
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 30   

 
 
 
                   Днес 04.11.2014 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене се проведе извънредно заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния ред. 
                   Няма предложения за изменение на дневния ред.  
                   Премина се към гласуване на дневния ред: 
  
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
                   1. Участие на Община Чупрене като солидарен длъжник с общините 
Чипровци и Георги Дамяново за изтегляне на банков кредит в размер на 100 000 лв. 
/Сто хиляди лева/, който да се използва от Фондация „Местна инициативна група – 
Западна Стара планина – Копрен – Миджур” за успешното приключване на проекта по 
Стратегията за местно икономическо развитие  
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
 

                   Т.1 от дневния ред: Участие на Община Чупрене като солидарен длъжник с 
общините Чипровци и Георги Дамяново за изтегляне на банков кредит в размер на 
100 000 лв. /Сто хиляди лева/, който да се използва от Фондация „Местна инициативна 
група – Западна Стара планина – Копрен – Миджур” за успешното приключване на 
проекта по Стратегията за местно икономическо развитие – вносител г-н Ваньо Костин 
– Кмет на Община Чупрене 
 
                   По предложението няма дебати. 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
 
 
 



                   Гласували 11 съветника:  
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 399 
                   І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене:  
                   1.Упълномощава Кмета на Община Чупрене да участва като солидарен 
длъжник с общините Чипровци и Георги Дамяново за изтегляне на банков кредит в 
размер на 100 000 лв. /Сто хиляди лева/, който да се използва от Фондация „Местна 
инициативна група – Западна Стара планина – Копрен – Миджур” за успешното 
приключване на проекта по Стратегията за местно икономическо развитие при 
следните условия: 
                   а) изплащането на главницата по кредита да се поеме от Фондация „Местна 
инициативна група – Западна Стара планина – Копрен – Миджур”; 
                   б) изплащането на лихвите по кредита да се поеме солидарно от община 
Георги Дамяново, община Чипровци и община Чупрене. 
                   2.Възлага на Кмета на Община Чупрене да извърши необходимите действия 
за изпълнение на решението. 
 
                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 
  
 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 09.50 ч. 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :       
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 
                     
 
 


