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  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 471 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  35 от  27.03. 2015 ГОДИНА 

 

 

 

 

                   ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на общината за 2015 

год. и разкриване на изнесени работни места  

 

 

 

                   І. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.107з до чл.107п от 

Кодекса на труда, Общинският съвет Чупрене реши: 

 

                   1.Разрешава разкриването на две щатни бройки за извършване на работа от 

разстояние в дейност „Общинска администрация” – дофинансиране на държавни 

дейности със собствени приходи, с длъжностни наименования „Главен експерт 

Инвестиционна политика и НПО” и „Главен специалист Инвестиционна политика и 

НПО”. 

 

                   2.Възлага на Кмета на община Чупрене да направи актуализация на бюджета 

за 2015 год., както следва: 

 

                   Дофинансиране на държавни дейности със собствени приходи: 

Дейност 1/1/122 – „Общинска администрация” +    24000 лв. 

§ 0101 – заплати +14400  

§ 0551 – осиг.вноски ДОО +1520 

§ 0560 – ЗОВ +695 

§ 0580 – ДЗПО +405 

§ 1000 – издръжка общо +6980 

В т.ч.: 

§1016 –ел.енергия, горива +1780 

§ 1020 – външни услуги +1700 

§ 5201 –придобиване компютри +2500 

§ 5203 – придобиване на стопанки инвентар +1000 

Численост на персонала 2 щатни бройки 

 

като необходимите средствата са за сметка на дейност 8/6/898 „Други дейности по 

икономиката” - § 0202 – други възнаграждения и плащания  за персонала по 

извънтрудови правоотношения    -24000 лв. 
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                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето 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”. 

 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 

 

 

 

 

 
 


