
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 365 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  33 от  16.07. 2018 ГОДИНА 

 

 

 

                   ОТНОСНО:   Предложение одобрение на направените разходи от 
набирателната сметка на Община Чупрене за разплащане по Оперативните програми за 
периода 2015 – 2018 год. 
 
 
 
                         І. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общинският съвет одобрява 
направените разходи от набирателната сметка за разплащане по ОП „Човешки ресурси” 
за периода на мандат 2015 до 16.07.2018 год., както следва по проекти: 
 
                         2016 година: 
                        „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 
години с ограничения в самообслужването в Община Чупрене”  -    73 453,81 лв. 
                        „Обучение и заетост на млади хора”                         -    28 605,49 лв.  
                        „Приеми ме”                                                                 -     1 201,08 лв. 
                        ВСИЧКО:                                                                         103 260,38 лв.    
 
                        2017 година: 
                       „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 
години с ограничения в самообслужването в Община Чупрене”  -      87 400,72 лв. 
                        „Обучение и заетост на млади хора” -                              20 493,84 лв. 
                        ВСИЧКО:                                                                           107 894,56 лв.    
 
                         2018 година:    
                        „Обучение и заетост на млади хора”                         -     25 227,54 лв. 
                        „Работа”                                                                        -   104 672,74 лв.              
                        ВСИЧКО:                                                                          129 900.28 лв.       
                      

 

                         МОТИВИ:  Общинският съвет взема това решение и одобрява 
направените разходи от набирателната сметка за разплащане на проекти по ОП 
„Човешки ресурси”, изхождайки от факта за действителното финансово състояние на 
община Чупрене и подкрепя ръководството на общината за действията за подобряване 
на социалното положение на населението, чрез осигуряване на работни места и грижи 
за болни и възрастни хора от общината.” 

  
 
                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  
 
 



 
 
                   Гласували 10 съветника: 
  

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
Георги Емилов Антов                               „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ОТСЪСТВА” 

 

                  Предложението се приема с  10 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 

 
 
 
 


