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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С. ЧУПРЕНЕ 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от  Ваньо Костадинов Костин 

Кмет на Община Чупрене, област Видин 

 

 

 

ОТНОСНО: Изпълнение на общинския бюджет – не събираеми наеми от общински 

жилища и извършени услуги                              

                                                                                

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА  СЪВЕТНИЦИ , 

 

                    Община Чупрене има сключени договори за отдаване под наем на 

общински жилища – апартаменти в бл.2 с.Чупрене. Въпреки положените усилия от 

страна на общината, част от просрочените наеми са несъбираеми – наемателите са 

напуснали преди повече от пет години, като някои от тях са в чужбина. 

                      По наша преценка тези наеми са несъбираеми, поради което Ви моля да 

вземете решение, дължащите  се наеми да бъдат за сметка на общинския бюджет, за да 

се закрият партидите в счетоводството на общината, като считаме за несъбираеми 

наеми следните:    

                   - Боряна Кирилова – 164,10 лв. – за 5 месеца от м.06 до м.10.2012 год.; 

                   - Димитър Снежанов – 1664,30 лв. – за 48 месеца от м. 01.2009 год. до 

м.12.2012 год.; 

                   - Милена Андреева – 989,48 лв. – за 29 месеца от м.09.2010 год. до м.01.2013 

год.; 

                   Просрочено и несъбираемо вземане за извършване услуга през м.11.2011 

год.– превоз на „Транскомерс” ООД София на стойност 131,76 лв.     

                   Общата сума от просрочените и несъбираеми наеми и услуга е на стойност 

2949,64 лв. 

                     

                   Моля за Вашето РЕШЕНИЕ: 

                   „На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, 

Общинският съвет разрешава дължащите се просрочени наеми и извършена услуга на 

обща сума 2949,64 лв. на средните лица: 

                   - Боряна Кирилова – 164,10 лв. – за 5 месеца от м.06 до м.10.2012 год.; 



                   - Димитър Снежанов – 1664,30 лв. за 48 месеца от м. 01.2009 год. до 

м.12.2012 год.; 

                   - Милена Андреева – 989,48 лв. – за 29 месеца от м.09.2010 год. до м.01.2013 

год.; 

                   - Просрочено и несъбираемо вземане за извършване услуга през м.11.2011 

год.– превоз на „Транскомерс” ООД София на стойност 131,76 лв.,     

 

да бъде за сметка на общинския бюджет  и същите да бъдат отписани от съответните 

партиди в счетоводството на общината. 

 

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене взема решението за отписване на 

просрочените вземания от наеми и извършена услуга от счетоводството на общината, 

на стойност 2949,64 лв., поради това, че същите са несъбираеми – изминали  са повече 

от пет години от напускането на наемателите и извършване на услугата. 

 

 

 

С уважение, 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на Община Чупрене 

 

 

Съгласувал: 

адв. Славяна Младенова 

юридически консултант 

 

Изготвил: 

Здр. Доцинска 

Гл.специалист „Бюджет” 

 


