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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:  Прехвърляне на средства от набирателната сметка на общината, чрез 

разпределяемата сметка, по бюджетната сметка на общината                              

                                                                                

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА  СЪВЕТНИЦИ , 

 

                    През 2012 год. Община Чупрене сключи договор по ПРСР за извършване на 

СМР за реконструкция на площадни пространства, тротоари и поставяне на улично 

осветление, рехабилитация и реконструкция на общински път и водопроводна мрежа на 

територията на община Чупрене.  

                  Съгласно чл.29 от сключения Договор при забавяне на завършването  и 

предаване на етап от изпълнението, изпълнителя дължи неустойка в размер на 

250 827,08 лв., който са преведени по набирателната сметка на общината на 22.01.2015 

год. и се считат за собствен приход – други неданъчни приходи. 

                   Във връзка с горното  моля за Вашето РЕШЕНИЕ: 

                   „На основание чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от Договор №  

ПРСР-13 от 20.07.2012 год., Общинският съвет Чупрене дава съгласие средствата в 

размер на 250 827,08 лв., представляващи неустойка при забавяне на завършването  и 

предаване на етап от изпълнението по сключения договор, да бъдат прехвърлени от 

набирателната сметка, чрез разпределяемата сметка на общината, в бюджетната - други 

неданъчни приходи. 

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене взема решение и дава съгласие  за 

прехвърляне на средствата в размер на 250 827,08 лв., представляващи неустойка при 

забавяне на завършването  и предаване на етап от изпълнението по сключения договор, 

да бъдат прехвърлени от набирателната сметка, чрез разпределяемата сметка на 

общината, в бюджетната - други неданъчни приходи.” 

 

С уважение, 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на Община Чупрене 

 

Съгласувал: 

адв. Славяна Младенова 

юридически консултант 

 

Изготвил: 

Здр. Доцинска 

Гл.специалист „Бюджет” 



 


