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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ЧУПРЕНЕ 

                       

                                                        

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

 

от  Асен Емилов Джунински 

съгласно Заповед № 172/23.04.2019 год. - изпълняващ длъжността 

Кмет на Община Чупрене, област Видин 

 

 

ОТНОСНО : Приемане на Отчета за изпълнение  на бюджета и  на средствата от 

Европейския съюз  и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 2018 год. на 

Община Чупрене                                             

                                          

                                           ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ , 

                    Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси 

и Закона за общинския дълг, моля за Вашето РЕШЕНИЕ : 

 

                    І. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140 от Закона за 

публичните финанси Общинският съвет: 

                   1.Приема Отчета  за  изпълнение на бюджета на Община Чупрене и Отчета 

на средствата от Европейския съюз за 2018 год. 

                   2.Одобрява разходите за представителни цели за 2018 год. на: 

                      - Кмета на Община Чупрене в размер на 4 010 лв. 

                      - на Председателя на Общинският съвет в размер на 766 лв. 

 

                   ІІ. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за 

общинския дълг, Общинският съвет приема годишния отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2018 год. 

 

                   ІІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.4 от 

Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет одобрява командировките: 

                   1.На  Кмета на общината за 2018 год. в размер на 167 лв.  

                   2.На Председателя на Общинския съвет за 2018 год. в размер на 333 лв.  

 

 

 

С уважение, 

АСЕН ДЖУНИНСКИ 

Съгласно Заповед № 172/23.04.2019 г., 

изпълняващ длъжността 

Кмет на Община Чупрене 

mailto:ob_chuprene@abv.bg
http://chuprene./
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О   Т   Ч   Е   Т 

 

от  Асен Емилов Джунински 

съгласно Заповед № 172/23.04.2019 год. - изпълняващ длъжността 

Кмет на Община Чупрене, област Видин 

 

 

ОТНОСНО: Състоянието на общинския дълг за 2018 година 

 

 

 

                   През м.Декември 2012 год. по решение на Общинския съвет Община 

Чупрене пое дългосрочен общински дълг, като сключи договор с Интернешънъл Асет 

Банк АД клон гр.Видин за сумата от 800 000 лв.  

                    Средствата бяха необходими за изпълнение на част от дейностите по 

спечелените проекти по Оперативните програми. 

                   Съгласно сключения договор през първите две години имахме възможност 

да ползваме заема като овърдрафт кредит, като с първия транш на заема погасихме 

стария овърдраф от 120 000 лв. 

                   До края на 2014 год. общината усвоява нов транш от 201 068 лв. и по този 

начин дългосрочния общински дълг е размер 403 486 лв. 

                   За периода 2014 – 2017 год. община Чупрене е внасяла само дължащите се 

лихви по кредита. 

                   С Решение № 387 от 18.10.2018 год. Общинският съвет Чупрене даде 

съгласие да бъде погасен част от дългосрочния общински дълг със собствени средства 

и по този начин в края на 2018 год. същия се формира в размер на 300 000 лв. 

                    С Решение № 388 от 18.10.2018 год. Общинския съвет Чупрене даде 

съгласие за преструктуриране на кредита, подписване на анекс и погасяване на 

дължимата сума като следва: 

                    -150 000,00 лв. платими на равни месечни вноски по главницата за срок от 

36 месеца, считано от 01.01.2019 г. до 25.12.2021 г. и 

                    -150 000,00 лв. платими на равни месечни вноски от 01.01.2022 г. до 

25.12.2022 г. 

                     Съгласно погасителния план през 2018 год. общината е внасяла  

дължащите се лихви по кредита.  

  

 

 

С уважение, 

АСЕН ДЖУНИНСКИ 

Съгласно Заповед № 172/23.04.2019 г., 

изпълняващ длъжността 

Кмет на Община Чупрене 

mailto:ob_chuprene@abv.bg
http://chuprene./


 

 

 


