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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ЧУПРЕНЕ 

 

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н И Е 

 

 от   Анжело Цветанов Добричов 

Кмет на Община Чупрене, област Видин 

 

    

 ОТНОСНО :    Увеличаване размера на капиталовите разходи за 2020 год. със 

собствени средства 

 

                                         УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

                      На територията на Община Чупрене има разкрити четири социални 

заведения – Центрове за настаняване от семеен тип в селата Долни Лом, Репляна и 

Върбово, и Защитено жилище в с.Чупрене. В тях са настанени лица с психични 

разстройства, умствена изостаналост и деменция, които се нуждаят от лечение и 

консултации в лечебни заведения. 

                      Общината е предоставила автомобил на социалните заведения, за 

обслужване на потребителите, но същия е остарял и непрекъснато се ремонтира. 

                     Предлагам Ви да вземете решение за закупуване на автомобил за 

обслужване на потребителите на социалните заведения, като необходимите средства за  

тази цел са за сметка на реализирания преходен остатък в края на 2019 год. по бюджета 

на ЦНСТ Репляна. 

                      Предлагам Ви да вземете следното решение: 

 

                    „На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 43 ал.1 от ПМС № 

381 от 30.12.2019 год. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 

2020 год. Общинския съвет одобрява увеличаване размера на капиталовите разходи за 

2020 год. със собствени средства в размер на 20 000 лв. за обект „Закупуване автомобил 

за нуждите на социалните заведения в Община Чупрене”, като средствата са за сметка 

на реализирания преходен остатък в края на 2019 год. по бюджета на ЦНСТ с.Репляна. 

  

                     МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие  за закупуване на автомобил за 

нуждите на социалните заведения на територията на общината, с цел обслужване на 

потребителите, като средствата са за сметка на преходния остатък реализиран в края на 

2019 год. по бюджета на ЦНСТ Репляна.” 

 

 

 

С уважение, 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

Кмет на Община Чупрене 



 

 

  
 


