
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№   4 

 
                   Днес 29.12.2011 год. от 10.00 часа  се проведе заседание на Общинския съвет 
Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който предложи дневния ред. 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
                   1.Предложение за увеличение размера на капиталовите разходи със 
собствени средства 
                   2.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи 
за 2011 год. 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за увеличение размера на капиталовите 
разходи със собствени средства – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Няма дискусия по внесеното предложение. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
     
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

                     
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 



                   РЕШЕНИЕ № 11 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от ЗОБ и чл. 14 
ал.1 от ЗДБРБ за 2011 год. Общинския съвет разрешава да бъдат извършени капиталови 
разходи над определените със ЗДБРБ за 2011 год., в размер на 13 945 лв., с източник на 
финансиране – собствени средства от местни данъци и такси и други неданъчни 
приходи за  обекти, както следва :                                                                                             

  
ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ Стойност на обекта 

/лв./ 
   ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ  
І.Общи държавни служби   
1.ОР сграда Общинска администрация Чупрене 8310 
2.ОР Общинска сграда с.Средогрив 4000 
3.Закупуване на  бойлер 1635 
ВСИЧКО: 13945  
 
 
 
                   Т.2 от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък за 
капиталови разходи за 2011 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Няма дискусия по предложението. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
  
                    
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                    

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
 
 



                   РЕШЕНИЕ № 12 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от ЗОБ и чл.12 от 
ЗДБРБ за 2011 год. Общинския съвет разрешава да бъдат извършени вътрешни 
компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и 
дейностите, както и между отделните обекти по поименния списък за капиталови 
разходи за 2011 год., съгласно направеното предложение, като делегира права на Кмета 
на общината да направи актуализацията. 
  
 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 10.30 часа. 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 
 
 


