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Протокол  
               
 
     Днес 21.12.2013г. от 14.00, се проведе обществено обсъждане на бюджета на община 
Челопеч за 2014г. На срещата присъстваха: 
 

1. Алекси Кесяков- Кмет на Община Челопеч 
2. Соня Механджийска- Директор Дирекция „Административна” към ОбА 

Челопеч 
3. Весислава Панджерова- Директор ОУ”Св.св. Кирил и Методий”,с.Челопеч 
4. Цвятко Делков - общински съветник с.Челопеч 
5. Наско Фотев – Председател на ОбС Челопеч 
6. Нонка Бантова - общински съветник с.Челопеч 

 
 
   , медии и жители на община Челопеч. 
 
Г-жа Соня Механджийска - откри срещата в 14.00 часа.  
         Проектът  за бюджет  2014 г. на Община ЧЕЛОПЕЧ  е разработен в съответствие с  
изискванията на действащите нормативни документи: 
- Закона за публичните финанси; 
- Проект на Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2014 г.;  
- Решение на МС на Р България № 658 /31.10.2013 г. за изменение на  Решение  № 
249/2013г.,   за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 
г с натурални и стойностни показатели; 
- Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол  на бюджета на Община Челопеч 
утвърдена от Общинския съвет Челопеч в изпълнение на изискванията на чл.9 а от 
Закона за общинските бюджети.  
 
  През 2014г. общината ще финансира всички бюджетни дейности, на база на 
изпълнението на 2013г., като сме завишили разходите с инфлационният коефициент. 
  През 2014г. общината ще финансира три проекта, които са по фонд Земеделие – мярка 
за развитие на селските райони, това е реконструкция на уличната мрежа – мярка 321 и 
322. Мярка 31 – за оформяне на парковото пространство в местността „Корминеш“. 
  На фона на финансирането на разплащателната агенция, общината ще дофинансира 
със собствени средства окончателната визия на самият проект. Понеже някои от 



дейностите, които са изцяло в проекта не са включени във финансиране от 
разплащателната агенция. Също така през 2014г. ще завършим ремонта по енергийната 
ефективност на училището, както е предвидено около 300 000лв. за вътрешен ремонт на 
сградата на училището. Предвидени са 70 000лв. за ремонт на детската градина. 
1800000лв. за реконструкция и изграждане на ВиК, канализация и асфалтиране.“ 
 
Г-н Алекси Кесяков – „. Също така в момента тече процедура за избор на изпълнител за 
водопровод и канал, който е на стойност 2 400 000лв. и се финансира изцяло от 
общинският бюджет. Това се наложи да го направим, тъй като трябва да изпреварим 
асфалтирането на улиците с финансиране от Държавен фонд Земеделие. Веднъж, за да 
можем да си гарантираме подземната инфраструктура и втори път, защото имаме 
изискване от фонда – пет години след инвестицията тези улици да не се пипат. Към него 
поради изисквания на Закона за обществените поръчки трябваше да включим абсолютно 
всички дейности свързани с ВиК осигуряването на населеното място.Това означа ремонт 
на тръбните разводки и резервоара в пречиствателната станция и изграждане на ново 
водохващане и довършване на ограждане на вододайната зона. 
  Продължава ремонта на хижата и спортният център. 
    Предвиждаме да приключим с проекта „Гаражните халета и складова“ който ще 
наричаме склад на общината, тъй като общината се сдоби с много автомобили и трябва 
да се направят гаражни халета, където да се прибират служебните автомобили. 
  Миналата година изготвихме проект за газифициране за тези улици, където сега ще се 
подменя водопровод и канал.Тече процедура по избор на изпълнител 
  Към момента има изготвяме проект с „Челопеч Майнинг“ЕАД, проекта е за останалата 
част от водопровода и канала, това което не е подменено в кварталите на с. 
Челопеч,както и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води . 
Г-жа Соня Механджийска -  „ Около 6 300 000лв. са предвидени за капиталово 
строителство през 2014г. 
160000 лв. са предвидени за разходи битови отпадъци.Остатъка от предходната година  
не може да се харчи за друго освен за чистота.“ Предвижда се закупуване на лизингова 
схема на нов специализиран автомобил 
 
Г-н Алекси Кесяков – „Затова сме предвидили дофинансиране на прединвенстиционно 
проучване за изграждане на сметище за строителни отпадъци е първото и второто е 
изготвяне на технически проект за сапариране на твърди битови отпадъци.“ 
 
Г-жа Соня Механджийска – „Дофинансира се ремонтта на училището, дофинансират се 
заплатите на учителите и оставащият персонал в училището и детската градина по 
споразумение с общината. Издръжката на училището я финансираме изцяло с около 
60000лв. 
  По държавни дейности сме спазили разпоредбите на министърът на финансите на 
базата на стандартите, които са издадени от Министерството на финансите. 
 Общинска администрация – 273100лв.; Отбрана и сигурност – 56933лв.; Образовани – 
402201лв., общо детска градина и училище; Здравеопазване – 26585лв., за два здравни 
кабинета в училище и детска и медицинския персонал; Читалище – 44800лв.. 
  Общо Държавната субсидия е 806 000лв. 
  Общо бюджет – 9 000 000лв плюс държавната субсидия, та общо 10 400 000лв.“ 
 
 
 



 
 
 След като нямаше други въпроси общественото обсъждане на бюджета на община 
Челопеч за 2014г.. приключи в 15.15часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протоколчик: ( П ) 
                  /И. Иванова - спец.”ПОР към ОбС/ 
 
 
 
 
 


