
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Дейността на общинска администрация Челопеч се осъществява от държавни 

служители и лица, работещи по трудово и служебно правоотношение. Числеността на 

администрацията е 21/ двадесет и един / служители, като 18 / осемнадесет / са по трудово 

правоотношение и 3 / трима / държавни служители. Общинска администрация Челопеч е 

структурирана в две дирекции – административна и специализирана. 

Администрацията осигурява изпълнението на законовите, подзаконовите 

нормативни актове, решенията на Общински съвет- Челопеч, като подпомага и Кмета на 

общината при осъществяването на неговите правомощия, осигурява технически дейността 

му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физически и 

юридически лица. 

Административното обслужване на гражданите в Общинска администрация Челопеч 

се осъществява в Център за услуги и нформация на гражданите / ЦУИГ /, като се спазват 

принципите установени в Закона за администрацията и в Административно процесуалния 

кодекс /АПК /. Центърът работи с граждани от 08:00 ч. до 16:30 ч. без прекъсване. 

В ЦУИГ се извършват и предлагат административни услуги, извършвани в дирекция 

„Специализирана“ и дирекция „ Административна“. В информационния център се 

извършват и нотариални заверки. 

Общинската данъчна служба, намираща се в информационния център работи с 

програмен продукт „ Матеус“ и се осъществява обмен на информация с Министерство на 

финансите и ситемите на КАТ. 

Едно от ежедневните задължения на общинските служители е работата с граждани 

и тяхното административно обслужване. За нас е важен стремежът на служителите за добро, 

бързо и качествено обслужване. 

На интернет страницата на общината се публикуват всички решения на ОбС 

Челопеч, всички наредби, стратегии, планове, вътрешни правила и заповеди на кмета на 

общината. 

Контролът по спазването  на разпоредбите на всички общински наредби е възложен 

длъжностни лица чрез заповед  на кмета на общината. 

Ние работим по 26 / двадесет и шест /  Наредби  и 19 / деветнадесет /  Вътрешни 

правила, които за нас са местната нормативна уредба и добра предпоставка за упражняване 

на правомощията на местната власт в различни области на живота. През 2018г. не са 

увеличени местните данъци, такси и цени на услуги, което показва социалната насоченост 

в работата ни. 

Съобразявайки се с многобройните предизвикателства и динамични процеси в 

обществото, ние като общинско ръководство отделяме сериозно внимание и на 

Образованието  в общината, защото осъзнаваме неговото важно значение. 

Развитието на спорта и туризма е една от стратегическите  цели на Общината. 

Организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията 

на община Челопеч и почистването на места за обществено ползване се извършва съгласно 

изготвен график от администрацията. 

За подобряване чистотата на населеното място се извършват следните дейности:  

- Ежедневно метене, оборка на ЦГЧ и улична мрежа и събиране на отпадъци от 

улични кошчета  

- Периодично почистване на общински терени и поддържане на зелени площи 

- Почистване след аварии и обществени прояви 

- Премахване на нерегламентирани сметища 



Обществения ред и сигурността на населението са основен наш ангажимент, които 

изпълняваме в добро взаимодействие с органите на реда от РУ Полиция – Пирдоп. 

За установени нарушения по Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения  ред на 

територията на община Челопеч са съставени 2 /два/ акта за установяване на 

административно нарушение, няма издадени наказателни постановления. 

Община Челопеч реализира разнообразни социални проекти и по този начин ще 

продължи предоставянето на социални услуги. 

Най- важният момент в дейността на общината е финансовата стабилност, която 

трябва да бъде осигурена, чрез правилното, законосъобразното и целесъобразното 

изразходване на предоставените ни бюджетни средства. 

Особено полезна е работата на общинска администрация с Общински съвет. 

 

 Представям пред Вас отчет за дейността на общинска администрация Челопеч за 

2018 година. 

НИНА КАЛОЯНОВА - СЕКРЕТАР ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ 

1. Ежедневно възлагане на задачи на служителите от общинската администрация 

(ОбА), даване на консултации, указания, разяснения, обучения и координиране на 

същите. 

2. Ежедневен контрол на текущото изпълнение на служителите от ОбА,  коригиране на 

погрешни действия и търсене на отговорност от служителите. 

3. Провеждане на ежеседмични работни срещи на администрацията за отчитане на 

изпълнението на задачите, поставяне на предстоящи задачи и съгласуване на 

съвместни дейности. 

4. Инициирана и осъществена реорганизация на длъжности и отговорности в ОбА. 

Преразпределиха се задълженията на служителите с цел максимално 

оползотворяване възможностите и квалификацията на кадрите и подобряване 

ефективността на работа на администрацията; 

5. Организирана подготовката и провеждането на два конкурса за подбор на кадри за 

ОбА; 

6. Извършване на постоянен текущ контрол за просрочени преписки на граждани и 

юридически лица или преписки без движение.  

7. Координация по обработване на 28 жалби и 2 сигнала от граждани и юридически 

лица. 

8. Проведени тържествени ритуали по сключване на 3 граждански брака. 

9. Координация по водене на 45 съдебни дела. 

10. Нотариална заверка на 123 документа; Започнато публикуване в електронен 

регистър на Нотариалната камара на заверки с материален интерес, с цел 

предотвратяване злоупотреби с частна собственост. 

11. Внедри се Система за оценка качеството на работа на администрацията  (CAF) – 

извърши се самооценка, за това как се правят нещата и какви са резултатите от 

дейността на ОбА. В резултат, на което се набелязаха 42 мерки за подобрение на 

работата. От тях изпълнени до края на отчетния период са 16, както следва: 

11.1. Публикуване на ясна и достъпна  информация в сайта на общината за мисията, 

визията, стратегическите и оперативните цели на ОбА.;  

11.2.  Актуализиране на вътрешна Заповед на Кмета, за определяне отговорни 

служители по вътрешни нормативни документи за наблюдение и актуализация;  

11.3.  Включване в средата за междурегистров обмен REGIX;  



11.4. Обвързване услугите в ИИСДА със служебно необходимите от REGIX;  

11.5. Свързване с нотариален регистър за директно вписване на заверки в 

Нотариална камара;  

11.6.   Провеждане анкета за измерване възприятието на служителите;  

11.7.   Обмяна опит с други администрации – посещение на столица от ЕС.;  

11.8. Обществено обсъждане на проект на Наредба за МДТ;  

11.9. Ежемесечно актуализиране предмета на  анкета на сайта на общината;  

11.10.  Изготвяне на програма за управление на Кмета за 2019г.;  

11.11.   Изготвяне на информационен материал за резултати, предприети действия 

и изводи от проучване на потребности, очаквания и удовлетвореност на гражданите от 

2017 г.;  

11.12.    Внедряване на система за качеството CAF;  

11.13.   Отчет за дейността на ОбА за 2018 г.; 

11. 14. Регламентиране по-бърза процедура за разрешаване извършването на 

разходи;  

11.15. Възлагане извършването на вътрешен финансов одит;  

11.16.  Доокомплектоване проект "Довеждащ водопровод".   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ОбА бе поканена да представи своя опит по CAF на национална конференция по 

въвеждане на Обща рамка за оценка на администрациите в България; 

 

12. Председателстване заседания на Комисия за отпускане на социални помощи, 

Епизоотична комисия, Местна комисия за борба с противообществени прояви, 

Комисия за детето, Риск регистър и др.. 

13. Участие в комисии за провеждане на търгове за отдаване по наем на общински 

обекти; 

14. Участие в организационния комитет на МФФ „Златен прах“ и Конкурс за млади 

изпълнители „Моята песен за България“. 

15. Координация и отчитане на дейностите по Споразумение за дарение от ДПМЧ. 

16. Координация на действия по придобиване частни имоти във връзка с инвестиционни 

намерения на Общината; 

17. Координация на действията по извършване на инвентаризация, одити на Общината 

и нейните подразделения; 

18. Координация по започване експлоатацията на нова ЖП спирка и административна 

сграда. 

 

ЦВЕТОМИРА БАЛЪКОВА – ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР  

 

1. Осъществявам предварителен контрол чрез изготвяне на контролни листове за поемане 

на задължения или за извършване на разход за законосъобразност за периода от 01.01.2018 

г. до 07.12.2018 г.: 

- поемане на задължение – 158 броя 

- за извършване на разход – 1 903 броя 

 

2. Извършване на контрол на всички разходи на общината за целесъобразност, както при 

поемане на задължения, така и за извършване на разходи по бюджета на община Челопеч 

за 2018 г. 

 



3. Изготвени становища за поемане на задължения за сключване на граждански договори и 

договори за извършване на услуги и за стартиране на процедури по ЗОП за 2018 г. са общо 

232 броя. 

 

4. Изготвяне на нови “Досиета за задължение” и “Общи досиета за разходи” във връзка със 

сключени договори и граждански договори с нови контрагенти за периода от 01.01.2018 г. 

до 07.12.2018 г. –  46 броя. 

 

5. Актуализиране с новопостъпила информация на вече изготвените “Досиета за 

задължение” и “Общи досиета за разходи” - ежемесечно. 

 

6. Въвеждане на всички необходими (за община Челопеч и служителите които работят към 

администрацията) данни за работа с модула „Финансов контрол“, който е част от 

интегрираната система за управление „ПОЛИКОНТ“ в Община Челопеч. 

7. Изготвяне на обобщен за (ДГ, ОУ и Община Челопеч) годишен доклад за състоянието на 

системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 

2017г., заедно с попълнен обобщен (за ДГ, ОУ и Община Челопеч) въпросник за 

състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2017г., които са изпратени 

в указаните срокове до Министерство на финансите. 

8. Изготвих доклади във връзка с извършени от мен документални проверки на счетоводни 

документи за бланката и касата на община Челопеч за период от 01.01.2018 г. до 07.12.2018 

г. 

 

9. Класифицирана информация. Извършвам проучвания на служителите от общинска 

администрация при необходимост от достъп до класифицирана информация. Обучавам 

служителите на които се налага да работят с класифицирана информация. Изготвям 

заповеди, докладни и всички необходими документи свързани с класифицирани 

информация. 

 

10. Изготвени са ежемесечно становища за начислените допълнителни финансови средства, 

наказания, удръжки, отпуски, болнични, заеми, запори  към ведомост заплати за отчетния 

период от 01.01.2018 г. до 07.12.2018 г. 

 

11. Изготвих писма до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОДЗ „Ханс Кр. Андерсен“, които 

са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Челопеч, които трябва 

да изготвят годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол в организациите от публичния сектор за 2017г., заедно с попълнен въпросник за 

състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2017г.  

12. Извършвам документални и тематични проверки в съответствие  с нормативната уредба 

регламентираща въвеждането и функционирането на системата на финансовото управление 

и контрол в община Челопеч. 

13. Участие във всички празници, турнири и други организирани от Община Челопеч 

мероприятия за периода от 01.01.2018г. до 07.12.2018г. Подготвяне на докладни, заявки, 

заповеди и организиране на поставените ми задачи за осъществяването на плануваното 

мероприятие. 

 

14. Контролирам разходването на бюджетните средства и стопанисване на материалните 

активи от общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера, съгласно 

Указания за осъществяване на предварителен контрол – Министерство на финансите; 

Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол. 

 

15. Оказвам методическа помощ на общинската администрация по прилагането на 

нормативните документи, свързани с контролната дейност. 



 

16. Изготвям становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с 

финансовата дейност на общинската администрация. 

 

17. Риск регистър. Изготвям заповед за комитет по риска. Събирам информацията от цялата 

администрация за идентифициране на рисковете, които биха попречили за изпълнение на 

целите на община Челопеч. Изготвям протокол от проведените заседания на комисията. 

Уведомявам отговорните лица за идентифицираните рискове и за начина на 

минимизирането им, чрез изготвяне на планове и доклади. Изготвям годишен доклад за 

рисковете в община Челопеч. 

 

18. Разработвам аналитични доклади и информации за своята дейност, свързани с 

провежданите финансови и тематични проверки и подготвя предложения за  отстраняване 

на установените нарушения. 

 

19.  Попълних годишен отчет за общинска администрация Челопеч за 2017 година в частта 

на финансовото управление и контрол и в Интегрираната информационна система на 

държавната администрация в раздел – Антикорупционни мерки. 

 

20. Превенция и противодействия на корупцията в община Челопеч. Изготвям планове, 

стратегия, доклади и отчети относно превенцията и противодействие на корупцията в 

общината. Съгласно новите нормативни изисквания изготвих нови вътрешни правила за 

организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси 

в община Челопеч. 

 

21. Изготвям отговори свързани с писмо по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

 

22. Ревизии. Организирам провеждането на ревизии на касите в общината. Изготвям 

заповеди, материално отговорни лица, за провеждане на самите ревизии. Оказвам 

методическа помощ на служителите относно начин на провеждане и документиране при 

провеждане на ревизиите. Организирам и контролирам цялостния процес по самото 

осъществяване на всичките ревизиите. 

 

23. Извършвам контрол относно изпълнението на поставени задачи към служителите от 

счетоводния отдел, чрез заповеди. 

24. Изготвяне на досиета по сключените договори, граждански договори и еднократни 

плащания съгласно Вътрешни правила за „Управление на цикъла на обществените поръчки 

и поддържане на профила на купувача в община Челопеч“. Ежемесечно допълвам досиета 

с преписките по извършените плащания и след последното плащане ги  приключвам, като 

подробно описвам всеки документ към него. 

 

25. Одит 2013-2017. Осъществявам връзката между общинска администрация Челопеч и 

одитора. Поставям задачи със срокове за предоставяне и събиране на необходимата 

информация от всички звена на община Челопеч, за да може да бъде осъществен одита на 

общината за периода 2013-2017 година. При не представяне на информацията сигнализирам 

и предоставям преписките на човешките ресурси. Организирам и провеждам срещи на 

служителите и външните одитори. При необходимост изготвям заповеди за по-прецизно 

представяне на необходимата информация от отговорните служители. 

 

26. Изготвих становища по проекти на договори и по проекти на граждански договори, 

свързани с финансовата дейност на общинската администрация Челопеч. 

 



27. Оказвам методическа помощ на общинската администрация по изготвянето на заявки, 

докладни прилагането на нормативните документи, свързани с Вътрешни правила №1 "за 

повишаване ефективността на финансовия контрол и целесъобразното изразходване на 

средствата в община Челопеч". 

 

28. Изготвям доклад за състоянието на системите  за финансовото управление и контрол в 

община Челопеч. Попълвам въпросника изготвен от Министерството на финансите относно 

СФУКПС за общината. 

 

29. Инвентаризации. Организирам провеждането на годишни инвентаризации за 2017 

година. Изготвям заповеди, материално отговорни лица, график за провеждане на самите 

инвентаризации. Оказвам методическа помощ на служителите относно начин на 

провеждане и документиране при провеждане на инвентаризациите. Организирам и 

контролирам цялостния процес по самото осъществяване на всичките инвентаризации. 

 

30. Бюджетна таблица за месец декември 2017 г. Поставям задачи свързани със сроковете 

при попълването на бюджетната таблица на община Челопеч. Проверявам, поправям или 

нанасям верните данни в бюджетната таблица. Изготвям доклад в който подробно описвам 

допуснатите нарушения при нанасянето на разходите в таблицата. 

 

31. Одит училище за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2018 г. Осъществявам връзката между 

общинска администрация Челопеч и одитора. Поставям задачи със срокове за предоставяне 

и събиране на необходимата информация от основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 

на община Челопеч, за да може да бъде осъществен одита на училището за одитирания 

период. При не представяне на информацията сигнализирам ръководството на общината и 

одитор. Организирам и провеждам срещи на служителите и външния одитор. При 

необходимост изготвям заповеди за по-прецизно представяне на необходимата информация 

от училището. Отговарям за предаване на информацията документално и чрез имейли на 

проверяващия одитор. 

 

32. Изготвих доклади и анализи на системата на финансовото управление и контрол за 

всички отчети и представените разходно оправдателните документи от ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ и ДГ „Ханс Кристиан Андерсен“ за периода от януари до октомври 2018 година. 

За констатираните нарушения съм изготвила писма до училището за коригиращи действия 

и след получаване на отговорите съм ги докладвала на ръководството.  

 

 

САШКА ВЪТЕВА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

Основни   дейности :  

1. Подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществена поръчка, на които 

Община Челопеч е възложител, в съответствие с изискванията на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки,  в това число определяне на броя и вида обществени поръчки  по стойност, 

приложим вид процедура, ред за възлагане, индикативен период за откриване и срок 

на изпълнение, съобразно потребностите и финансовия ресурс. 

2. Води и съхранява Регистири на сключени договори. 

3. Провежда текущ контрол на служителите в дирекцията. 

 

 



ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Обществените поръчки в Община Челопеч се провеждат при условията и реда, 

предвидени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за 

обществени поръчки (ППЗОП),  Вътрешните правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки и поддържане на профила на купувача, както и съгласно  Вътрешни 

правила №1 за повишаване ефективността на финансовия контрол и целесъобразното 

изразходване на средства в община Челопеч. 

В края на всяка календарна година служителите от администрацията изготвят 

мотивирани  заявки, включващи необходимите им стоки, материали, консумативи, услуги, 

както и необходимостта от закупуването на активи, планови и текущи ремонти, вкл. 

строителни или монтажни работи, които да бъдат възложени за период от 12 месеца, 

считано от месец януари на следващата година. Въз основа на представените заявки  

изготвям План- график за обществените поръчки за следващата година. 

Обществените поръчки в община Челопеч се възлагат съгласно реда и сроковете, 

одобрени в План- графика,  след одобрението им от Кмета на община Челопеч. 

Организацията и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки 

обхваща изготвяне на докладна записка от заявителя, иницирал разхода за обществената 

поръчка, с приложени към нея описание на обекта на поръчката и техническа спецификация  

и/или техническо задание. 

Докладната записка се адресира до Финансовия контрольор, който изготвя становище за 

законосъобразност на разхода. След което всички документи са налични се пристъпва към  

подготовка на  документация и стартиране на процедура. 

 

Основни задължения:  

             -  подготовка на документация , указания или покана за участие 

 - изпращане на информация до „Официален вестник” на Европейския съюз и /или 

Агенция по обществени поръчки за вписване в Регистъра за обществени поръчки; 

- предоставяне на разяснения на заинтересованите лица/участниците/кандидатите по 

документацията за участие  в законоустановените срокове   / когато е приложимо /; 

- удължаване на обявените срокове (когато е приложимо); 

- уведомяване на заинтересованите лица/участниците/кандидатите в 

законоустановените срокове; 

- определяне състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на 

кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите; 

- изготвяне на протоколи, решения, доклади по вид и съдържание, съответстващо на 

изискванията на ЗОП; 

-  сключването на договори за обществени поръчки; 

- осъществяване на контролът по провеждането на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки и проследяване изпълнението на сключените договори 

- действията при обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки 

- документирането на всеки етап от цикъла на обществените поръчки и архивирането 

и съхранението на документите, свързани с управлението му; 

-  качване на информация и поддържане на Профила на купувача 

 

Проведени  обществени поръчки, според приложим вид процедура и ред на 

възлагане за 2018год. :  

 Покана за представяне оферта - чл.20, ал.4, т.1, 2 или 3 от ЗОП / доставки, услуги или 

строителство / 

 Доставка на канцеларски материали офис консумативи за нуждите на ОбА Челопеч 

и ОбС Челопеч  

Изпълнител по договора:  „ Фортуна ИВ“ ЕООД 



   

 Доставка на перилни, почистващи препарати и консумативи за нуждите на общинска 

администрация Челопеч и подразделения към нея. 

Изпълнител по договора: „ Мотоконсулт“ ЕООД 

 

 Отпечатване и доставка на бюлетин, бланки и формуляри  за нуждите на община 

Челопеч 

Изпълнител  по договора: „ Вариант БГ“ ООД 

 

 Консултантски договор за подпомагане дейността по обществени поръчки 

Изпълнител на договора: „ ЗОП ПЛЮС“ 

 

 Товарене, извозване и разстоварване на стоманенобетонни траверси от складова 

площадка гара Пирдоп и гара Клисура до общински обекти. 

Изпълнител по договора: „ Перфект транс 2017“ ЕООД 

 

 Дейности по изпълнение на земно-насипни работи за постигане на зададени коти на 

паркова площадка местност Корминеш 

Изпълнител по договора: „ Стройконсулт“ ЕООД 

 

Събиране на оферти с обява – чл.186 от ЗОП 

  Осигуряване на храна за участниците в Международен фолклорен фестивал "Златен 

прах 2018" Челопеч по обособени позиции 

Изпълнител на договора: „ ДИКС 3“ ЕООД 

 

  Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, 

разположена на територията на Община Челопеч за зимен сезон 2018/2019 г.  по две 

обособени позиции 

Изпълнител на договора: „ Перфект транс 2017“ ЕООД 

 

 Паркоустройство - Доставка и засаждане на растителност в обект парк Корминеш, 

община Челопеч 

Изпълнител на договора: Обединение „ Корминеш“ ДЗЗД 

 

 Изготвяне на инвестиционен проект във фази идеен и работен проект и упражняване 

на авторски надзор за обект „Ремонт и обновяване на корпус 3 (актова зала), 

физкултурен салон, корпус 4 ( кухня и столова), площадкова В и К  инсталация и 

допълнителни инсталации и съоръжения към  ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" с. 

Челопеч. 

В процес на разглеждане на оферти 

 

Покана до определени лица – чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП 

 

 Преработка и допълнение на инвестиционен проект, техническа фаза за обект 

„Обществен закрит плувен басейн в УПИ VIII 325, кв.32 на с. Челопеч 

            Изпълнител на договора: „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД 

 

Публично състезание – чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП 



   Изготвяне на ПУП на квартал 38б, изработване на  идеен и работен проект на обект 

Благоустрояване на квартал 38б Централна градска част с. Челопеч и осъществяване 

на авторски надзор 

 Изпълнител на договора: „ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

ЧЕЛОПЕЧ 

 

     Инженеринг -  проектиране и строителство за изграждане и разширение на система 

за видеонаблюдение за  с. Челопеч 

            Изпълнител на договора: „ СЕКТРОН “ ООД 

 

 Доставка на един брой нов автомобил-самосвал с тристранно 

разтоварване до 3,5 тона  - В процес на разглеждане оферти 

 

Договаряне без предварително обявление – чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП 

 Доставка  чрез зареждане на горива за нуждите на служебните автомобили 

обслужващи Община Челопеч  посредством карти за безналични плащания 

Изпълнител по договора: Лукойл България ЕООД 

 
Покана за сключване на допълнително споразумение за изменение на договор – чл.116 от ЗОП 

 Допълнително споразумение  за изменение на договор за обществена поръчка № Д-

153/ 08.10.2015г, сключен между Община Челопеч и ДЗЗД „ М. Писарски“ въз основа 

на проведена открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: 

“Изготвяне на ОУП  и Екологична оценка на община Челопеч 

 

РЕГИСТЪР ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 

 През годината са сключени  148 броя договори  в следните направления:  

 Услуги – 55 броя 

 Доставки – 5 броя 

 Строителство – 4 броя 

 Покупко – продажба  на поземлен имот -18 броя 

 Наем на земеделска земя – 36 броя 

 Спонсорства – 7 броя 

 Дарения – 16 броя 

 Други - 5 
  

КОНТРОЛ СЛУЖИТЕЛИ ДИРЕКЦИЯ 

 Извършване оценка на служителите в дирекцията за изпълнението на заеманата от 

тях дллъжност, съгласно Наредба за условията и реда на оценяване изпълнението на 

служителите в държавната администрация. 

 Възлагане на задачи на служителите от дирекцията и търсене на отговорност 

 

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 

 До месец май пряко  отговарях за  общинска политика в областта на спортнте 

дейности, чрез организирация изпълнението на спортните мероприятия залегнали в 

Спортен календар за 2018г.  



 Организация по провеждане на РШ по приложно колоездене и Национален турнир 

по народни борби „ Дивата сцена“. 

 

ФАНИ ГЪРМИДОЛОВА - МЛ. ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ТРУД И РАБОТНА 

ЗАПЛАТА“  

1. Документиране, сключване, промяна и прекратяване на трудовите правоотношения. 

Документиране, назначаване, промяна и прекратяване на служебни 

правоотношения.  

/Изд. Заповеди за прекратяване на тр. правоотношения – 24бр.; 

Сключени тр. договори – 55 бр.; 

Съставени Доп. споразумения за изменения в тр. правоотношение – 114 бр./ 

 

2. Въвеждане на данните на назначените лица в няколко програмни продукти. 

3. Предоставяне на информация на служителите за полагаем платен годишен отпуск, 

попълване и оформление на молби, издаване на Заповеди за ползване на отпуск. 

Въвеждане на данни за полагаем отпуск в програмни продукти. 

Издадени Заповеди за ползване на полагаем платен и неплатен отпуск – 550 бр.; 

4. Водене на Дневник - Регистър за трудови и служебни книжки, вписване на данни 

при настъпила промяна ; 

5. Водене на Дневник - Регистър за болнични листове. Електронно подаване на 

информация към НОИ; 

Подадена информация за – 190 бр. болнични листове; 

6. Създаване на база данни от калкулатор Майчинство и проследяване на ползвания 

отпуск за бременност , раждане и отглеждане на дете до 2 год. Възраст, подсещане 

на служителките и оказване на съдействие за подаване на необходимите документи 

при настъпване на промяна в обстоятелствата. Изготвяне на заповеди и 

окомплектоване на документация за предаване в счетоводство , попълване  и 

изпращане на информация към НАП и НОИ; 

7. Изпращане на уведомления до НАП при сключване, промяна или прекратяване на 

трудови правоотношения; 

8. Изготвяне на длъжностни характеристики при назначаване или настъпила промяна; 

9. Обявяване на конкурси, изготвяне на документи за провеждане на подбор и 

класиране на кандидатите – 10 бр.; 

10. Проследяване на нормативни изменения и актуализиране на вътрешни процедури и 

документи; 

11. Изготвяне на Заповеди за налагане на ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ при 

реализирани дисциплинарни нарушения по КТ и ЗДСл;  

12. Изготвяне на удостоверения Обр. УП3, УП2 за осигурителен стаж и осигурителен 

доход и Обр.УП1 при придобиване на право за пенсиониране от служител; 

Издадени: УП1 – 2 бр.     УП2  - 18бр.   УП3- 25бр. 

13. Изготвяне на удостоверения за изплатени доходи – 20 бр.; 

14. Обобщаване на данните за присъствени месечни форми и начисляване на 

възнаграждения. Предоставяне на фишове на персонал. Подаване на информация 

към НАП; 



15. Поддържане на Регистър с наложени запори върху трудови възнаграждения на 

служителите; 

16. Поддържане на Регистър - Граждански  договори, издаване на документи за 

изплатени суми и предоставяне на  данни към НАП; 

17. Разработване на анкети. Проучване на степента на удовлетвореност на служителите. 

Анализ на резултатите и отправяне на предложения до Ръководителите; 

18. Изготвяне на тримесечни справки и подаване към НСИ; 

19. Разработване и предлагане за одобрение на щатно разписание на делегирани и 

местни дейности; 

20. Оказване на съдействие на граждани при подаване на документи за отпускане на 

лична пенсия; 

21. Издаване на справки за получавани пенсии, чрез електронен достъп от 

информационна система на НОИ; 

22. Разясняване на процедура по годишно оценяване и атестиране на служителите; 

23. Водене и съхраняване на трудови и служебни досиета; 

24. Въвеждане на данни по отчет в определени раздели в Интегрираната информационна 

система на държавната администрация; 

25. Издаване на електронни Свидетелства за съдимост, чрез служебен достъп до 

електронна система на Министерство на правосъдието; 

26. Организиране на дейности по снабдяване и предоставяне на работно облекло; 

27. Изготвяне и съхраняване на документите по ЗЗБУТ. Свикване на заседания на КУТ, 

определяне на места за заемане от хора с увреждания, предоставяне на информация 

в ДБТ и НОИ. Провеждане на начални инструктажи. Провеждане на измерване на 

показатели на работна среда. Изготвяне на производствени характеристики по  

искане на служители. Провеждане на обучение на членовете на КУТ; 

28. Изготвяне и актуализиране на Годишен план за обучения и повишаване на 

квалификацията и подобряване на компетентностите на служителите; 

29. Подготвяне на документация за включване на Община Челопеч в Програми и 

проекти за заетост – Проект „Ние също можем 2019г.“, Програма „Старт на 

кариерата 2019г.“, Летни неплатени стажове в ДА“; 

30. Оповестяване на информация за СРМ по данни на  ДБТ Пирдоп, консултиране на 

безработни лица, жители на община Челопеч, оказване на съдействие при попълване 

на формуляри, поддържане на база данни с информация за търсещи работа. 

Посреднически услуги с работодатели обявили свободни работни места; 

31. Изготвяне на отчетни документи и представяне по реализирани проекти и програми 

с ДБТ, в които няма назначени наставници от ОбА Челопеч; 

32. Включване в стажантски програми; 

33. Отчитане на Проект „Подкрепа за независим живот в Община Челопеч“ за 

окончателно верифициране на разходите; 

34. Изготвен Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Челопеч; 

35. Изготвен анализ за управление на идентифицирани процеси - Рискове за 2018г. в 

областта на човешките ресурси и план с предложени мерки за преодоляване  на 

възникването им или намаляване на негативни последствия при евентуална поява; 

 

ТАТЯНА ЦОНКОВА – МЛ. ЕКСПЕРТ „ ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО 

СТОПАНСТВО“  



 

Част: Екология 

- В обекти „ Пункт за изваряване на ракия“, „Ярмомелка“ и „Фуражомелка“ обслужват 

гражданите съгласно предоставени списъци на записаните желаещи за извършване 

на този вид услуги и след предоставяне на служебни бележки. С предимство се 

ползват гражданите на общината, след което при възможност се обслужват и 

граждани от други населени места. До настоящия момент няма граждани, които да 

не са обслужени в срок. Изискани са оферти за изработване на нов 500 литров казан 

за изваряване на ракия, който през 2019 да се монтира на мястото на вече морално 

остарелия такъв. 

 

Организиране на сметосъбиране и сметоизвозване  

Извозването на отпадъците се осъществява по определен график, изготвен от 

общинска администрация. 

– Процесът е организиран в два етапа: сметоизвозване на битови отпадъци и един път в 

седмицата се извозват растителните такива. През натоварените пролетен и есенен 

сезони растителните  отпадъци се извозват два пъти седмично чрез разположени 53 броя 

пластмасови контейнери. Битовите отпадъци се извозват регулярно на регионалното 

депо в гр. Златица. Поръчани са общо 50 бр. метални контейнери, в които гражданите 

да изхвърлят отпадъчните продукти /пепел и сгур/ през отоплителния сезон. Към 

настоящия момент са доставени 25 бр., които са недостатъчни и до дни се очакват 

останалите 25 бр., с които да бъдат обхванати всички райони от населеното място. На 

всички жители подали заявление за предоставяне на кофа за битови отпадъци и 

отговарящи на условията са предоставени съдове. 

През годината се организира почистване на общински пътища и прилежащите им 

територии от отпадъци. Проверяват се уличните и тротоарните платна за наличието на 

строителни, растителни и животински отпадъци. Нарушения не са установени. 

 

Обект „Пречиствателна станция за питейни води“ 

- Ремонтирани изцяло площадките в резервоари ПСПВ- обезопасени, съгласно 

изискванията на нормативната база в областта на безопасност на труда. 

- В сградата на пречиствателна мазилката в помещенията на абонатната, реагентно и 

хлораторно е реновирана. Обособена е съблекалня.  

- С цел проследяване нивата на остатъчен свободен хлор в питейната вода, проби се 

взимат два пъти на ден. Показателите се проследяват от служителите в ПСПВ, както 

и 1 път месечно проби от водата се вземат от произволно избран адрес и се 

предоставят на лабораторията на РЗИ София област, която предоставя протокол от 

изследването. До настоящия момент стойностите на хлор в питейната вода са в 

нормите. 

- През 2018г. водоподаването към населеното място не е прекъсвано поради 

засушаване. Водохващания „Илинденско“ и „Бревене“ се почистват по график 1 път 

месечно от служителите и са в добро общо състояние. Достъпът до водохващане 

„Белешко“ е прекъснат поради придошли високи води, които разрушиха моста през 

река „Воздол“. Областна администрация на Софийска област е своевременно 

уведомена за нанесените щети.  

 



Други екологични дейности, селско и горско стопанство: 

- Организирани са мероприятия за дератизация и дезинсекция / дезинфекция на 

закрити помещения с/у гризачи и хлебарки/ във всички сгради на подопечните на 

община Челопеч структури – кухня и столова на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, 

кухненски помещения в ДГ „Х.К.Андерсен“ Челопеч, Пенсионерски клуб, Спортен 

комплекс „Хармония“, хижа „Мургана, поликлиника и сграда на ОбА Челопеч и 

Дезакаризация /обработка на зелени площи с обща площ 39 800 кв.м/ . 

- Издадени са 31 бр. разрешителни за кастрене и сеч по реда на Наредба за опазване 

на селскостопанското имущество на територията на Община Челопеч, Закон за 

опазване на селскостопанското имущество и Наредба за изграждане и опазване на 

зелената система на територията на община Челопеч и вписването им в регистър; 

- Сключени са 15 бр. договори с ползватели на земеделски земи от общинския 

поземлен фонд в землището на село Челопеч, които отговарят на изискванията на 

чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, за сключване на договори за наем, за едногодишно възмездно 

ползване, за стопанската 2018/2019г. 

- Контрол по изпълнение на Наредба за опазване на селскостопанското имущество, 

Наредба №2 за поддържане на чистотата и опазване на околната среда на 

територията на община Челопеч; 

- Организирана е кампанията „Да почистим България заедно“, в която се включиха 

клубовете на пенсионерите, хората с увреждания, граждани и общинска 

администрация. Проведен „Ден на мобилността“.  

 

Обект за отглеждане на безстопанствени кучета:  

С цел намаляване на броя на безстопанствени кучета на територията на община 

Челопеч и превенция на инциденти с жители и гости на община Челопеч е обособен 

обект за отглеждането им. Към датата на изготвяне на отчета се отглеждат 36 кучета на 

различна възраст. На животните ежедневно се осигурява храна от остатъците от кухните 

на учебното и детско заведение, както и гранулирана такава при недостиг. Всяко 

животно е ваксинирано и чипирано съгласно изискванията на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. През 2018г. са осиновени 9 бр. кучета. 

Съгласно законовите разпоредби е стартирана е процедура за проектиране и 

строителство на приют по реда на Общинска програма за установяване на контрол 

върху кучешката популация в община Челопеч и Наредба за изискванията към обекти, 

в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия,  към 

пансиони и приюти за животни.  

 

МИГЛЕНА КРЪСТЕВА – ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 

Основната цел на длъжността е да участва активно в разработването и провеждането 

на ефективна общинска политика по стопанисването на общинската собственост, което 

включва – управление, разпореждане, опазване и ремонтиране, когато това е необходимо. 

 Преките задължения на гл.спец. „Общинска собственост“ са: 

 Издирване, проучване и комплектоване на документи, доказващи собствеността на 

общината и съставянето на актове за общинска собственост; 

 Проучване, комплектоване и подготвяне за изпращане до областния управител, 

преписки за деактуване на имоти – държавна собственост; 



 Подготвя исканията за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти държавна 

собственост; 

 Подготвя описването на общински имоти, неправилно актувани, както общинска 

собственост, както и тези за които основанието за актуване е отпаднало; 

 Поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по 

реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри на 

общинската собственост; 

 Изготвя проекти на решения на общински съвет за разпоредителни действия с имоти 

– частна общинска собственост, като след приемането и влизането на решенията на 

общинския съвет в законова сила, ги изпълнява; 

 Обработва и докладва преписки за разпореждане с общински недвижими имоти – 

продажба, замени, учредяване право на ползване върху недвижими имоти; 

 Координира и контролира процедурите, предвидени в ЗУТ, касаещи имотите 

общинска собственост; 

 Подготвя информация, в рамките на своята компетентност, по Закона за кадастъра и 

имотния регистър и я изпраща до Службата по вписванията и кадастъра; 

 Участва в приемателни комисии; 

 Приема и обработва заявления за разполагане на временни търговски обекти и 

рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за 

разглеждане в общинския съвет. При положително решение на общинския съвет се 

подготвят процедури по отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг или 

конкурс; 

 Подготвя документи и организира провеждане на процедури за отдаване под наем 

на общинска собственост, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, 

освен ако в специален закон не е предвидено друго. 

 Подготвя заповеди за прекратяване на наемни правоотношения и освобождаване по 

административен ред на имоти; 

 Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на  

бюджетни средства за ремонта и поддръжката им. 

 Извършва контрол по стопанисването на общински имоти, извършва огледи и 

изготвя констативни протоколи за състоянието им; 

 Подготвя документация и организира провеждане на процедури по учредяване на 

концесия; 

 Инициира предложение за промяна или изготвя проекти за нови общински 

подзаконови нормативни актове, в сферата на дейността си, в съответствие с 

актуалната законова уредба; 

 Подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно 

Закона за опазване на земеделските земи; 

 Организира съхраняването на документация, съгласно изискванията на Закона за 

държавния архивен фонд; 

 Изпълнява и други възложени задачи свързани с длъжността; 

 

Изпълнени дейности през 2018г. в сферата на компетентност: 

- Изготвена и приета от Общински съвет Челопеч, Програма за управление и 

разпореждане с общинското имущество през 2018г. на Община Челопеч; 



- Изготвена документация за процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване, чрез предварително представяне на предложения от участници в 

деловодството на Община Челопеч, за продажба на товарен автомобил марка 

„Мазда“, модел „В 2500“ с рег.№ СО6071ВН. Същият е бракуван. 

- Изготвена документация и организирано провеждане на търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на 1 бр. павилион, предназначен за търговска дейност находящи 

се в УПИ II-373, в кв.37 по плана на село Челопеч, частна общинска;  

- Изготвена документация и проведен публичен търг за отдаване под наем на сграда - 

частна общинска собственост, разположена в поземлен имот с идентификатор 

80323.1.875 по КККР, землище Челопеч, местност „Попова чучурка“.  Сключване на 

договор за наем със спечелилия конкурса участник; 

- Подготвени документи и приети от общински съвет Челопеч във връзка с получаване 

на дарение от страна на „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД на поземлени имоти – 

земеделски земи  в местностите „Гредата“, „Под Софийски път“, „Петте братя“ и 

сграда – Бивш взривен склад, землище Челопеч. 

- Провеждане на процедура по определяне на маломерни имоти за отдаване под наем 

за едногодишно ползване; 

- Проведена процедура за отдаване под наем на земеделски земи; 

- Участие в комисии за разпределяне на земеделски масиви по чл.37 в от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи; 

- Сключване на договори за наем на земеделски земи с участници в споразумение по 

чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 

- Закупуване на части от поземлени имоти в кв. 32 по плана на с. Челопеч, във връзка 

с изграждане на плувен басейн в с. Челопеч; 

- Закупуване на Урегулиран поземлен имот VI-666 в кв. 55 по плана на с. Челопеч, във 

връзка с изграждане на гаражи за леки и тежкотоварни автомобили с цел 

обособяване на парко-места за превозните средства на общината; 

- Окомплектоване на документи, във връзка със закупуване на земеделски земи в 

местностите  - „Маята“;  „Локвата“; „Парцелите“; „Дърварски път“; „Под тарлъка“; 

„Под селото“, „Гредата“, „Петте братя“; „Керемидницата“; „Агова ливада“; „Зарен“, 

„Трапа“, „Под МТС“ Съдействие на гражданите за подготовка на документи, във 

връзка с извършване на сделките за покупко-продажба на недвижимите имоти и 

сключване на договори. 

- Окомплектоване на документи във връзка със закупуване на парцели в населеното 

място - Парцел Х-117 в кв. 9 по плана на село Челопеч, Парцел V-94 в квартал 21 по 

плана на село Челопеч.   

- Комуникация с външни организации, във връзка с изпълнението на длъжността 

/напр. Агенция по вписванията, Национална агенция за приходите, Областна 

дирекция „Земеделие“ и др./ 

- Внесено предложение до Общински съвет Челопеч Даване за съгласие за временно 

ползване от страна на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД на общински имоти за 

извършване на геоложки проучвания; 

- Внесено предложение до Общински съвет Челопеч за учредяване безвъзмездно 

право на ползване на имот – частна общинска собственост в полза Агенция за 

социално подпомагане. 



- Изготвени документи, във връзка с продължаване на срока на действие на 

разрешително за водовземане №0942/11.06.2002г., с титуляр „Дънди Прешъс 

Металс Челопеч“ ЕАД, от повърхностен воден обект – язовир „Качулка – публична 

общинска собственост;  

- Придвижване на документи, във връзка с изготвяне на Общ устройствен план на 

община Челопеч и Екологична оценка. Изготвен доклад и внесен в общински съвет 

Челопеч за изпълнението на плана и допълнението му, във връзка с бъдещи 

инвестиционни намерения на община Челопеч. Удължен срока за приемането му до 

края на 2019г.;  

- Работа с програма „Архимед“, програма за наеми, програма за изготвяне на актове 

за общинска собственост; 

- Отговаряне на дейностите, свързани с експлоатацията на язовирите, собственост на 

община Челопеч – „Качулка“, „Зарен“, „Кирчов извор“. 

 

Извън сферата на дейност на компетентността на гл. спец. „Общ. собственост“ през 

2018г. бяха извършени следните дейности: 

- Участие в комисии по Закона за обществените поръчки, когато избирането на 

изпълнител по дадена поръчка е необходим експерт в областта на общинската 

собственост; 

- Участие в организиране на общински празници; 

- Изпълнение на длъжността гл. спец. „Общински проекти и програми“ до 

01.03.2018г. 

 

СТОЯНКА  ДИМИТРОВА – ГЛ. СПЕЦ. „АИО И ГР“ 

1. През периода 01.01.2018 г. – 01.03.2018 г. - изпълняване задължения на длъжността 

„Екология и селско стопанство“ – дейности свързани с ПСПВ, сметосъбиране и 

сметоизвозване 

2. През периода 01.01.2018 г. – 01.03.2018 г. – изпълняване задължения на длъжността 

„Връзки с обществеността“ – подготовка на материали и реклами за публикуване в медиите, 

отразяване на събитията на територията на общината. Подготовка издаване на месечен 

бюлетин, след предаване на материали от външен консултант. 

3. Изпълняване на задължения свързани с деловодната дейност на общината. 

Кореспонденцията на община Челопеч е изцяло автоматизирана и електронизирана, чрез 

програмен продукт „Archimed eProcess“; 

4. Работа/консултиране на гражданите в  ЦУИГ  при заявяване и получаване на услуги, 

предоставяни от общинската администрация; 

5. Подготовка на нотариални заверки за заверяване от кмет/секретар. През 2018 год. имаме   

123  нотариално заверени документа. 

6. Изпълняване всички дейности свързани с гражданската регистрация и гражданското 

състояние на гражданите – адресна регистрация, спомагане при сключване на граждански 

бракове,  издаване на документи по гражданско състояние, от който най-голям брой са:  

удостоверения за наследници - 223 бр., удостоверения за семейно положение – 76 бр., 

удостоверения за постоянен адрес – 108, удостоверения за настоящ -43 бр. 



7. Вписване в Информационната система на държавната администрация /ИИСДА/ - 

информация за предоставяните услуги от общинска администрация, необходими 

формуляри и такси, брой предоставени  услуги през 2018 г., информация за всички 

хардуерни устройства и софтуерни продукти с които работим 

8. Публикуване на публични регистри, поддържани от общинска администрация  в Портала 

за отворени данни. През 2018 год. са публикувани 27 броя набори от данни от общинска 

администрация Челопеч. 

9. Актуализиране информация   на интернет страницата на общината 

10. Отговорно лице за всичкия наличен софтуер, с който работи администрацията – 

сключване договори, извършване на плащания, проблеми, работа, архиви 

11. Отговорно лице за сключване договори за доставка  на интернет в ОбА и други 

общински обекти, сключване на договори за софтуерни лицензи за обезпечаване работния 

процес на администрацията 

12. Отговорно лице за наличния хардуер в ОбА – поддръжка, закупуване, ремонт и др.; 

13. Поддържане в актуален вид Харта на клиента, информационни материали и бланки; 

Отговорно лице за 9 броя Вътрешни правила. 

14. Осъществяване дейност по Закона за достъп до обществена информация – през 2018 

година имаме 6 постъпили заявления, като на всички е отговорено в законоустановения 

срок и с предоставен пълен достъп до исканата информация. 

15. Осъществяване дейност по Закона за етажната собственост – до месец март 

16. Гробищен парк – организиране на периодично почистване и окосяване на терена 

17. Организационна  и вътрешно – нормативна подготовка за изпълнение на изискванията 

на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни в 

Община Челопеч. Изготвена документация изискваща се по регламент. Публикувана 

информация на интернет страницата на общината. Периодично консултиране на служители 

относно защитата на личните данни в община Челопеч.  

18. Изпълнение изискванията на ДАЕУ от общината, след което сме присъединени в 

средата за междурегистров обмен  REGIX – с което се намали  административната тежест 

върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои 

официални удостоверителни документи на хартиен носител 

19. Секретар на групата за самооценка за внедряване на модела CAF в Община Челопеч 

през 2018 г. 

20. Задължителния от 01.11.18 г. електронен документооборот, беше технически обезпечен 

още през 2017 год. и сме от първите администрации изпълнили законовото задължение. 

Чрез електронния документооборот, изцяло се премахва хартиения носител на 

документите.  

 

КУНЧО ТОРОМАНОВ - ГЛ. СПЕЦ.  „УТ И СК“ 

I. Основни дейности: 

1. Издаване на : 



- Скици - в урбанизирана (72бр. - като през изминалата година са били 50) и 

неурбанизирана територия (около 350 бр.), чрез изнесеното работно място на 

АГКК;  

- Удостоверения за факти и обстоятелства за урбанизирана територия - 30бр.;  

- Удостоверения по чл.54а от ЗКИР за нанасяне на новоизградени сгради и 

съоръжения - 2бр. ; 

 

2. Съдействие на Главен архитект за: 

- Провеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията - 

изготвяне на заповед, придружителни писма до инстанциите и оформяне на 

протокол от проведеното заседание - 3бр.. 

- Изготвяне мотивирани предложения и становища по чл.135 от ЗУТ - 4бр. 

- Заповеди за допускане и одобряване на ПУП-ове - 4бр.; 

- Удостоверения за търпимост - преглед на приложените документи и помощ при 

оформяне - 5бр.; 

- Разрешения за строеж - преглед и от моя страна на инвестиционните проекти и 

помощ при тексотовото им оформление (5 бр.); 

- Удостоверения за въвеждане в експлоатация - преглед и от моя страна на 

приложената документация и помощ при тексотовото им оформление (1 бр. за 

Новата общинска административна сграда ); 

3. Справки: 

- На имоти и/или сгради като собственост, площ и др.; 

- Графични извадки от кадастрална карта за землището на с. Челопеч и/или от ЗРП 

на с. Челопеч; 

4. Поддържане на регистри: 

- Скици, Заповеди за ПУП,; Разписен лист (при промяна на собственост); 

5. Проверки от РДНСК: 

- Периодични проверки на дейността на техническа служба по прилагане на ЗУТ, 

вкл. водене на регистри, преписки, архив и др.; 

6. Други: 

- Участие в комисии - Откриване на строителна площадка (протокол обр.2 и 2а), 

подписване на акт обр.3 за това, че изпълнения фундамент е съгласно действащия 

ПУП па ЗРП;  

- Заверка технически паспорти и екзекутиви (през 2018г. за НКЖИ и ДПМЧ) 

II. Значими дейности 2018г.: 

1. Процедура по изготвяне на кадастрална карта за урбанизираната територия на с. 

Челопеч, като през месеците юни и юли 2018г. протече срока за подаване на 

възражения от физическите и юридически лица. Общия брой на възраженията бе 172 

бр, а хората които са направили справка около 270-300 бр. Отделно е изготвено 

възражение от общината за 41 бр. имоти за отразяване на общинска собственост, 

граници, сгради и др.  



2. Въведена е в експлоатация на 15.06.2018г. сградата за общинска администрация след 

множество трудности от страна на ЧЕЗ и АПИ (Възлагане на допълнителен проект 

за същ. комуникационни колектори през Главен път); 

3. Издадено е Разрешение за строеж за обект: „Реконструкция на довеждащи 

водопроводи и ремонт на водохващания в с. Челопеч“ след изключително тежка 

съгласувателна процедура (в продължение на година и половина) с ИАГ тъй като 

голяма част от засягащите се имоти са държавна частна и публична собственост.  

4. Изготвени инвестиционни проекти: 

2.1  Работен проект за обект: „ Гаражи за леки и тежкотоварни автомобили, 

реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-664, кв.55“ (т.нар. 

Бикарник) - проектът е одобрен от Възложителя и е предаден на Изпълнителя за 

съгласуване с инстанциите, като към момента имаме становище от РСПБЗН Пирдоп, 

ЧЕЗ, ВиК. Очаква се становище от РИОСВ. След получаване на съгласувателните 

писма, ще се извърши оценка за съответствието на проекта по чл.169 от ЗУТ от Надзорна 

фирма, след което ще се издаде Разрешение за строеж от Главен архитект. 

2.2  Работен проект за обект: „Благоустрояване и паркоустройство на дворно 

пространство в ОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Челопеч“, одобрен е работния проект 

от Възложителя, като към момента същия се съгласува от Изпълнителя с отделните 

инстанции -РСПБЗН, ВиК, ЧЕЗ, РИОСВ и др., След получаване на съгласувателните 

писма, ще се извърши оценка за съответствието на проекта по чл.169 от ЗУТ от Надзорна 

фирма, след което ще се издаде Разрешение за строеж от Главен архитект. 

2.3 Работен проект за обект: „Благоустрояване на кв.38Б по плана на с. Челопеч“. Предаден 

е ПУП - ПРЗ, който е одобрен със Заповед на Кмета на община Челопеч. Предаден е 

идеен проект, одобрен от страна на Възложителя, след което предстои изготвянето на 

работен проект в началото на 2019г.;  

2.4 Технически инвестиционен проект за обект: „Плувен басейн в кв.32 по плана на с. 

Челопеч“. Изготвен е ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед на Кмета на община Челопеч. 

Проекта е одобрен от Възложителя в идейна фаза и предстои изготвянето на 

техническият проект в началото на 2019г. 

2.5 Изготвено е мотивирано предложение за разширение на прилежащия терен около 

сградата на хижа Мургана и трафопост. Предстои внасянето му в МЗХ за положително 

становище за изработването на ПУП-ПРЗ и закупуване на част от горските територии. 

2.6 Изготвено е мотивирано предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за разширение на 

парк Корминеш (обединяване на имоти публична общинска собственост). Предстои 

внасяне на уведомление до РИОСВ за становище и допускане изработването на ПУП от 

Общински съвет и последващи действия по промяна на предназначението на земята. 

 

ИВАНКА ИВАНОВА - ГЛ. СПЕЦ. „ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“  

 

Към момента  32 работници  са назначени към община Челопеч в дейности 

„Благоустройство“, „Озеленяване“, „Чистота“.  По споразумение с ДПМЧ са назначени 5 

човека. 



Ежедневно назначаване на работа работници. Изготвяне на седмичен график за задачи и 

отчет на предходния. 

Работниците към дейност „Благоустройство“ отговарят за отстраняване на възникнали ВиК 

аварии, извършване на козметични ремонти в сгради и съоръжения собственост на 

Общината. Поддръжка и ремонт на машини. Поддръжка проходимостта на речното легло 

на  р.Воздол, изтекателните канали на яз.“Качулка“ и яз.“Кирчов извор“ и всякакви устно 

възложени задачи за деня. 

Работещите към дейност „Чистота“ почистват уличната мрежа и прилежащите тротоарни 

площи находящи се в с.Челопеч. 

Работниците към дейност „Озеленяване“ са отговорни по поддръжката на градинки, цветни 

алеи, зелени площи, дървета и храсти.  

Извършени дейности за годината:  

1.Организация по изключване от ел. захранване и прибиране на коледна украса. 

2.Организация по докарване и монтаж на метални ограждения, колчета за трасе, лента, 

шейна и траверси за Тодоровден – конно състезание.  

3.Организация по доставка и монтаж на 4бр. монетници на закрити перголи ЦГЧ. 

4.Подръжка и правилна експлоатация на поливни с-ми на територията на Общината. 

5.Залавяне на коне в парк Корминеш. 

6.Оглед, поддръжка и ремонт на косачки и храсторези. 

7.Отпушване на канал ЖК. 

8.Косене и почистване през цялата година на гробищен парк. 

9.Отпушване на канал в медицински център – ОУ. 

10.Поддръжка и оформяне на зелени площи и храсти – ЦГЧ и градинки към община 

Челопеч. 

11.Почистване на изтекателен канал на яз. Качулка. 

12.Сглобяване на стелажи в стол ОУ. 

13.Направа на къщички за кучета. 

14.Залепване на плочки ЦГЧ. 

15.Отговоринк по ГД за ремонт на ограда ДГ. 

16. Организация по постове – съдии за крос Първа пролет. 

17.Организация по ел. захранване на дървени павилиони. 

18.Косене и почистване на зелене тротоарни площи прилежащи към улична мрежа в 

с.Челопеч. 

19.Облагородяване на градинка на кръстовище бул.Мургана и ул.Рудничар. 

20.Организация по сглобяване на палатки, палатки –Асарел, чистота – Златен прах. 

21.Организация чистота – Моята песен за Б-я. 

22.Превоз на клетки и животни и връщане обратно. Чистота за Дивата сцена. 

23.Организация чистота – Златна есен. 

24. Предложение, монтаж и демонтаж на мартенска украса. 

25.Предложение, монтаж и демонтаж на Коледна украса. 

26. Предложение и подмяна на цветя в цветни алеи ЦГЧ. 

27. Освежаване на пешеходни пътеки около ОУ и ДГ. 

28. Поддръжка – косене, почистване на канавки четвъртокласна пътна мрежа.. 

29.Ремнт Спортен център – баня и стая фитнес и стая рехабилитация. 

30. Рязане, прибиране и редене на дърва в обект Спортен център. Прибиране на въглища. 

31.Прехвърляне на дърва и редене на хижа Мургана. 



32.Редене траверси Корминеш. 

33.Ремонт общински апартамент – ламинат и ел. крушки. 

34. Ремонт на ВиК аварии, както следва: 

34.1.Подмяна на водовземна скоба на СВО ул.Иван Вазов  

34.2. Подмяна на водовземна скоба на СВО ул.Иван Вазов  

34.3. Подмяна на водовземна скоба на СВО ул.Иван Вазов  

34.4.Подмяна на тройник на гл. водопровод на ул.Г Бенковски  

34.5. Подмяна на спирателен водопроводен кран на ул.Т. Влайков 

34.6. Подвързване на КО към главна канализация на ул. Раковски 

34.7. Подмяна на водовземна скоба на СВО ул.Иван Вазов  

34.8. Подмяна на спирателен кран на ул. Стамболийски 

35. Проследяване на чистотата в с.Челопеч. 

36. Организация по извършен ремонт на ПСПВ – плочкии, мазилка и шпакловка. 

37.Организация по ремонт на светлини коледни пана – стари. 

38. Изготвяне на заявки за м-ли по горе описаните дейности. 

 

АЛИЦИЯ НИКОЛОВА – ГЛ. СПЕЦ. „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОЕКТИ И КАНЦЕЛАРИЯ“ 

Образованието в община Челопеч се осъществава в: 

- ДГ „ Ханс Кристиан Андерсен“ 

- ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“  

- ЧПГЧО Челопеч 

 

1. В качеството ми на представител на Община Челопеч, взех участие в общо 3 

Обществени съвети, от които: 

- 2 в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Челопеч; 

- 1 в ДГ „Х. Кр. Андерсен“, село Челопеч; 

2. В качеството ми на представител на Община Челопеч, участвам като член на 

комисията за Механизма за съвместна работа между институциите, за обхват на 

ученици в риск от отпадане. Комисията се е събирала само веднъж и са обхвати 

общо 6 деца, които не са намерени на адреса (живеят в други населени места или в 

чужбина). 

3. Организиране на допълнителни курсове и занимания за местното население – 

тренировки за деца в плувен басейн на ДГ „Х. Кр. Андерсен“, които не са 

възпитаници на детското заведение и курсове по китайски език. 

4. Включване на Община Челопеч в проект на медията actualno.com – „България на 

длан“, от която са изработени 3 туристически насочени видеа и е проведено едно 

интервю с Кмета на Община Челопеч. 

5. Ежемесечно издаване на Информационен бюлетин на общината, като съм съставила 

общо 5 броя. 

6. Представено проектно предложение за реализиране на рали, авто, мото писти в 

Българската агенция за инвестиции, за презентиране пред потенциални инвеститори 

от Обединените Арабски Емирства. 

7. Организация по посрещане на делегация от Кралство Дания. 

8. Изготвена и внесена за одобрение от Общински съвет Челопеч, Програма за 

управление на Кмета на Община Челопеч, за 2019г. 



9. Изготвено изменение и допълнение на Наредбата за символите и наградите на 

Община Челопеч, внесена за одобрение от Общински съвет Челопеч. 

10. Внесено предложение до Общински съвет Челопеч, за включване на Община 

Челопеч в Организация за управление на туристическия район „Долината на 

розите“. 

11. Подготвяне и окомплектоване на преписки с двете учебни заведения – ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, село Челопеч и ДГ „Х. Кр. Андерсен“, село Челопеч. 

12. Подготовка и организация за поръчка на рекламни материали за предстоящата 

2019г. 

13. Ежедневна организация на срещите на Кмета на общината с граждани. 

14. Разнасяне на подаръци, на рожденници над 80-годишна възраст. 

 

ЖАННА ЦЕНТОВСКАЯ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ  -   „КУЛТУРА, СПОРТ И 

ТУРИЗЪМ“. 

Основни дейности: 

 Разработване и организиране изпълнението на общинската политика в сферата на 

културата, спорта и туризма, организация и контрол цялостната дейност на Парк 

„Корминеш“, хижа “Мургана“ и СК „Хармония“, координиране дейността на НЧ „Труд и 

постоянство 1901“ 

За периода от 01.01.2018г до  31.12.2018г са извършени следните дейности: 

„КУЛТУРА“:  

По традиция Новата година се посреща със заря и новогодишни хора, които продължават 

до сутринта и преминават в хора по случай „Пеенето на пръстени“, организирани от НЧ 

„Труд и постоянство“ и подпомагани от общината при организация и провеждането. По 

стара челопешка традиция на 7 януари старо и младо празнуват Ивановден с преставяне на 

ритуала „Къпане на млади булки“. 

ДВГ „Средногорски звън“ с ръководител Невелина Сараджова проведоха мастер клас с 

един от най-добрите музикални педагози в България-Етиен Леви. Резултат от тези часове 

прекарани с майстора е представяне на общ концерт на младите таланти с ветерана на 

българската естрада- Етиен Леви. 

С прожекция на игрален филм „Възвишение“  на 19 февруари бяха отбелязани 145 години 

от обесването на Васил Левски. 

С финансова подкрепа на общината и тази година кукерски карнавал „Сирница“ 2018г , 

организиран от НЧ премина на много високо ниво с участието на местните и гостуващи 

кукерски клубове и индивидуални изпълнители, които спечелиха много предметни и 

парични награди. 

По покана  на общината през април месец на нашата сцена ни гостуваха самодеен театър от 

с. Антон с постановка „Суматоха“, с което беше отбелязан деня на театъра. 

На най-български празник З-ти Март община Челопеч организира честването на това 

събитие с представлението на родолюбци от „Багатур“ , със съдействието на 68-ма бригада 

„Специални войски“, изнесен концерт на Гуна Иванова и празнична заря.  

По покана на руското посолство на  9 май беше отбелязан деня на Победата и деня на Европа 

с рецитал и поднасяне  венци на паметника на руски воин. 



За втора поредна година в края на месец май беше организиран и проведен детски песенен 

фестивал „Моята песен за България“, в който взеха участие деца от цяла България на 

възраст от 7 до 18 годишна възраст с индивидуално и групова изпълнение. Децата бяха 

наградени с парични награди и специално изработени плакети с емблемата на фестивала. 

През Културната седмица преди събора „Пресвета Неделя“ бяха организирани : „Концерт 

на челопешките таланти“, „Детско пиратско парти“, рок концерт, Концерт на дует „Ритон“, 

надиграване.  

Юбилейното пето издание на МФФ „Златен прах“ организиран от общината и проведен със 

съдействието на НЧ премина с участието на шест международни групи от Коста Рика, 

Тайван, Индонезия, Колумбия, Беларус, Мексико и български танцов състав „Седенчица“ 

от гр. Пловдив. Фестивалът премина през четири поредни дни с представянето на вечерните 

концерти в парк „Корминеш“ и среща на мегдана. В два последователни дни е проведена 

конкурсната част на фестивала в раздел народно пеене и тацово изкуство. Победителите 

бяха наградени със специално изработени плакети и парични награди, а победители в 

раздел народни танци бяха поканени на следващият фестивал на равно с международните 

групи. Закриването на фестивала завърши с илюминации, които по думите на участниците 

били виждали само  в Москва на Червения площад. 

През август месец в парк Корминеш всяка събота бяха прожектирани четири български 

филма със съдействието на „София филм фест“. 

За честването на 6ти Септември бяха поканени хор на Нели Трошева, които представиха 

програма с патриотични песни и накараха публиката да пеят заедно с тях и да се почустват 

истински и едини българи. 

22 септември беше отбелязан с прожекция на български филм“Светът е голям и спасение 

дебне от всякъде“. 

В началото на септември организиран празник „Златна есен“ за хора в пенсионна възраст и 

хора с увреждания. По покана на общината на това събитие присъстваха и група пенсионери 

от Крумовград, а културната програма изнесоха ДВГ И ЖВГ „Средногорски звън“ и 

Веселин Маринов 

За нуждите на читалището закупен лаптоп и предоставени средства за провеждане на 

традицинен кулинарен конкурс „Челопешка трапеза“. 

На 30 ноември се проведе „Запалване на Коледните светлини“ и организиране на 

благотворителен базар за набиране на средства за закупуване на кувьоз. 

Финансиране , подпомагане и участие в  Коледен концерт на НЧ на дата 21 декември. 

„СПОРТ И ТУРИЗЪМ“: 

На спорта в нашата община винаги се е отделяло голямо внимание, и тази година не 

е изключение. На територията на общината разположен СК „Хармония“, който 

функционира от 2011г. В  комплекса жителите и гостите на Челопеч могат да се възползват 

от услугите на кинезетерапевт Славена Траянова, която от тази година провежда  

организирани занятия по лечебна физкултура за хора в пенсионна възраст. 

За 2018г. през базата на СК Хармония са преминали 15 479 лица , от които 5 479 с 

платена входна такса и 10 005 безплатно ,съгласно правилник. Отчетени финасови средства 

за годината в размер на 19 164,50 лв. 



Традиционно там се провеждат тренировки по волейбол, баскетбол, карате, 

художествена гимнастика, тенис, а от четири месеца и канго джъмпс. Във връзка с 

амортизация на фитнес уреди тази година бяха поръчани и доставени нови такива и 

допълнителни фитнес аксесоари, с цел привличане на трениращите, на стойност 20 184 лв. 

Закупени  са нови мрежи за волейбол и тенис на корт. Във връзка с подготовка за зимен 

сезон бяха извършени ремонтни работи на котела и направени подобрения на парната 

инсталация, пребоядисана стая за масажи и рехабилитации, доставени дърва и въглища за 

огрев. Приходите от дейности в  СК „Хармония“ за 2018г до декември месец е в размер на 

12 154 лв. През юни месец проведен турнир по футбол, организиран от ФК Челопеч  с 

подкрепа и финансиране на общината. Спортните изяви и дейности не свършват в 

комплекса, на територията на общината за тази година организирани и проведени следните 

състезания и спортни мероприятия: 

1. Регионален лекоатлетически крос „Първа пролет“, в който взеха участие учениците 

от Пирдоп, Златица, Мирково, Чавдар,  Антон 

2. Републикански шампионат по приложно колоездене, на който се състезаваха 11 

отбора от различни региони на България 

3. Клуб „Свободно измерение“ с подкрепата на общината направиха тандемни полети 

в м. Бревене  

4. Автокрос „Челопеч“ се проведе в м. Маята ,организиран от Радослав Козлеков, 

Христо Геров и Община Челопеч 

5. През август месец се състоя национален Мото събор на мотоклуб „Атрокс“ с 

подкрепа на общината 

6. Съдействие на Офроуд клуб „Средногорие община Челопеч“с председател Пламен 

Петков  при провеждане на Офроуд състезание на 2-5 август. 

7. Регионална лекоатлетическа щафета „Златна есен“ за учениците от региона , в която 

взеха участие общински администрации на Челопеч и с. Антон 

8. Организирахме и проведохме „Деня на мобилността“, като представителите от 

общинска администрация дойдоха на работа с колелетата и направиха обиколка из 

селото с всички желаещи и клуб по приложно колоездене. 

 

За втора поредна година в парк „Корминеш“ “ със съдействието на ансамбъл „Българе“ 

през  последната седмица на юли месец се организира и проведе национален турнир по 

народни борби „Дивата сцена“ , в която взеха участие борци от всички региони на България, 

а победителите бяха наградени с парични награди и съответно с агне, овен и теле. 

 

По инициатива на община Челопеч със съдействието на Петър Дойнов –треньор на 

националния отбор по борба/неолимпийски спортове/ и Мария Оряшкова е регистрирано 

сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по борба“. Тренировките по различни стилове 

борба с желаещите да тренират този спорт ще се провеждат от световната и европейска 

шампионка по самбо Мария Оряшкова. 

 

Перлата на нашата община е Хижа „Мургана“, където целогодишно могат да 

отдъхнат всички желаещи. Хижата посещават не само жителите на общината , но и туристи 

от Пловдив, Русе, София, Видин, Варна и други области на България. Условията, 

предлагани в хижата предразполагат хората към активна почивка и занимания с туризъм. 

През юли месец всяка година се организира празник на хижата със съдействието на 

членовете от ТД Мургана, на който всички присъстващи могат да вземат участие в 



развлекателни състезания, викторина, да хапнат от най-вкусния курбан, приготвен от 

майстор готвач Тодор Бантов и да разпуснат с хора и ръченици. 

Подобрена ,бе и манериалната база,  бяха сменени осем матрака в „Туристическа 

спалня“ и поръчани шест дървени легла с матраци , както и  обзавеждане на стаята на трети 

етажза ползване от персонала но хижата, в която извършен ремонт и сменени врата и 

прозорците. Направена  е профилактика на парната инсталация  в хижата и ремонт на 

машина Унимог за почистване на сняг през зимния сезон. За улесняване на туристите 

поръчани и доставени туристически табели за пешеходни и автомобилни  маршрути през 

селото към хижата, които ще бъдат монтирани през пролетта. Резервация на свободни места 

в хижата се осъществява от ст. спец. „Култура , спорт и туризъм“, както и изготвяне проект 

на годишна програма на културните, спортните и туристически събития и изготвяне 

ежемесечен присъствен график за персонала в СК „Хармония“ и Парк „Корминеш“ 

За 2018г. през базата на хижа Мургана и туристическа спалня са преминали 1 993 

души. Отчетен приход за периода в размер на 26 279,60 лв. 

 

ХРИСТИНА ПЕНЕВА - СПЕЦ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

1. Назначени тридесет и две лица като лични асистенти по ПМС №332/22.12.2017г. по 

сключено споразумение между АСП и Община Челопеч, които обслужват тридесет и 

четири потребителя. 

2.Назначени две лица  като социални асистенти в ДГ по проект "Ние също можем".  

3..Назначени две лица  за полагане на обществено полезен труд във връзка с изискването на 

чл.12,ал,1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

4. Предоставяне на безплатни медицински прегледи и услуги  на жителите на община 

Челопеч от : 

 Д-р Цветана Димова – лекар – педиатър; 

 Д-р Иван Стойнов – акушер – гинеколог; 

 Д-р Владимир Марков – специалист - вътрешни болести; 

 Д-Р Стоян Сотиров – лекар – хирург; 

6. Във връзка с реализиране на националната кампания „Кардиологична грижа за дълъг и 

пълноценен живот“ се проведоха безплатни консултации и прегледи на жителите на община 

Челопеч от специалист кардиолог. 

7.Проведени комплексни прегледи от специалист – ревматолог д-р Луканов. 

8. Закупуване на медикаменти за спешен медицински шкаф в ДГ, ОУ по заявки на 

медицинска сестра.  

9.Извършване на разходи за закупуване на медикаменти, консумативи и почистващи 

материали за лаборатория и  кабинети в бивша сграда на Поликлиника община Челопеч, по 

заявка на мед. сестра. 

10. Закупуване на медикаменти и консумативи за спешен медицински шкаф в ДГ, ОУ,  

11.Изпълнение на дейности свързани с медицинско обслужване на ЧПГЧО Челопеч. 

12.Проучване за граждани с адрес с.Челопеч с посочените заболявания! 

13.  Проучване на процедурата, необходимите документи и стартиране регистриране в РЗИ 

на кабинети д-р Джурова, д-р Стойнов, д-р Марков. 

14. Медицинско обслужване на културни мероприятия - „Пресвета Неделя“, МФФ "Златен 

прах","Дивата сцена", „Конно състезание – Тодоровден 2018“ и др. 

15.Съдействие за осигуряване на лечение и спокойствие на Делчо Джунев. 

16.Подновяване на интериора в  Пенсионерски клуб  (закупуване на ютия, дъска за гладене, 

покривки) 

17. Извършване на разходи за закупуване на почистващи материали и консумативи, 

освежителни напитки за Клуб на пенсионера. 

18. Проведена  екскурзия  на членовете на „Клуб на пенсионера“ до гр. Крумовград 



19. Проведени три екскурзии  (на 03, 09 и 13.09) на членовете на „Клуб на пенсионера“, 

„Сдружение на хора с увреждания“ и „Сдружение на запасните офицери“ до Габрово, 

Велико Търново ,Арбанаси. 

20. Проведена V регионална среща "Златна есен 2018г." с. Челопеч, на представителите на 

"Клуб на пенсионера", Сдружение на хора с увреждания" и "Сдружение на запасните 

офицери" 

21. Включване  на 16 лица инвалиди и социално слаби в безплатен едногодишен абонамент 

на кабелна телевизия „РЕТЕЛ“ АД гр.Пирдоп . 

22. Проведени обучения на: 

 Медицински сестри 

 спец.“Социални дейности и здравеопазване“- "Работа с граждани с 

увреждания","Интеграция на ромите","Готвач"и др. 

25. Предложение за внедряване на млечна кухня в съществуващия училищен стол. 

26. Отпуснати финансови помощи на  шестнадесет лица по Наредба за отпускане на 

финансови  помощи на граждани на община Челопеч от бюджета на общината.        

27. Отпуснати финансови помощи на шест  лица по Наредба за отпускане на еднократни 

парични  помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от община Челопеч.      

 

ЛИЛЯНА БЕКЯРОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

1. Осчетоводяване на всички приходи и трансфери постъпили през съответния месец по 

приходната и разплащателната сметка на общината по счетоводни сметки, дейности 

и  параграфи; 

2. Изготвяне на бюджета на общината за 2018 г. – Бюджета на община Челопеч е приет 

с Решение № 293/23.05.2018 г. и е в размер на 11 216 148  лв. 

3. Изготвяне на обобщени месечни и тримесечни отчети, както и изготвяне на оборотна 

ведомост за всяко тримесечие; 

4. Изготвяне на различни видове справки към месечни и тримесечни отчети. 

5. Годишно приключване; 

6. Извършване  на  банкови  операции  и разплащания; 

7. Осчетоводяване на пътни листа; 

8.  Изготвяне на справка за статистиката за придобитите ДМА; 

9. Осчетоводяване на договори – възникнали и реализирани; 

10.  Изготвяне на справка за поети ангажименти за разходи – наличности; 

11.  Отговорности за присъдената издръжка – водене на досиета, заявка за плащане, 

изготвяне на справка за присъдена издръжка до МФ за направените от общината 

разходи за нея, за да се възстановят средствата на общината, кореспонденция с ДСИ, 

следене за измененията в нормативната уредба за присъдена издръжка; 

12.  Изготвяне на амортизациите; 

13.  Изготвям справка за компенсираните и по намели цени пътувания; 

14.  Участие в мероприятията организирани от ОбА Челопеч; 

15.  Начисляване на заплати; 

16.  Начисляване на наеми; 

17.  Осчетоводяване на набирателната сметка, както и връщане на депозити; 

18.  Осчетоводяване на инфраструктурни обекти и земи, гори и трайни насаждения в 

Други сметки и дейности; 

19.  Осчетоводяване на извършените касови разходи на общината през съответния месец 

по счетоводни сметки, дейности и  параграфи; 

20.  Отчетни данни за изпълнението на бюджета на община Челопеч към 30.11.2018 г.: 

- Планувани приходи по бюджет в размер на 11 216 148  лв., след настъпили промени 

във вид на субсидии и трансфери от Републиканския бюджет към 30.11.2018 г. плана 



се променя в размер на 11 348 809 лв., а изпълнението на бюджета е в размер на 

4 816 442 лв. или 42.4 % в т.ч.:  

- 1.1.1. Планувани приходи по бюджет за делегирани от държавата дейности в 

размер на 1 243 841 лв. и след настъпили промени към 30.11.2018 г. във вид на 

субсидии и трансфери от Републиканския бюджет е направена актуализация. 

Размерът на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет се 

изменя от датата на писмените уведомления на министъра на финансите. С 

получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства се извършва 

служебна актуализация на бюджета, както в приходната му част, така и по 

съответните разходни параграфи и плана на делегираните от държавата дейности се 

увеличава и става в размер на 1 388 500 лв.,  а изпълнението на бюджета е в размер 

на 1 271 825 лв. или 91.6 % в т.ч.: 

 

- 1.1.1.1. План по бюджет на Общата субсидия за делегирани от държавата дейности 

в размер на 1 216 738  лв., след изменение на база увеличение на бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ плана става в размер на 1 251 079 лв., а изпълнението е в 

размер на 1 144 806 лв. или 91.5 %; 

- 1.1.1.2. Преходен остатък в държавни дейности към 31.12.2017 г. в размер на 39 457  

лв.; 

- Получени целеви трансфери от ЦБ план по бюджет 0.00 лв., след постъпили целеви 

трансфери по бюджета на общината към 30.11.2018 г. плана се изменя в размер на 

34 085 лв., а изпълнението е в размер на 29 570 лв. или 86.8 %; 

- Получени трансфери от АСП и МТСП план по бюджет 0.00 лв., след постъпили 

трансфери по бюджета на общината към 30.11.2018 г. плана се изменя в размер на 

63 879 лв., а изпълнението е в размер на 63 879 лв. или 100 %; 

- Отчетени средства по проекти и програми на ОУ и ДГ в размер на 53 606 лв. 

- Наличност в края на периода -59 493 лв. 

- 1.1.2. Планувани приходи по бюджет за местни дейности в размер на 9 972 872 

лв., в т.ч.: 

- 1.1.2.1. План на данъчни приходи в размер на 110 700 лв., изпълнение в размер на 

166 184 лв. или изпълнението е 150.1 %; 

- 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 5 644 286 лв., изпълнение в размер на 

6 254 824 лв. или 110.8 % - при неданъчните приходи с най-голям относителен дял 

са приходите от концесии при план 5 140 000 лв., изпълнението е в размер на 

5 825 100 лв. или 113.3 %; 

- 1.1.2.3. План по бюджета на трансфери за местни дейности в размер на 173 100 лв. и 

изпълнение 70 800 лв. или 40.9 %, в т.ч.: 

- 1.1.2.3.1. План на Обща изравнителна субсидия в размер на 94 400 лв., изпълнение в 

размер на 70 800 лв. или 75 %; 

- 1.1.2.3.2. План на Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на 78 700 лв., изпълнение 0.00 лв., тази субсидия ще остане като преходен 

остатък за следващата бюджетна година; 

- 1.1.2.3. Преходен остатък в местни дейности към 31.12.2017 г. в размер на 6 547 112 

лв. 

- 1.1.2.4. План на наличност в края на периода  -2 515 245 лв. и отчет на наличност в 

края на периода  -9 537 648 лв.  



- 1.2. План по бюджет на разходите в размер на 11 216 148 лв. и е разпределен по 

функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК, към 30.11.2018 г. се променя – 

увеличава се в размер на 11 348 809 лв., промяната е извършена в частта за 

делегираните от държавата дейности, отчетените разходи по бюджета на 

общината са в размер на 4 816 442 лв. или 42.4 % в т.ч.:  

- 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1 243 841 лв., след настъпили 

промени към 30.11.2018 г. във вид на субсидии и трансфери от Републиканския 

бюджет е направена актуализация. Размерът на бюджетните взаимоотношения на 

общината с централния бюджет се изменя от датата на писмените уведомления на 

министъра на финансите. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни 

средства се извършва служебна актуализация на бюджета, както в приходната му 

част, така и по съответните разходни параграфи и плана на делегираните от 

държавата дейности се увеличава и става в размер на 1 375 937 лв.,  а изпълнението 

на бюджета е в размер на 1 271 825 лв. или 92.4 %; 

- 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи в размер на 645 860 лв., изпълнение в размер на 

322 727 лв. или 49.9 %; 

- 1.2.3. Плана по бюджета на общината за местни дейности е в размер на  9 327 012 

лв., отчетените разходи по бюджета на общината са в размер на 3 221 890 лв. или 

34.5 %; 

 

ЦАНКА ГАВРИЛОВА – ПАВЛОВА - СЧЕТОВОДИТЕЛ “ФСД, БЮДЖЕТ“ 

1. Осчетоводяване на извършените разходи от разплащателната сметка на общината 

през съответния месец по счетоводни сметки, дейности и  параграфи; 

2. Съдействие при изготвянето на месечни и тримесечни отчети, както и при 

изготвянето на оборотна ведомост за всяко тримесечие; 

3. Участие в годишното приключване; 

4. Сканиране в ПП „Архимед” на всички платежни нареждания за извършени разходи 

от разплащателната сметка на общината през съответния месец; 

5. Организирам съхраняването на първичните счетоводни документи, т.е. тяхното 

класиране за всеки съответен месец; 

6. Извършване  на  банкови  операции  и разплащания; 

7. Завеждане на материални запаси и активи в употреба, изписани като разход  по 

задбалансови сметки; 

8. Участие при изготвянето на амортизациите; 

9.  Участие в извършването на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от 

тях; 

10.  Осчетоводяване на неразплатените фактури; 

11.  Участие в мероприятията организирани от ОбА Челопеч. 

 

АННА ДЖОНГОВА - ИНСПЕКТОР „МДТ, КАСА И ТЪРГОВИЯ“ 

1. Приемане и обработване на подадените декларации по ЗМДТ; 

2. Ежедневно събиране и отчитане на събраните  суми по видове данъци, такси, 

наказателни постановления и други публични вземания; 

3. Осъществяване на общинската политика по  събиране на паричните средства в брой и  

контрол на търговската дейност в Община  Челопеч; 

4. Своевременно обработване на приетите декларации в програмни продукти. 

5. Събиране, съхраняване и отчитане на паричните средства в брой; 



6. Ежедневно и ежемесечно приключване на касата и събраните средства от МДТ; 

   7. Извършване на дейности във връзка с приетите данъчни декларации в програмните 

продукти; 

   8. Издаване на удостоверения по искане на данъчни субекти; 

   9. Информиране и разясняване на данъчните субекти нормативните документи и оказване 

на съдействие при попълване на декларации и формуляри; 

  10. Съставяне на извлечения, справки и други необходими за работа на управленския екип; 

    11.  Събиране на служебни доказателства, проверяване и обработване на приетите 

заявления и декларации по ЗМДТ, ДОПК и съгласно вътрешни процедури. Извършване на 

проверки по ДОПК; 

    12. Събиране на плащанията на публичните и частните общински вземания в брой и 

безкасово – с ПОС-терминал за данъци, такси, глоби; 

    13. Приемане и проверяне по форма първичните счетоводни документи постъпващи в 

касата и отговорности за правилното водене  на счетоводните документи, свързани с касата  

и за своевременното им предаване в счетоводството; 

     14. Осъществяване на контрол върху търговската дейност в община Челопеч; 

     15. Участие в мероприятията на община Челопеч; 

     16. Изготвяне на сметката План – сметката  за приходите от ТБО и разходите по дейности 

при определяне на размера на таксата за битови отпадъци. 

     17.  При планувани данъци по бюджет 2018 г. на община Челопеч в размер на 110 700 

лв., са събрани данъци от физически и юридически лица в размер на 166 184 лв. или 

изпълнението е 150.1 %.  

    18.   При планувани общински такси по бюджет 2018 г. на община Челопеч в размер на 

399 600 лв., са събрани такси от физически и юридически лица в размер на 325 021 лв. или 

изпълнението е 81.3 %. 

 

АНКА ДАНЧЕВА - СТ.СПЕЦИАЛИСТ „ТРАНСПОРТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И 

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА“ 

Отговорности: 

1. Организиране на транспортната дейност в община Челопеч 

2. Организиране дейността на денонощно-оперативни дежурни  

3. Участие в организирането на документооборота в ОбА 

4. Провеждане  политиката на общината в областта на Гражданска защита 

5. Прилагане разпоредбите на общински нормативни актове в сферата на дейност – 

„Наредба №1 за поддържането и опазването на обществения ред на територията на община 

Челопеч“, „Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на община 

Челопеч“. Иницииране промени в тези общински нормативни актове и актуализиране на 

същите в съответствие с  националното законодателство и политиката на общината. 

6. Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. 

1. Възлагане на задачи на денонощно-оперативни дежурни и контрол на изпълнението.  

2. Осъществяване на контрол по изпълнение на договора за доставка на горива за община 

Челопеч и зареждането на МПС и комунална техника - общинска собственост. 

3. Осъществяване на контрол по изпълнение на договора за профилактика и поддръжка на 

пожароизвестителната система в административната сграда и детската градина. Проведен 

инструктаж за работа на дежурните по ОбСС. Презаредени са пожарогасителите на всички 

обекти съгласно нормативните изисквания  

4. Текущ контрол по изпълнение на договора за поддръжка на системата за контрол на 

достъп в административната сграда 

5. Осъществяване на контрол по изпълнение на договора за СОТ и физическа охрана на  

обекти на територията на общината, координация и взаимодействие с органите на МВР 



6. Организационно‐ техническа подготовка и провеждането на две възпитателни дела по 

Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

7. Организиране и провеждане  контрол на транспортната дейност в община Челопеч, 

изготвяне на маршрутни разписания, съгласуване на разписания от републиканската 

транспортна схема, преминаващи през територията на общината. 

8. Организиране и провеждане  превоза на граждани и гости на празника на Община 

Челопеч и Международен фолклорен фестивал „Златен прах“ 

9. Организиране и провеждане  превоза на граждани по заявления за социални услуги – 

транспортиране да болнични заведения и обратно 

10. Актуализирани вътрешни правила за организацията на дейностите свързани с 

функционирането на транспортната дейност в община Челопеч  

11. Взех участие в няколко обучения за повишаване на квалификацията 

12. Доброволно формирование в общината функционира от 5 броя доброволци. 

 

АНИКА ЧЕРНЕВА – СПЕЦ. „ ДОМАКИН “ 

1. Направени застраховка Гражданска отговорност на автомобилния парк на Община 

Челопеч (12 бр. леки и товарни автомобили), както следва:  

СО1160ВТ – Товарен автомобил Скания, СО2049АХ – Мерцедес Унимог, СО2599 – 

Тойота Авенсис, СО2878 Хюндай Каунти, СО3348ВР – Ситроен Джъмпер, 

СО6488АТ – Ирисбус Кросуей, СО6761АР – Нисан патрол, СО6762АР – Нисан 

патрол, СО7281АН – Тойота Авенсис, СО7910АХ – Пежо Партнер, СО8304АТ – 

Дачия Лолган, СО9345ВР – Санг Йонг 

2. Направена застраховка Автокаско на автомобилния парк на Община Челопеч (7 бр. 

леки и товарни автомобили), както следва: 

СО6488АТ – Ирисбус Кросуей, СО9345ВР – Санг Йонг, СО2599 – Тойота Авенсис, 

СО3348ВР – Ситроен Джъмпер, СО7281АН – Тойота Авенсис, СО1160ВТ – Товарен 

автомобил Скания, СО8304АТ – Дачия Лолган 

3. Направени застраховки на обектите изградени по проекти – Информационна табела център, 

5 бр. улици, парк Корминеш и пътят Карлиево – Челопеч – Църквище 

4. Закупено оборудване и обзавеждане на общинския апартамент находящ се на адрес Ж. К. 

Младост, в който да живее лицето Сю Уей, наето по проект за преподаване на китайски език 

в Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Челопеч" и желаещите 

граждани. 

5. По подадена заявка от отговорен служител транспорт са доставени и заскладени 

консумативи за леките и товарни автомобили на Община Челопеч (масло, ад-блу, антифриз, 

спирачна течност, грес, течност за чистачките и др.) 

6. По подадени заявки от отговорните служители са доставени почистващи материали за 

всички обекти към община Челопеч (парк Корминеш, СК „Хармония“, ПСПВ, Клуба на 

Пенсионера, Хижа Мургана, сградата на Общината. 

7. Закупени и заскладени 5 бр. казани за варена на традиционния курбан за празника на 

Общината. До предишни години казаните 5 бр. са взимани под наем  и 5 бр. са собственост 

на общината. От тази година под наем не се вземат казани под наем.  

8. По подадена заявка от отговорния служител са закупени и доставени на различни видове 

материали за осъществяване и провеждане на празника на общината 

9. По подадени заявка от отговорния служител на парк Корминеш са доставени на 

водопроводни части за обекта. 

10. По подадени заявки от отговорните служители са доставени тонизиращи напитки за всички 

обекти към община Челопеч (парк Корминеш, СК „Хармония“, ПСПВ, Клуба на 

Пенсионера) 

11. По подадена заявка е закупена и заскладена коледна украса за благоустрояването на 

общината. 



12. По подадени заявки от отговорните служители са закупени и доставени строителни 

материали за обект Парк Корминеш, СК „Хармония“, Благоустройство и Детска Градина. 

13. По подадена заявка е закупено и заскладено оборудване за новата сграда на общината 

14. акупуване на медицински консумативи за обектите – парк Корминеш, Детска градина и 

Училище 

15. По подадени заявки от отговорните служители са закупени канцеларски материали за 

работата на Общинска администрация и СК „Хармония“ 

16. Във връзка с популяризирането на общинските мероприятия са закупени рекламни 

материали - (Златен прах, Дива сцена и Община Челопеч)  

17. По подадени заявки от отговорня служител на благоустройство са закупени и заскладени 

нови машини нужни за правилната работа на отдел „Благоустройство“. 

18. Изваждане и разпределение на ключовете по канцеларии за достъп до определените 

канцеларий. 

19. Отговорник по договора за асансьора (пускане на заявка за месечна абонаментна такса и 

поддръжка) 

20. Отговорник за дизелов генератор за електрическа енергия  

21. По подадена заявка от отговорния служител е закупено и доставено работно облекло за  

служителите на всички обекти към община Челопеч (парк Корминеш, СК „Хармония“, 

ПСПВ, Клуба на Пенсионера и Хижа Мургана ) 

 

РАДКА КРАЙЧЕВА – СПЕЦ. „ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО И 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБС“ 

 

1. Организирах и контролирах дейността по копиране (размножаване) на документи и 

материали на Общински съвет; 

2. Предавах докладни и други материали на председателите на постоянните комисии 

към Общински съвет; 

3. Отговарях за подготовката на зали, на покани и материали и навременното им 

връчване на съветниците за провеждане на заседания на Общински съвет; 

4. Протоколирах заседанията на Общински съвет; 

5. Давах публичност на решенията на Общински съвет и нормативните актове, приети 

от него, чрез обявяването им в законовият срок на информационните табла и по друг 

предварително определен начин; 

6. Изготвях и окомплектовах след всяко заседание – протокол с докладни, препис – 

извлечения на решения и др. и ги изпращах в законовият срок до Областна 

администрация на Софийска област и Районна прокуратура – гр. Пирдоп; 

7. Изготвях и окомплектовах след всяко заседание – протокол с докладни, препис – 

извлечения на решения и др. и ги връчвах, чрез разписка на Кмета и Секретаря на 

Община Челопеч; 

8. Размножавах решения на Общински съвет, връчвах ги, срещу подпис на отговорните 

служители от Общинска администрация и заинтересованите лица; 

9. Осигурявах достъп на желаещите граждани да се запознаят с актове на Общински 

съвет на място; 

10. Осигурявах копия на общински проекти, чрез сканиране и разпечатване във формати 

от А4 до А0+; 

11. Описвах приложени документи в досиета за поемане на задължения и извършване 

на разходи - договори, предоставяни от Финансовия контрольор на Общината; 

12. Започната работа по изпълнение на Закона за националния архивен фонд и 

подзаконовите нормативни актове (наредби), относно общинския архив; 



 

 ДЕЛКА ГЕНОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛ „КУРИЕР-ЧИСТАЧ“ 

1. Извършвах почистване на под, врати, мебели и прозорци на работни, 

производствени, битови и сервизни помещения, както и общите части към тях като 

коридори, стълбище и тоалетни; 

2. Почиствах и поливах растения, изключвах уредите и съоръженията след 

приключване на работа в съответното помещение; 

3. Сортирах и транспортирах до определените  места отпадъците, събирах и 

съхранявах годните за продаване вторични суровини; 

4. Получавах и зареждах с необходимите санитарно‐хигиени средства сервизните 

помещения; 

5. Следих за повреди в различните помещения и уведомявах съответните длъжностни 

лица; 

6. Периодично свалях, изпирах и закачвах пердета в почистваните помещения; 

7. Осъществявах приемането и доставянето на кореспонденцията на ОбА ЧЕЛОПЕЧ; 

8. Получавах, занасях  и разлепвах  спешна кореспонденция или документи; 

       9. Разнасях, връчвах и оформях своевременно  документи от съдебните власти на 

физически и юридически лица; 

 

Дейностите, извършени от общинска администрация през 2018 г. са крачка 

към превръщането на община Челопеч в по-добро място за живот. Това не би било 

възможно без нашето партньорство с бизнеса, образователните, културните, 

социалните и спортни институции, без взаимодействието с гражданите на общината. 

 

 

 

С уважение, 

Алекси Кесяков 

Кмет община Челопеч 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: С.Вътева  - Директор дирекция „ Специализирана“ 


