
 

 

С П Р А В К А 

 

Етап на изпълнение на  

РЕШЕНИЯ на Общински съвет Челопеч 
мандат 2019г. – 2023г. 

 

 

от заседание на 29 януари 2020г. 

 

РЕШЕНИЕ № ОТНОСНО В СИЛА 
ОТГОВОРЕН 

СЛУЖИТЕЛ 

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

към 07 август 2020г. 

Решение № 40 

Приемане на бюджет 2020 година на Община 

Челопеч 
26.02.2020 

ЛИЛЯНА 

БЕКЯРОВА 

Бюджета се изпълнява, съгласно 

Решението. 

Към шестмесечието ще се актуализира 

бюджета. 

Решение № 41 

Приемане на Стратегия за управление на 

общинската собственост в община Челопеч, за 

периода от 2020г. до 2024г. и Програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2020г. на община Челопеч 

26.02.2020 
МИГЛЕНА 

КРЪСТЕВА 

Работи се по изпълнението. Правят се 

проучвания за закупуване на имоти. 

Закупени са МАСИВНА СГРАДА – 

Фурна и СГРАДА от метална 

конструкция -  Магазин за хранителни 

стоки, находящ се на ул. „Георги 

Раковски“ 

Решение № 42 

Откриване на процедура по провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част 

от имот - частна общинска собственост за поставяне 

на преместваем обект за търговска дейност - 

млекомат 

26.02.2020 
МИГЛЕНА 

КРЪСТЕВА 

Възникнало е изменение на Решението, 

касаещо промяна местоположението на 

млекомата. Прието с ново Решение на 

ОбС Челопеч на проведено заседание 

на 15.07.2020г. 



 

 

Решение № 43 

Даване на съгласие за временно ползване от страна 

на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД на 

общински имоти за извършване на геоложки 

проучвания 
26.02.2020 

МИГЛЕНА 

КРЪСТЕВА 

Сключен договор за временно ползване 

на земята с титуляра на 

разрешителното за търсене и 

проучване „Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ ЕАД за срок до 08 февруари 

2021г. 

Решение № 44 

Осигуряване безопасността на движението по бул. 

Мургана, с. Челопеч 

26.02.2020 

КУНЧО 

ТОРОМАНОВ 

 

АНИКА 

ЧЕРНЕВА 

Проведен разговор с арх. Станимир 

Тонев. 

Да се проведе консултация с експерт 

по част „Пътна“. 

Решение № 45 

Даване на съгласие за временно ползване от страна 

на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД на 

общински имоти  за извършване на геоложки 

проучвания в 9 бр. поземлени имоти в местността 

„Русолица“ 

26.02.2020 
МИГЛЕНА 

КРЪСТЕВА 

Сключен договор за временно ползване 

на земята с титуляра на 

разрешителното за търсене и 

проучване „Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ ЕАД за срок до 08 февруари 

2021г. 

Решение № 46 

Вземане на решение за придобиване чрез покупко-

продажба от Община Челопеч на право на 

собственост върху недвижим имот, находящ се в 

село Челопеч, община Челопеч, Софийска област, а 

именно: УПИ ІІ-77, кв.12 по плана на село Челопеч 

26.02.2020 
МИГЛЕНА 

КРЪСТЕВА 

Подписан договор за покупко-

продажба на недвижим имот, находящ 

се в село Челопеч, община Челопеч, 

Софийска област, а именно:  УПИ II-77 

в кв. 12 по плана на село Челопеч със 

собственика Петър Иванов Стоянов 

 

 

Изготвил:     (П) 

Р. Крайчева 

Ст. спец. „ОТП на ОбС“ 


