
 

 

С П Р А В К А 

 

Етап на изпълнение на  

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

 

 

от заседание на 26 февруари 2020г. 

 

РЕШЕНИЕ № ОТНОСНО В СИЛА 
ОТГОВОРЕН 

СЛУЖИТЕЛ 

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

към 07 август 2020г. 

Решение № 48 

Изменение и допълнение на „Програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2020г. на Община Челопеч“ 
25.03.2020 

ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Допълнена е Програмата с одобрени 

общински обекти от първостепенно 

значение. 

Стартирана процедура за изготвяне на 

ПУП за обектите от първостепенно 

значение. 

Решение № 49 

Откриване на процедура по провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част 

от имот – публична общинска собственост 

разположена в УПИ І-377, кв. 36 по плана на с. 

Челопеч, в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, с. Челопеч, Корпус 1, ет. 2, 

представляващ – сървърно помещение“ 

25.03.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Сключен договор с № Д-66 от 

30.03.2020г. за наем с Частна 

профилирана гимназия за 

чуждоезиково обучение „Челопеч“ 

ЕООД, с. Челопеч 

Решение № 50 

Откриване на процедура по провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване за разрешаване възмездно 

право на ползване на част от тротоар, находящ се 

пред югоизточната фасада на блок 2, разположен в 

УПИ ХІ-358, кв. 38А по плана на с. Челопеч 

25.03.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване. Сключен договор № Д-115 

от 16.06.2020г. за наем с „ЕС И ЕМ“ 

ЕООД  



 

 

Решение № 51 
Приемане на Наредба за управление на отпадъците 

на територията на община Челопеч 
25.03.2020 

ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Приета. Приложима. Не са необходими 

последващи действия 

Решение № 52 

Изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община 

Челопеч 

25.03.2020 
АННА 

ДЖОНГОВА 

Актуализирана е Наредбата. Обновена 

на сайта на Общината. Приложима. 

Решение № 53 

Отпускане на финансова помощ на близките на 

Марин Златанов Борисов, пострадал при възникнал 

инцидент на 02.10.2019г. 

25.03.2020 
ИВАНКА 

ИВАНОВА 

Изплатена е финансовата помощ. 

Решение № 54 

Финансиране на оперативния дефицит на "МБАЛ 

ПИРДОП" АД 25.03.2020 
ИВАНКА 

ИВАНОВА 

Сключено е Допълнително 

споразумение № Д-68 от 20.03.2020г. с 

„МБАЛ – Пирдоп“ АД 

 

 

 

 

Изготвил:     (П) 

Р. Крайчева 

Ст. спец. „ОТП на ОбС“ 


