
 

 

С П Р А В К А 

 

Етап на изпълнение на  

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

 

 

от заседание на 25 март 2020г. 

 

РЕШЕНИЕ № ОТНОСНО В СИЛА 
ОТГОВОРЕН 

СЛУЖИТЕЛ 

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

към 07 август 2020г. 

Решение № 56 

Приемане на Годишен доклад за 2019г. за 

наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Челопеч 2014-2020г. 

22.04.2020 
АЛИЦИЯ 

СТОЯНОВА 

Приет. Не са необходими последващи 

действия 

Решение № 57 

Приемане на Програма за качеството на 

атмосферния въздух по чл. 27 от Закон за чистотата 

на атмосферния въздух 

22.04.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Приета. Последващи действия по 

проследяване и прилагане   

Решение № 58 

Изменение и допълнение на Наредба за условията и 

реда за записване, отписване и преместване на 

децата в общинска Детска градина "Х. Кр. 

Андерсен" Община Челопеч 

22.04.2020 
АЛИЦИЯ 

СТОЯНОВА 

Синхронизиран е Правилника на 

Детската градина, съгласно 

изменението на Наредбата. 

Решение № 59 

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 ХІ-358, кв. 38А по плана на с. 

Челопеч, находящ се на бул. "Трети март" № 7, 

представляващ - магазинно помещение" 

22.04.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Проведен е публичен търг с тайно 

наддаване. 

Сключен договор № Д-123 от 

07.07.2020г. за наем с „ПЕРСАНИТ“ 

ЕООД 



 

 

Решение № 60 

Определяне на маломерни имоти, които да се 

отдават под наем, след заявен интерес, без търг или 

конкурс, за едногодишно ползване, на основание чл. 

24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ 

22.04.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Сключени са Договори със заявителите 

за ползване на маломерните имоти – 8 

броя 

Решение № 61 

Даване на съгласие за временно ползване от страна 

на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД на 

общински имоти за извършване на геоложки 

проучвания 
22.04.2020 

ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Сключен договор за временно ползване 

на земята с титуляра на 

разрешителното за търсене и 

проучване „Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ ЕАД за срок до 30 август 

2021г. 

Решение № 62 

Даване на съгласие за временно ползване от страна 

на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД на 

общински имоти за извършване на геоложки 

проучвания 22.04.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Сключен договор за временно ползване 

на земята с титуляря на 

разрешителното за търсене и 

проучване „Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ ЕАД за срок от две години  

от влизане в сила на настоящото 

решение 

Решение № 63 

Предложение за изваждане на участъци от 

републиканската пътна мрежа от списъка на 

републиканските пътища, за които се събира такса 

за ползване на пътната инфраструктура - винетна 

такса 

22.04.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

В процедура по сключване на 

Споразумение между АПИ и Община 

Челопеч 

Решение № 64 

Даване на предварително съгласие за финансиране 

на обучение на специалисти в направленията - 

педагогика и медицина 

22.04.2020 
АЛИЦИЯ 

СТОЯНОВА 

Предстой да бъде обявена процедурата 

по подбор на кандидати 

Решение № 65 

Сключване на договор за медицинско обслужване на 

жителите на Община Челопеч с Д-р Владимир 

Борисов Марков 

22.04.2020 
ИВАНКА 

ИВАНОВА 

Сключен договор № ГД-25/30.04.2020г. 

с д-р Владимир Марков 



 

 

Решение № 66 

Одобряване на промени в структурата на местните 

дейности в Община Челопеч, касаещи разкриване на 

1 щатна бройка в Дейност 389 Други дейности по 

образованието за длъжност "Шофьор автобус" 

22.04.2020 
ФАНИ 

ГЪРМИДОЛОВА 

Одобрени промени. Няма назначен на 

тази длъжност 

Решение № 67 
Отчет за дейността на Общинска администрация 

Челопеч за 2019г. 
22.04.2020 

САШКА 

ВЪТЕВА 

Приет. Не са необходими последващи 

действия 

Решение № 68 

Изменение и допълнение на "Програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2020 г. на Община Челопеч" 

22.04.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Допълнена е Програмата с одобрени 

общински обекти от първостепенно 

значение 

Стартирана е процедура по закупуване 

на имоти – частна собственост, 

попадащи в имотите на обектите от 

първостепенно значение 

 

 

 

 

Изготвил:     (П) 

Р. Крайчева 

Ст. спец. „ОТП на ОбС“ 


