
 

 

С П Р А В К А 

 

Етап на изпълнение на  

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

 

 

от заседание на 16 април 2020г. 

 

РЕШЕНИЕ № ОТНОСНО В СИЛА 
ОТГОВОРЕН 

СЛУЖИТЕЛ 

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

към 07 август 2020г. 

Решение № 70 

Участие в BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 

3" по Оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси" 2014-2020 

13.05.2020 
АЛИЦИЯ 

СТОЯНОВА 

Кандидатствано. Получено е одобрение 

и е сключен договор № Д-113/ 

12.06.2020г.  

Решение № 71 

Даване на съгласие за участие на Община Челопеч 

като учредител в учредяването на Юридическо лице 

с нестопанска цел с наименование Сдружение 

"Стартъп Вилидж Челопеч" със седалище в                                

с. Челопеч, Община Челопеч 

13.05.2020 
АЛИЦИЯ 

СТОЯНОВА 

Учредено 

Решение № 72 

Освобождаване от заплащане на такса за ползване 

на детска градина и детска ясла по чл. 24, ал. 2 от 

Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Челопеч, родителите или настойниците на 

децата посещаващи детската градина или детската 

ясла, с оглед въведените противоепидемични мерки 

13.05.2020 
АННА 

ДЖОНГОВА 

Не е приложимо, тъй като са 

възстановени посещенията в Детската 

градина и ясла. 



 

 

(наложената карантина) и като мярка за защита на 

гражданите за справяне с икономическите 

последици, вследствие на усложнената 

епидемиологична обстановка 

Решение № 73 

Предложение за приемане на Наредба за допълнение 

на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Челопеч 
13.05.2020 

АННА 

ДЖОНГОВА 

През 2020г. отстъпка 5 на 100 се прави 

на лицата, предплатили до 30 юни 

такса битови отпадъци за цялата 

година. 

Към момента Решението не е 

приложимо 

Решение № 74 

Предложение за освобождаване от заплащане 

вноските за наем и за ползване на общински обекти 

до края на извънредното положение в Република 

България 
13.05.2020 

ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Наемателите не са заплащали вноските 

за наем от 15.03.2020г. до 15.05.2020г. 

Към момента решението не е 

приложимо. 

Изтекъл срок на изпълнение, съгласно 

Решението 

 

 

 

Изготвил:     (П) 

Р. Крайчева 

Ст. спец. „ОТП на ОбС“ 


