
 

 

С П Р А В К А 

 

Етап на изпълнение на  

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

 

от заседание на 13 май 2020г. 

 

РЕШЕНИЕ № ОТНОСНО В СИЛА 
ОТГОВОРЕН 

СЛУЖИТЕЛ 

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

към 07 август 2020г. 

Решение № 78 

Определяне на проекти за финансиране от 

Годишната програма на "Дънди Прешъс Металс 

Челопеч" ЕАД за насърчаване на развитието на 

Община Челопеч през 2020г. 

11.06.2020 
НИНА 

КАЛОЯНОВА 

Сключен договор № Д-127/13.07.2020г. 

с „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 

ЕАД 

Решение № 79 

Кандидатстване за Европейски етикет на съвета на 

Европа за иновации и добро управление на местно 

ниво 

11.06.2020 
НИНА 

КАЛОЯНОВА 

Заявление за кандидатстване с                    

Изх. № 04-27-6/09.06.2020г. до МРРБ 

Решение № 80 

Откриване на процедура по предоставяне на 

концесия за услуга по реда на Закона за концесиите 

на язовир "Кирчов извор", собственост на община 

Челопеч с предмет: "Управление, ремонт и 

поддържане на язовирните стени и прилежащите 

към тях съоръжения в технически изправно 

състояние, осъществяване на безопасната им 

експлоатация и извършване на дейностите 

рибовъдство, напояване, индустриален и спортен 

риболов, както и всички други дейности, разрешени 

от действащото законодателство" 

11.06.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Открита е процедура по предоставяне 

на концесия 

Изработен е План за действие за 

общинските концесии за програмен 

период 2021г. – 2027г. на Община 

Челопеч, който е приет от Общински 

съвет Челопеч на заседание на 

29.07.2020г. 

Предстой изготвяне на концесионна 

документация. 



 

 

Решение № 81 

Изменение и допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2020г. на Община Челопеч 11.06.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Допълване на имотите, които 

Общината иска да закупи. 

Предстой процедура по закупуване на 

имотите с цел реализиране на 

инвестиционни намерения на общината 

Решение № 82 

Изменение и допълнение на "Програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2020г. на община Челопеч" 

11.06.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Наложило се е взимане на Решение, с 

цел по-конкретно формулиране на 

имотите, които трябва да се закупят 

Решение № 83 

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 

за поддържане на чистотата и опазване на околната 

среда на територията на община Челопеч 

11.06.2020 
ТАТЯНА 

ЦОНКОВА 

Актуализирана е Наредбата. Обновена 

на сайта на Общината. Приложима. 

Решение № 84 

Одобряване на Задание за проектиране и 

разрешаване изработване на Подробен устройствен 

план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ                   

№ 80323.82.76, 80323.82.77, 80323.82.87 и 

80323.82.24 в м. "КАРТАЛКАЯ", в землището на                 

с. Челопеч, община Челопеч, Софийска област 

11.06.2020 
КУНЧО 

ТОРОМАНОВ 

Към момента от "Дънди Прешъс 

Металс Челопеч" ЕАД в Община 

Челопеч не е внесен за одобряване 

Подробен устройствен план - план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) 

Решение № 85 

Сключване на договор за специализирано 

медицинско обслужване на жителите на Община 

Челопеч от кардиолог 

11.06.2020 
ИВАНКА 

ИВАНОВА 

Сключен договор № ГД-33/22.06.2020г. 

с д-р Рада Прокопова 

 

 

 

Изготвил:     (П) 

Р. Крайчева 

Ст. спец. „ОТП на ОбС“ 


