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ОТЧЕТ 

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ 2018 г. 
  

Представихме на Вашето внимание ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ 2018 г., от работата, на която зависи 

изпълнението на Програмата на Кмета на общината. За информация на тук 

присъстващите и телевизионните зрители ще изложа съвсем кратка информация 

от същия. 

 

АДМ. ОБСЛУЖВАНЕ:  

- поток преминал през ЦУИГ – над 4500 души (равнява се на всеки един 

жител да е идвал около 3 пъти); над 450 усл. само по гр. състояние, техн 

усл 500 – в т. ч. улеснение за гражд. и фирми изнесено раб място агенц 

геодез кадастър; 

- Нот. Рег в т .ч. нот. услуги;  

- Защита лични данни; 

- REGIX;  

- ел обмен с др. адм-ии;  

- вписани в инф с-ма на държ адм. инф за предоставяните усл от оба необх 

формуляри такси;  

- портал на отворени данни – 27 вида 

 

ФИНАНСИ:  
- 2 одита – ОбА и ОУ;  

- мащабна инвентаризация 

 

ЗОП: С цел осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните 

средства при спазване принципите на публичност и прозрачност, свободна 

и честна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати  по ЗОП са 

проведени над 20 процедури. Подадени жалби срещу проведените 

процедури няма. 

 

ОБЩЕСТВЕН РЕД:  
- НП – 3бр., Акт -1.  

- Разширение видеонаблюдение с Корминеш, ДГ, ракиджийник, над ЖП 

линия, западни покрайнини, още по главен път. 

- Сот и физическа охрана общински обекти. 

 

ТРАНСПОРТ:  
- дог. местна автобусна линия;  

- превоз средношколци;  

- специализиран транспорт до болнични заведения;  
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ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ: 

- договора за отдаване под наем на общинска зем. земя – 40 бр.  

- наемане на общински сгради 1 бр. 

- закупени 6 УПИ или части от тях – за басейн, за стоп двор, за паркинг 

СпК, за музей. 

- закупени зем. земя - 14 дка 

- дарена зем. зем. на общината – 300 дка 

 

УТ:  
- ОУП продължава разработването;  

- Процедура кадастрална карта село – 300 справки, 200 възражения (в т. ч. и 

от общината – 40) 

 

ИНФРАСТРУКТУРА:  

- Начало експлоатация сграда ОбА и  ЖП спирка 

- РС – реконструкция довеждащ водопровод 

- Проекти – гаражи; двор ОУ; благоустрояване до р. Воздол; басейн; 

разширение терен около х. Мургана; ПУП разширение парк Корминеш 

 

ЕКОЛОГИЯ:  

- организиране сметоизвозването, съобразно изискванията на Регионалното 

сметище. Осигуриха се още съдове за растителни отпадъци и отпадъци от 

отоплителни уреди. Допълнително се поставиха градински кошчета.  

- Ремонти на резервоари и текущ ремонт ПСПВ. Регулярни изследвания 

питейна вода и публикуване резултати. 

- ДДД мероприятия (насекоми, гризачи). 

- НП нарушение Нар чистота – не; сст имущество 1 бр. Акт 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО: Текущо, цялостно почистване на местата за 

обществено ползване. Зацветяване. Празнични украси даже. Улично и парково 

осветление; текущи ремонти;  

 

ОБРАЗОВАНИЕ: китайски, плуване;  

В ДГ средната месечна посещаемост е 112 деца. 

В ОУ се обучават 178 ученика. 

 

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА: среща кралство Дания; представено 

проктно предлож ОАЕ 

 

КУЛТУРА: богат кул. Афиш – МФФ, МПБ, ДСц 

 

СПОРТ И ТУРИЗЪМ:  

- лечебна физкултура за възрастни;  
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- аеробика канго-джъмпс 

- борба Оряшкова 

- нови уреди фитнес; 

- СК – преминали 15 500 лица; 

- хижа преминали – 2 000 души  

 

 СОЦИАЛНАТА И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА: 

- грижа за възрастните, самотните хора и инвалидите – 32 л асист за 34 

потребители;  

- хирург;  

- помощи – 15 бр. лица подпомогнати (25 вместо екскурзия) и 6 бр. 

семейства новородени; 

- екскурзии клубове и коледен бал; 

    

ЧР:  
- реорганизация в ОбА;  

- 10 конкурса общо за всички дейности;  

- използване на програми и проекти за заетост – 3 вида; 

 

За да се подобрява работата на администрацията, ефективността и 

ефикасността ни,  кандидатствахме и бяхме избари като една от пилотните 

общини в България да внедрим, чрез ИПА, Система за оценка качеството на 

работа на администрацията  (CAF) – извърши се самооценка, за това как се 

правят нещата и какви са резултатите от дейността на ОбА. В резултат, на което 

се набелязаха 42 мерки за подобрение на работата. От тях изпълнени до края на 

отчетния период са 16.  

 
   

 

 


