
 

М.ЯНУАРИ 2019—М. ДЕКЕМВРИ 2019Г.  

 

 

  

  

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ 

 

 



УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Представяме на Вашето внимание ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛО-
ПЕЧ 2019 г., от работата, на която зависи изпълнението на Програмата на Кмета на общината.  

 

АДМ. ОБСЛУЖВАНЕ:  

Административното обслужване на гражданите в Общинска администрация Челопеч се 
осъществява в Център за услуги информация на гражданите / ЦУИГ, като през 2019 година са 
преминали на 5000 души.  

Предоставени услуги: 

Над 520бр.  обработени / издадени услуги  по гражданско състояние; 

Издадени скици - в урбанизирана (65бр.) и неурбанизирана територия (около 400 бр.), 
чрез изнесеното работно място на АГКК; 

Издадени са 38 бр. разрешителни за кастрене и сеч по реда на Наредба за опазване на 
селскостопанското имущество на територията на Община Челопеч, Закон за опазване 
на селскостопанското имущество и Наредба за изграждане и опазване на зелената 
система на територията на община Челопеч и вписването им в регистър; 

Извършени услуги в отдел „МДТ“ – общо 750бр., от които 454 за физически лица и 296 
за юридически. 

Направена нотариална заверка на 215/ двеста и петнадасет / документа, което е увеличе-
ние с 43% спрямо 2018г.; 

Обработени са  16/ шестнадесет / жалби (6 от които по въпросите за опазване на селскос-
топанското имущество; 2 с оплакване от личен лекар; 2 по предоставяне на адм. услу-
га; 2 за проблеми с банкомата в селото; 1 срещу ръководител на общинска образова-
телна структура; 

По Закона за достъп до обществена информация  са  постъпили 8 /осем / заявления, като 
на всички е отговорено в законоустановения срок и с предоставен пълен достъп до 
исканата информация; 

В Портала за отворени данни са публикувани 27 броя набори от данни от общинска ад-
министрация Челопеч; 

Извършени необходими процедури за присъединяване към Единен портал за достъп до 
електронни административни услуги и в края на годината община Челопеч има разра-
ботени 108 броя електронни услуги; 

Присъединени сме  към Системата за сигурно електронно връчване, която позволява изп-
ращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични ор-
гани, физически и юридически лица; 

 

ФИНАНСИ:  

Бюджета на община Челопеч е  в размер на 13 756 088  лв. 

            Изпълнението по бюджета на прихода е в размер на 7 660 036 лв. 

Изготвени са   обобщени месечни и тримесечни отчети  за Министерство на финансите.  
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Изготвени са   обобщени месечни и тримесечни отчети  за Министер-
ство на финансите.  

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:  

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 15 процедури. Подадени жалби срещу проведе-
ните процедури няма. 

 

ОБЩЕСТВЕН РЕД:  

 Изграден  е трети етап на системата за видеонаблюдение – поставени охранителни каме-
ри на няколко нови обекти в с. Челопеч: улици и детска градина в с. Челопеч. 

Съставени 10 бр. актове за административно нарушение. 

Съставени 8бр.  наказателни постановления за извършени нарушения на Наредба №1 за 
поддържането и опазването на обществения ред на територията на община Челопеч 

  

ТРАНСПОРТ:  

Изготвяне на маршрутни разписания за превоз на ученици. 

 Реализиран  превоз на граждани по заявления за социални услуги – транспортиране да болнич-
ни заведения и обратно 

 

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ: 

Актувани 132 бр. актове за общинска собственост, от които 5 бр. публична и 127 бр. частна; 

Дарение от страна на „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД на 90 бр. поземлени имоти – земеделски 

земи  в землище Челопеч, местностите „Сейменски яр“, „Гарваница“, „Русолица“ и „Петте бра-

тя“. 

  

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:  

Приет и одобрен Общ устройствен план. Публикуван в Държавен вестник. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА:  

Асфалтиране четвъртокласна пътна мрежа и рехабилитация улична мрежа. 

Разширение система за видеонабюдение. 

Строително –монтажни работи по Аварийно-възстановителни работи по корекция на участък от 

речно корито на р. Въздол, с. Челопеч”- етап I. 

Ремонтни дейности  на стълбище на пощата 

Изграждане на поливна система и  засаждане растителност бул. Съединение. 

Ремонтни дейности на 3-ти етаж на хижата. 
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ЕКОЛОГИЯ:  

Процесът е организиран в два етапа: сметоизвозване на битови 
отпадъци и един път в седмицата се извозват растителните такива. През натоварените пролетен 
и есенен сезони растителните отпадъци се извозват два пъти седмично чрез разположени 85 
броя контейнери тип „Бобьр” с вместимост 1 100 литра, с които са обхванати всички райони от 
населеното място.  

Битовите отпадъци се извозват регулярно на регионалното депо в гр. Златица. На всички жи-
тели подали заявление за предоставяне на кофа за битови отпадъци и отговарящи на условията 
са предоставени съдове. 

Водоподаването към населеното място не е прекъсвано поради засушаване. Водохващания 
„Илинденско“ и „Бревене“ се почистват по график 1 път месечно от служителите и са в добро 
общо състояние. 

Организирани са мероприятия за дератизация и дезинсекция / дезинфекция на закрити поме-
щения с/у гризачи и хлебарки/ във всички сгради на подопечните на община Челопеч структури 
– кухня и столова на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, кухненски помещения в ДГ „Х.К.Андерсен“ 
Челопеч, Пенсионерски клуб, Спортен комплекс „Хармония“, хижа „Мургана, поликлиника и 
сграда на ОбА Челопеч и Дезакаризация /обработка на зелени площи с обща площ 39 800 кв.м/ . 

С цел намаляване на броя на безстопанствени кучета на територията на община Челопеч и 
превенция на инциденти с жители и гости на община Челопеч е обособен обект за отглеждането 
им. Към датата на изготвяне на отчета се отглеждат 34 кучета на различна възраст.  

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО:  

Текущо, цялостно почистване на местата за обществено ползване. Зацветяване. Празнич-
ни украси . Улично и парково осветление; текущи ремонти;  

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Провеждане курсове  китайски език – доброволец от Китай,  

Провеждане занимания по плуване в ДГ;  

Посещаемост в  Детската градина за 2019г. -114 деца. 

В ОУ през 2019г. се обучават 177 ученика. 

 

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА:  

Международна конференция – „Startup Cities“ – среща гр. Варна –   проект „ Челопеч- първо-
то стартъп село в Централна  и Източна Европа. 

 

КУЛТУРА: 

Богат културен календар  –  Детски фестивал „ Моята песен за България“, Международен 
фолклорен  фестивал „ Златен прах“,  Рок фестивал, Турнир по народни  борби “ Дивата сцена“ , 
със съдействието на ансамбъл „ Българе“ и др.  

Представяне от Иглика Дионисиева – нова книга „Приказки от високосната година“. 

Реализирана Изложба на местна художничка Божурка Дакова.  
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СПОРТ И ТУРИЗЪМ:  

Занимания лечебна физкултура за възрастни;  
Занимания по табата, йога и канго-джъмпс 
Народни танци за начинаещи и напреднали 
Тренировъчни занимания по  борба 
Турнир по мини футбол 
Карате турнир „Челопеч ОПЪН 2019“ , с участието над 100 състезатели. 
Тандемни полети  
Лекоатлетически крос 
Републикански шампионат по приложно колоездене 
Автокрос 
Туристически празник хижа Мургана, реализиран със съдействието на ТД Мургана 
Излъчване Спортист на годината 
През  СК „Хармония“ са преминали 18 414 посетители, а приходи от дейността на комплекса са 
в размер на 26 614 лв.  
През 2019 година хижата е била посетена от 1 100 туристи, а приходите от дейността на хижата 
е в размер на 11 023 лв. 
  

 СОЦИАЛНАТА И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА: 

За пробовземане в обект Поликлиника, с. Челопеч са преминали 836 пациента.  
Извършени домашни лабораторни посещения на 550  жители.  

Безплатни медицински прегледи и услуги на жителите на община Челопеч от педиатър, 
акушер-генеколог, специалист вътрешни болести,хирург и кардиолог. 

 Безплатни консултативни прегледи, диагностика, лечение и профилактика на заболявания 
на опорно- двигателния апарат – преминали 50 лица 
Пробовземания и изследвания  на пълна кръвна картина/ ПКК, СУЕ, / – 93 броя преминали па-
циенти 
Преглед и консултация от кардиолог с ЕКГ- 112 преминали пациенти  
Изследване на вътреочно налягане и зрителна острота – 106 преминали пациенти  
Скрининг за рак на млечни жлези и ехография на щитовидна жлеза, както и скрининг за рак на 
простатата и ехография за мъже- 141 броя преминали пациенти 

Проведена е  безплатна кампания за профилактични прегледи с ултразвук в университетс-
ка болница “Майчин дом“ ЕАД, „Акушерство и гинекология“ за служители на община Чело-
печ .  

          Включване на 16 лица инвалиди и социално слаби в безплатен едногодишен абонамент на 
кабелна телевизия  през 2019/2020г. от доставчик фирма  „ РЕТЕЛ“ АД, гр. Пирдоп. 

  Отпуснати  са финансови помощи на  19 лица  по  постъпили заявления по Наредба за 
отпускане на финансови помощи на граждани на община Челопеч от бюджета на общината, как-
то и 146 лица от трите дружества -хора с увреждания, пенсионери и запасни офицери, които не 
са могли по здравословни причини  да присъстват на Коледен бал 2018г., музикален спектакъл и 
двудневна екскурзия 2019г., организирани от община Челопеч. 
  Отпуснати финансови помощи на осем лица по постъпили Заявления – декларации по 

Наредбата за отпускане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглежда-
нето на деца от Община Челопеч 
    

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ:  

 Обявяване на информация за СРМ по данни на  ДБТ Пирдоп, консултиране на безработ-

ни лица, жители на община Челопеч, оказване на съдействие при попълване на формуляри, под-

държане на база данни с информация за търсещи работа. Посреднически услуги с работодатели 

обявили свободни работни места; 
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1. Административно ръководство на администрацията, като се 

координират и контролират административните звена за точно 

спазване на нормативните актове и на законните разпорежда-

ния на кмета; 

2. Планиране и отчетност при изпълнение на ежегодните цели на 

администрацията; 

3. Организира и контролира дейността на общинската админист-

рация, условията на работа на служителите и информационно-

техническото обезпечаване на дейността им; 

4. Организира и контролира деловодното обслужване, документо-

оборота и общинския архив; 

5. Организира и контролира дейностите по гражданска регистра-

ция и административно обслужване; 

6. Организира и контролира разгласяването и обнародването на 

актовете на общинския съвет и на кмета на общината; 

7. Организира и контролира работата с молбите, жалбите, сигна-

лите и предложенията на гражданите и юридическите лица; 

8. Организира и контролира поддържането в актуално състояние 

на избирателните списъци в общината, организационно-

техническата подготовка и провеждането на изборите и мест-

ните референдуми. 

9. Нотариална дейност. 
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ОТГОВОРНОСТИ:  

Секретар 

Общинска 

администрация 

Челопеч 

Нина  

Калоянова 



 

1.Ежедневно възлагане на задачи на служителите от общинската администрация (ОбА), да-

ване на консултации, указания, разяснения, обучения и координиране на същите. 

2. Ежедневен контрол на текущото изпълнение на служителите от ОбА, корегиране на пог-

решни действия и търсене на отговорност от служителите. 

3. Ежедневна обработка, докладване и резолиране на входящата и изходяща кореспонденция 

на общината. 

4. Провеждане на ежеседмични работни срещи на администрацията за отчитане на изпълне-

нието на задачите, поставяне на предстоящи задачи и съгласуване на съвместни дейнос-

ти. 

5. Извършване на постоянен текущ контрол за просрочени преписки на граждани и юриди-

чески лица или преписки без движение.  

6. Координация по обработване на 16 жалби (6 от които по въпросите за опазване на селс-

костопанското имущество; 2 с оплакване от личен лекар; 2 по предоставяне на адм. Услу-

га; 2 за проблеми с банкомата в селото; 1 срещу ръководител на общинска образователна 

структура). 

7. Проведени тържествени ритуали по сключване на 6 граждански брака (което е утрояване 

на същите, спрямо предходната година). 

8. Координация за правно обслужване на администрацията по сфери, както следва: 

 общинската собственост: 5 случая; 

Договорни отношения: 4; 

Административно обслужване: 2; 

Местни данъци: 3; 

Селско стопанство: 1; 

Актосъставяне: 2; 

Нормативни регулации: 3; 

Семеен кодекс: 2; 

Дисциплинарни производства: 1; 

 9.  Координация по водене на съдебни дела – 4 броя.  

10. Нотариална заверка на 215 документа (увеличение с 43% спрямо 2018г.); Продължаващо 

публикуване в електронен регистър на Нотариалната камара на заверки с материален ин-

терес, с цел предотвратяване злоупотреби с частна собственост. 

11. Председателстване заседания на Комисия за отпускане на социални помощи, Епизоотич-

на комисия, Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и не-

пълнолетни, Комисия за детето, Комитет по управление на риска и др.. Участие в заседа-

ния Комисия за безопасни условия на труд. 

12. Инициатива, координация и контрол по изкупуване на поземлени имоти, урегулирани 

поземлени имоти и други недвижими имоти за инвестиционните цели на общината. 
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1. Обществени поръчки : 

Изготвяне, окомплектоване, регистриране в АОП, провеждане на 

всяка процедура по ЗОП, както и съхранение  на цялата документа-

ция. 

Организиране на дейностите за работа с „Профил на купувача“ и 

“Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на про-

веждането на процедури по обществени поръчки и контрол на из-

пълнението на сключените договори за обществени поръчки”. 

Подаване на информация към Регистъра за обществени поръчки  за 

всяка процедура обявена по ЗОП. 

2. Контрол на дейността  на служителите в дирекцията. 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1. Възложени  обществени поръчки—по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП—директно възлагане 

 Осигуряване на храна за участниците в Международен фолклорен фестивал „Златен прах“ 
  Доставка  на канцеларски материали,  офис-консумативи , общотипови формуляри и рек-

ламни материали за нуждите на Община Челопеч . 
 Доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на община Челопеч 
 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвиж-

на клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, както и предоставяне 
на фиксирани телефонни услуги за нуждите на община Челопеч 

 
 
2. Проведини и възложени обществени поръчки по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП—Обава чрез 
събиране на оферти  
 
 Извършване на услуга с механизирана техника и/или превози на товари с водач за нуждите 

на община Челопеч“. 
 Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена 

на територията на Община Челопеч за зимен сезон 2018/2019 г. 
 Текущ ремонт, поддържане, възстановяване и подмяна на електро системи, инсталации, 

апаратура и електроника собственост на община Челопеч  
 „Аварийно - възстановителни работи по корекция на участък от речното корито на река Воздол, с. 

Челопеч, I етап от Пр.6=КК1 до т.16-L=160,36м  
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 Доставка на посадъчен материал – дървета, храсти и сезонни 
цветя за нуждите на община Челопеч. 

 Текущ ремонт и рехабилитация на участъци от общинска /четвъртокласна пътна мрежа и 
улична мрежа на територията на община Челопеч. 

 Ремонтни дейности в сградата на общинска администрация Челопеч и прилежащ терен . 

 Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски 
надзор за обект: „ Автоматична поливна система на обекти собственост на община Чело-
печ“  

 

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.  

 „Изграждане на довеждащи водопроводи и водохващания на с. Челопеч“. 

 „Проектиране и изпълнение на строителство за изграждане и разширение на система за 
видеонаблюдение за с. Челопеч – етап ІV”   

 Изграждане на довеждащи водопроводи и водохващания на с. Челопеч“  

 Изготвяне на работен проект за ремонт и реконструкция на съоръжения от хидротехничес-
ката инфраструктура, прилежащи към хидровъзел „Язовир Кирчов извор“ собственост на 
Община Челопеч  

 

Договаряне без предврително обявление по реда на чл.79, ал.1 , т.7 

 Доставка на горива за нуждите на автопарка на Община Челопеч за период от две години. 

 

 Открита процедура по   чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стан-

дартна балансираща група, за ниско и средно напрежение с пълно администриране на 

информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Об-

щина Челопеч . 

 

Пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП  

 „Организация и провеждане на  Челопеч Рок Фест  „ Вълча пътека“  - 2019г. 

 „Организация и провеждане на  Челопеч Рок Фест  „Вълчата пътека“ 2020  

 
През 2019г. Община Челопеч няма обжалвани процедури. 
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1. Осъществявам предварителен контрол чрез изготвяне на контролни листове за поемане на за-
дължения или за извършване на разход за законосъобразност за периода от 01.01.2019 г. до 
31.12.2019 г.: 

- поемане на задължение – 218 броя 

- за извършване на разход – 2 233 броя 

2. Извършване на контрол на всички разходи на общината за законосъобразност и целесъобраз-
ност, както при поемане на задължения, така и за извършване на разходи по бюджета на община 
Челопеч за 2019 г. 

3. Изготвени становища за поемане на задължения за сключване на граждански договори и дого-
вори за извършване на услуги и за стартиране на процедури по ЗОП за 2019 г. са общо 305, както 
следва: 

Договори - 207 броя. 

Граждански договори – 98 броя 

4. Изготвяне на нови “Досиета за задължение” и “Общи досиета за разходи” във връзка със склю-
чени договори и граждански договори с нови контрагенти за периода от 01.01.2019 г. до 
31.12.2019 г. –  48 броя. 

5. Актуализиране с ново постъпила информация на вече изготвените “Досиета за задължение” и 
“Общи досиета за разходи” - ежемесечно. 

6. Въвеждане на всички необходими (за община Челопеч и служителите които работят към адми-
нистрацията) данни за работа с модула „Финансов контрол“, който е част от интегрираната систе-
ма за управление „ПОЛИКОНТ“ в Община Челопеч. 

7. Изготвяне на обобщен за (ДГ, ОУ и Община Челопеч) годишен доклад за състоянието на систе-
мите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 2018г., заедно с 
попълнен обобщен (за ДГ, ОУ и Община Челопеч) въпросник за състоянието на системите за фи-
нансово управление и контрол за 2018г., които са изпратени в указаните срокове до Министерство 
на финансите. 

8. Стартирах процедурата за нова регистратура за класифицирана информация. Започнах изготвя-
нето на документация във връзка с разкриването на регистратурата, като: Заповеди, Инструкции, 
правила и др. 
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Финансов контрольор 

Цветомира 

 Балъкова 



 

9. Класифицирана информация. Извършвам проучвания на служителите от общинска администра-
ция при необходимост от достъп до класифицирана информация. Обучавам служителите на които 
се налага да работят с класифицирана информация. Изготвям заповеди, докладни и всички необ-
ходими документи свързани с класифицирани информация. 

10. Изготвени са ежемесечно становища за начислените допълнителни финансови средства, нака-
зания, удръжки, отпуски, болнични, заеми, запори  към ведомост заплати за отчетния период от 
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

11. Изготвих писма до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Ханс Кр. Андерсен“, които са вто-
ростепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Челопеч, които трябва да изготвят 
годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите 
от публичния сектор за 2018г., заедно с попълнен въпросник за състоянието на системите за фи-
нансово управление и контрол за 2018г.  

12. Извършвам документални и тематични проверки в съответствие с нормативната уредба регла-
ментираща въвеждането и функционирането на системата на финансовото управление и контрол в 
община Челопеч. 

13. Участие в празници, турнири и други организирани от Община Челопеч мероприятия за перио-
да от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. Подготвяне на докладни, заявки, заповеди и организиране на 
поставените ми задачи за осъществяването на плануваното мероприятие. 

14. Контролирам разходването на бюджетните средства и стопанисване на материалните активи от 
общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера, съгласно Указания за осъ-
ществяване на предварителен контрол – Министерство на финансите; Методически насоки по еле-
ментите на финансовото управление и контрол. 

15. Оказвам методическа помощ на общинската администрация по прилагането на нормативните 
документи, свързани с контролната дейност. 

16. Изготвям становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с финансо-
вата дейност на общинската администрация Челопеч. 

17. Риск регистър. Изготвям заповед за комитет по риска. Събирам информацията от цялата адми-
нистрация за идентифициране на рисковете, които биха попречили за изпълнение на целите на об-
щина Челопеч. Изготвям протокол от проведените заседания на комисията. Уведомявам отговор-
ните лица за идентифицираните рискове и за начина на минимизирането им, чрез изготвяне на 
планове и доклади. Изготвям годишен доклад за рисковете в община Челопеч. 

18. Разработвам аналитични доклади и информации за своята дейност, свързани с провежданите 
финансови и тематични проверки и подготвям предложения за  отстраняване на установените на-
рушения. 

19. Попълвам годишен отчет за общинска администрация Челопеч за 2018 година в частта на 
финансовото управление и контрол в Интегрираната информационна система на държавната 
администрация в раздел – Антикорупционни мерки. 

20. Превенция и противодействия на корупцията в община Челопеч. Изготвям планове, стратегия, 
доклади и отчети относно превенцията и противодействие на корупцията в общината.  

21. Изготвям отговори свързани с писмо по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

22.Актуализирах Вътрешни правила №1 за „Повишаване ефективността на финансовия контрол и 
целесъобразното изразходване на средствата в община Челопеч“. 
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23. Изготвяне на досиета по сключените договори, граждански догово-
ри и еднократни плащания съгласно Вътрешни правила за „Управление на цикъла на обществени-
те поръчки и поддържане на профила на купувача в община Челопеч“. Ежемесечно допълвам до-
сиета с преписките по извършените плащания и след последното плащане ги  приключвам, като 
подробно описвам всеки документ към него. 

24. Закона за мерките срещу изпиране на пари - изготвих вътрешни правила за контрол и предотв-
ратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма. 

25. Изготвих становища по проекти на договори и по проекти на граждански договори, свързани с 
финансовата дейност на общинската администрация Челопеч. 

26. Оказвам методическа помощ на общинската администрация по изготвянето на заявки, доклад-
ни прилагането на нормативните документи, свързани с Вътрешни правила №1 "За повишаване 
ефективността на финансовия контрол и целесъобразното изразходване на средствата в община 
Челопеч". 

27. Изготвям доклад за състоянието на системите  за финансовото управление и контрол в община 
Челопеч. Попълвам въпросника изготвен от Министерството на финансите относно СФУК за об-
щината. 

28. Бюджетна таблица за 2019 г. Поставям задачи свързани със сроковете при попълването на бю-
джетната таблица на община Челопеч. Проверявам, поправям или нанасям верните данни в бю-
джетната таблица. Изготвям доклад в който подробно описвам допуснатите нарушения при нана-
сянето на разходите от служителите в таблицата. 

29. Одит детската градина за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2018 г. Осъществявам връзката между 
общинска администрация Челопеч и проверяващия одитор. Поставям задачи със срокове за пре-
доставяне и събиране на необходимата информация от детската градина „Ханс Кристиан Андер-
сен“ на община Челопеч, за да може да бъде осъществен одита за одитирания период. При не 
представяне на информацията сигнализирам ръководството на общината и одитор. Организирам и 
провеждам срещи на детската градина и външния одитор. При необходимост изготвям заповеди за 
по-прецизно представяне на необходимата информация от градината. Отговарях за предаване на 
информацията документално и чрез имейли на проверяващия одитор. 

30. Изготвих доклади и анализи на системата на финансовото управление и контрол за всички от-
чети за касовото изпълнение  на бюджета от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Ханс Кристиан 
Андерсен“ за периода от януари до декември 2019 година.  

31. Извършвам проверка на проектите на всички граждански договори и договори изготвяни от 
служителите, свързани с финансова дейност. 
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1. Администриране на местните данъци и такси. 

2. Прилагане разпоредбите на общински нормативни актове в 

сферата на дейност – „Наредба за определяне и администрира-

не на местните такси и цени на услуги“, „Наредба за определя-

не размера на местните данъци“, „Правилник за начина за раз-

ходване на средствата предвидени в общинския бюджет за съз-

даване на условия за развитието на малки предприятия на тери-

торията на община Челопеч“ и контролиране спазването на съ-

щите от външни субекти. Иницииране промени в тези общинс-

ки нормативи и актуализиране на същите в съответствие с на-

ционалното законодателство и политиката на общината. 

1. Цялостно администриране на местни данъци и такси – приемане, проверка и обработка 
на декларации, установяване и съобщаване на задълженията на данъчно-задължените 
лица; 

2. Извършване на корекции по декларации въз основа на подадени коригиращи декларации 
или предоставени документи, удостоверяващи промяна в обстоятелствата за облагане; 

3. Издаване на удостоверения по искане на данъчни субекти – удостоверения за данъчна 
оценка, за декларирани данни, за наличие или липса на задължения, за платен данък и 
др. 

4. Информиране и разясняване на данъчните субекти нормативните документи и оказване 
на съдействие при попълване на декларации и формуляри; 

5. Изготвяне на  извлечения, справки и др., необходими за служебни цели в ОбА-Челопеч; 

6. Изготвяне на отговори по запитвания на ЧСИ, ДСИ, НАП, съдилища, прокуратура и др. 
институции; 

7. Обслужване на граждани при заплащане на задълженията си на касата – в брой и чрез 
ПОС-терминал. 

8. Ежеседмично и ежемесечно отчитане на събраните  суми по видове данъци, такси, нака-
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9.     Издължаване на безкасовите плащания в данъчните партиди на физически и юридически лица; 

10.    Осъществяване на общинската политика по  събиране на паричните средства в брой и  контрол на търговс-
ката дейност в Община  Челопеч; 

 11.   Приемане и проверяне по форма на  първичните счетоводни документи, постъпващи в касата и отговор-
ности за правилното им водене  и  своевременното  предаване в счетоводството;  

 12.    Отговорности за правилното водене на касова книга за приходите и разходите в брой по разплащателна-
та сметка в лева на Община Челопеч; изплащане на разходни ордери по заявки; ежемесечно приключване на 
касата; 

13.      Изготвяне на предложения до Общински съвет – Челопеч за промени в Общинските нормативни актове, 
касаещи определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Об-
щина Челопеч; участие в сесии на Общински съвет;  

 14.   Успешно присъединяване на Община Челопеч към ел.услуга за приемане на актове, от които произтича 
публично вземане на външни взискатели; 

15.  Участие в мероприятията на община Челопеч; 

16. Изготвяне на  План – сметката  за приходите от ТБО и разходите по дейности при определяне  размера 
на таксата за битови отпадъци. 

 

 При плануван облог за данък недвижим имот за 2019г. в размер  на 93 299 лв. за физически и юридичес-
ки лица, са събрани и отчетени 69 521 лв. или 78%-но изпълнение на текущ облог. 

    При плануван облог за такса битови отпадъци за 2019г. в размер на 313 350 лв. за физически и юриди-
чески лица, са събрани и отчетени 259 320 лв. или 87%-но изпълнение на текущ облог. 

 При плануван облог за данък МПС за 2019г. в размер на 75 150 лв, са събрани и отчетени 60 040лв. или 
82%-но изпълнение на текущ облог. 

 Общо генериран приход  за 2019г. (данъчни приходи и общински такси) – 579 974 лв. 

 Извършени услуги в отдел „МДТ“ – общо 750бр., от които 454 за физически лица и 296 за юридически. 
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1. Организира  разработването, провеждането и контрола на  мероп-

риятията, касаещи опазването и възстановяването на околната 

среда  и екологичната политика на територията на община Чело-

печ.  

2. Осъществява и организира дейностите на общината в областта на 

селското стопанство. 

3. Организира дейността по водоснабдяване.  

4. Организира дейността по управление на отпадъците. 

       5. Координира дейността на общински обекти – ПСПВ, Пункт за            

изваряване, Приют за безстопанствени животни, Ярмомелка, Капан за 

безстопанствени животни; 

 

Част: Екология 

В обекти „ Пункт за изваряване на ракия“, „Ярмомелка“ и „Фуражомелка“ обслужват граждани-

те съгласно предоставени списъци на записаните желаещи за извършване на този вид услуги 

и след предоставяне на служебни бележки. С предимство се ползват гражданите на община-

та, след което при възможност се обслужват и граждани от други населени места. До настоя-

щия момент няма граждани, които да не са обслужени в срок. 

 Изискани са оферти за изработване на нов 300 литров казан за изваряване на ракия, който през 

2020 да се монтира на мястото на вече морално остарелия такъв. 

 

Организиране на сметосъбиране и сметоизвозване  

 Процесът е организиран в два етапа: сметоизвозване на битови отпадъци и един път в седми-
цата се извозват растителните такива. През натоварените пролетен и есенен сезони растителните 
отпадъци се извозват два пъти седмично чрез разположени 85 броя контейнери тип „Бобьр” с вмес-
тимост 1 100 литра, с които са обхванати всички райони от населеното място.  

Битовите отпадъци се извозват регулярно на регионалното депо в гр. Златица. На всички жители 

подали заявление за предоставяне на кофа за битови отпадъци и отговарящи на условията са пре-

доставени съдове. 
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ОТГОВОРНОСТИ:  

младши експерт  

„Екология, селско и 

горско стопанство“  

Дирекция 

“Специализи-рана” 

Татяна  

Цонкова  



  

Обект „Пречиствателна станция за питейни води“ 

 Ремонтирани изцяло площадките в резервоари ПСПВ - обезопасени, съгласно изискванията 

на нормативната база в областта на безопасност на труда. 

 С цел проследяване нивата на остатъчен свободен хлор в питейната вода, проби се взимат 

два пъти на ден. Показателите се проследяват от служителите в ПСПВ, както и 1 път месечно про-

би от водата се вземат от произволно избран адрес и се предоставят на лабораторията на РЗИ Со-

фия област, която предоставя протокол от изследването. До настоящия момент стойностите на 

хлор в питейната вода са в нормите. 

 През 2019г. водоподаването към населеното място не е прекъсвано поради засушаване. Во-

дохващания „Илинденско“ и „Бревене“ се почистват по график 1 път месечно от служителите и са 

в добро общо състояние.  

 

Други екологични дейности, селско и горско стопанство: 

 Организирани са мероприятия за дератизация и дезинсекция / дезинфекция на закрити по-

мещения с/у гризачи и хлебарки/ във всички сгради на подопечните на община Челопеч структури 

– кухня и столова на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, кухненски помещения в ДГ „Х.К.Андерсен“ 

Челопеч, Пенсионерски клуб, Спортен комплекс „Хармония“, хижа „Мургана, поликлиника и 

сграда на ОбА Челопеч и Дезакаризация /обработка на зелени площи с обща площ 39 800 кв.м/ . 

 Издадени са 38 бр. разрешителни за кастрене и сеч по реда на Наредба за опазване на селс-

костопанското имущество на територията на Община Челопеч, Закон за опазване на селскостопан-

ското имущество и Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на об-

щина Челопеч и вписването им в регистър; 

 Контрол по изпълнение на Наредба за опазване на селскостопанското имущество, Наредба 

№2 за поддържане на чистотата и опазване на околната среда на територията на община Челопеч; 

 Организирана е кампанията „Да почистим България заедно“, в която се включиха клубовете 

на пенсионерите, хората с увреждания, граждани и общинска администрация.   

 

Обект за отглеждане на безстопанствени кучета:  

 С цел намаляване на броя на безстопанствени кучета на територията на община Челопеч и 

превенция на инциденти с жители и гости на община Челопеч е обособен обект за отглеждането 

им. Към датата на изготвяне на отчета се отглеждат 34 кучета на различна възраст. На животните 

ежедневно се осигурява храна от остатъците от кухните на учебното и детско заведение, както и 

гранулирана такава при недостиг. Всяко животно е ваксинирано и чипирано съгласно изисквания-

та на Закона за ветеринарномедицинската дейност. През 2019г. са осиновени 3 бр. кучета. 

 Съгласно законовите разпоредби е стартирана е процедура за проектиране и строителство 

на приют по реда на Общинска програма за установяване на контрол 

върху кучешката популация в община Челопеч и Наредба за изискванията към обекти, в които се 

отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия,  към пансиони и приюти 

за животни.  
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1. Провеждане на ефективна общинска стратегия в областта на 

организацията на труда, безопасните и здравословни условия 

на труд. Осъществява дейностите по документирането, сключ-

ването, прекратяването и промяната на трудовите и служебни 

правоотношения. Провежда и документира  дейностите  по бе-

зопасни и здравословни условия на труд, процедурите по оцен-

ка на риска на работните места и взаимоотношенията със служ-

бите по трудова медицина 

2. Разработване и провеждане на ефективна общинска социална и 

здравна политика и стратегия. Организира изпълнението на об-

щинската социална политика. Организира изпълнението на 

здравната политика на територията на общината. 

3. Реализира общинските мероприятия по отношение заетостта на 

населението на общината и намаляване на безработицата. Ор-

ганизира изпълнението на политиката по отношение на зае-

тостта. 

1. Сключени трудови договори – 27 бр., изготвени допълнителни споразумения – 205 бр., 

заповеди за прекратяване на трудови правоотношения – 65 бр.. 

2. Въвеждане на данните на назначените лица в няколко програмни продукти: 

3. Предоставяне на персонал - информация за полагаем платен годишен отпуск, попълване 

и оформление на молби, издадени Заповеди за ползване на отпуск – 605 бр.; 

4. Водене на Дневник - Регистър трудови и служебни книжки, вписване на данни при нас-

тъпила промяна ; 

5. Водене на Дневник - Регистър болнични листове, въведени в електронна система на 

НОИ – 197 бр.; 

6. Създаване на база данни от калкулатор Майчинство и проследяване на ползвания отпуск 

за бременност , раждане и отглеждане на дете до 2 год. Възраст, подсещане на служител-

ките и оказване на съдействие за подаване на необходимите документи при настъпване 

на промяна в обстоятелствата. Изготвяне на заповеди и окомплектоване на документа-

ция за предаване в счетоводство , попълване  и изпращане на информация към НАП И 

НОИ; 

7. Изпращане на уведомления до НАП при сключване, промяна или прекратяване на трудо-

ви правоотношения; 

8. Изготвяне на длъжностни характеристики при назначаване или настъпила промяна; 

9. Изготвяне на Заповеди за налагане на ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ при реали-

зирани дисциплинарни нарушения по КТ и ЗДСл;  
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ОТГОВОРНОСТИ:  

младши експерт  

„Човешки 

ресурси, труд и 

работна 
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ОбА Челопеч 

Дирекция 

Фани  

Гърмидолова  



10. Входиране на декларации по ЗПКОНПИ; 

11. Изготвяне на удостоверения Обр. УП3 – 33 бр., УП2 – 11 бр. за осигурителен стаж и 

Обр.УП1 – 1 бр. при придобиване на право за пенсиониране от служител; 

12. Изготвяне на удостоверения за изплатени доходи – 35 бр.; 

13. Обобщаване на данните за присъствени месечни форми и начисляване на възнаграждения; 

14. Поддържане на Регистър с наложени запори върху трудови възнаграждения на служители 

и ежемесечно удържане; 

15. Поддържане на Регистър Граждански  договори  в програмни продукти– 98 бр., издаване 

на документи за изплатени суми и предоставяне на  данни към НАП; 

16. Проучване на степента на удовлетвореност на служителите; 

17. Изготвяне на тримесечни справки и подаване към НСИ; 

18. Разработване и предлагане за одобрение на щатно разписание на делегирани и местни дей-

ности; 

19. Оказване на съдействие на граждани при подаване на документи за отпускане на лична 

пенсия; 

20. Издаване на справки за получавани пенсии, чрез електронен достъп от информационна 

система на НОИ и електронни Свидетелства за съдимост; 

21. Разясняване на процедура по годишно оценяване и атестиране на служителите; 

22. Водене и съхраняване на трудови и служебни досиета; 

23. Въвеждане на данни по отчет в определени раздели в Интегрираната информационна сис-

тема на държавната администрация; 

24. Проведени периодични профилактични прегледи за персонал през м.05.2019г.; 

25. Изготвяне и съхраняване на документите по ЗЗБУТ. Актуализиране на оценки на риска по 

работни места. Свикване на заседания на КУТ, определяне на места за заемане от хора с 

увреждания, предоставяне на информация в ДБТ. Провеждане на инструктажи. Изготвяне 

на производствени характеристики по  искане на служители. Провеждане на обучение на 

членове на КУТ и ГУТ; 

26. Изготвяне и актуализиране през годината на график за обучения за повишаване на квали-

фикацията и подобряване на компетентностите на служителите; 

27. Подготвяне на отчетни документи по Програми и проекти за заетост; 

28. Обявяване на информация за СРМ по данни на  ДБТ Пирдоп, консултиране на безработни 

лица, жители на община Челопеч, оказване на съдействие при попълване на формуляри, 

поддържане на база данни с информация за търсещи работа. Посреднически услуги с рабо-

тодатели обявили свободни работни места; 

29. Включване в стажантски програми; 
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I. Основни дейности: 

Издаване на : 

Скици - в урбанизирана (65бр.) и неурбанизирана територия (около 400 бр.), чрез изнесеното работ-
но място на АГКК;  

1. Удостоверения за факти и обстоятелства за урбанизирана територия - 40бр.;  

2. Удостоверения по чл.54а от ЗКИР за нанасяне на новоизградени сгради и съоръжения - 2бр. ; 

Съдействие на Главен архитект за: 

1. Провеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията - изготвяне на запо-
вед, придружителни писма до инстанциите и оформяне на протокол от проведеното заседание 
- 3бр.. 

2. Допускане ПУП - изготвяне на докладни до Общински съвет. 

3. Удостоверения за търпимост - преглед на приложените документи и помощ при оформяне - 
9бр.; 

4. Разрешения за строеж - преглед и от моя страна на инвестиционните проекти и помощ при 
тексотовото им оформление (8 бр.); 

5. Удостоверения за въвеждане в експлоатация - преглед и от моя страна на приложената доку-
ментация и помощ при тексотовото им оформление (1 бр. за обект Видеонаблюдение ); 

 

Справки: 

1. На имоти и/или сгради като собственост, площ и др.; 
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1. Изпълнение на задачи по устройство на територията, регламен-

тирани в Закона за устройство на територията ( ЗУТ ). 

2. Контрол за спазване и прилагане на общите и подробни уст-

ройствени планове, одобрени инвестиционни проекти и строи-

телни книжа. 

3. Извършване на технически проучвания и проверки по молби и 

сигнали на гражданите. 

4. Поддържане на определените от ЗУТ регистри на изработени 

подробни устройствени планове (ПУП), издадени разрешения 

за строеж и актове за узаконяване. 

5. Извършване на контрол за недопускане на незаконно строител-

ство. 

6. Издаване на скици, справки и удостоверения за идентичност на 

имот. 

ОТГОВОРНОСТИ:  

Главен специалист 

„Устройство на 

територията и 

строителен контрол“  

Дирекция “Специализирана” 

 

Кунчо   

Тороманов  



Поддържане на регистри: 

1. Скици, Заповеди за ПУП,; Разписен лист (при промяна на собст-
веност); 

2. Проверки от РДНСК: 

3. Периодични проверки на дейността на техническа служба по прилагане на ЗУТ, вкл. воде-
не на регистри, преписки, архив и др.; 

Други: 

1. Участие в комисии - Откриване на строителна площадка (протокол обр.2 и 2а), подписване 
на акт обр.3 за това, че изпълнения фундамент е съгласно действащия ПУП па ЗРП;  

2. Заверка технически паспорти - 3 бр.  

 

ІІ. Значими дейности 2019г.: 

1. Издадено е Разрешение за строеж № 1/16.01.2019г. за обект: „РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕ-
МАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С. ЧЕЛОПЕЧ, ПОДОБЕКТ: "КРЪСТОВИЩА И УЛИ-
ЦИ В С. ЧЕЛОПЕЧ" 

2. Съдействие от моя страна в целия инвестиционен процес, връзка с проектанти, главен, ар-
хитект, строителен надзор и приемане на СМР за извършване на плащания към Изпълни-
теля по договор, решаване на възникнали проблеми по време на строителство 

3. Издадено е Разрешение за строеж № 2/11.03.2019г. за обект: „Гаражи за леки и тежкото-
варни автомобили, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-
664, кв. 55» 

4. Издадено е Разрешение за строеж № 6/25.11.2019г. Автоматизирана подземна поливна сис-
тема по бул. Трети март от о.т. 177 до о.т.173, двустранно на пътното платно, като обекта е 
въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане № 1/11.10.2019г. 

5. Съдействие при извършване на СМР на обект: „Аварийно-възстановителни работи по ко-
рекция на участък от речно корито на р. Въздол, с. Челопеч”- етап I. Осъществяване на 
връзки с изпълнител, проектант -вкл. авторски надзор, строителен надзор и приемане на 
извършената работа, , решаване на възникнали проблеми по време на строителство 

6. Съдействие и контрол по извършване на СМР на обект Текущ ремонт и рехабилитация на 
участъци от общинска/четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа на територията на Об-
щина Челопеч - приемане на СМР, количество, качество, решаване на възникнали пробле-
ми по време на строителство между Възложител и Изпълнител. 

7. Изготвени инвестиционни проекти: 

 Работен проект за обект: „Благоустрояване на кв.38Б по плана на с. Челопеч“. Предаден е 
работен проект, одобрен от страна на Възложителя, съгласуван е с инстанциите, като един-
ствено очакваме от РИОСВ да са завърши процедурата по ОВОС, след което ще се изготви 
комплексен доклад от Строителен надзор и издаване на Разрешение за строеж. 

 Технически инвестиционен проект за обект: „Плувен басейн в кв.32 по плана на с. Чело-
печ“. - проекта е предаден на Възложителя, съгласуван е с инстанциите, възложена е оцен-
ка на проекта за комплексен доклад от Строителен надзор и предстои издаване на Разре-
шение за строеж. 

 Работен проект за обект: РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА КОРПУС 3, ФИЗКУЛТУРЕН 
САЛОН, КОРПУС 4, ПЛОЩАДКОВА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНС-
ТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Св. Св. КИРИЛ И МЕТО-
ДИИ с. ЧЕЛОПЕЧ“ - проекта предстои да се одобри от Възложителя, след което ще бъде 
съгласуван с инстанциите имащи отношение по съгласуване за издаване на разрешение за 
строеж. 
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Организира и контролира цялостната счетоводна дейност на общината. 

Организира и контролира дейността по разпределение на бюджета и 

входиране на отчетите в общината. 

Осъществява мониторинг в областта - Местни данъци и такси и прила-

гането на принципите на „Законност“ и „Обективност“ в дейността на 

Органа на Общинска администрация Челопеч по приходите и обезпе-

чаването на данъчни задължения в Община Челопеч. 

Инициира и контролира провеждането на инвентаризация, като пре-

цизно отразява резултатите. 

Извършва мониторинг в областта на Човешките ресурси, труд и работ-

ни заплати на работещите при Работодател – Община Челопеч. 

Контролира дейностите по Снабдяване и отчет на материални активи, 

складови наличности и др. 

 Изготвяне на бюджета на общината за 2019 г. – Бюджета на община Челопеч е приет с 
Решение № 388/30.01.2019 г. и е в размер на 13 756 088  лв. Това е първоначалния план 
по бюджета на общината, който след настъпили промени във вид на субсидии и трансфе-
ри от Републиканския бюджет през 2019 г. се променя, както се променя и на основание – 
т.14 от Решение № 388/30.01.2019 г. „Кмета на общината може да извършва компенсира-
ни промени – да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дей-
ност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя об-
щия й размер в частта за местните дейности“ и след изготвяне на годишния финансов от-
чет подлежи на актуализация; 

 Изготвяне на обобщени месечни и тримесечни отчети, както и изготвяне на оборотна ве-
домост за всяко тримесечие; 

 Изготвяне на различни видове справки към месечни и тримесечни отчети; 

 Годишно приключване за 2018 г.; 

 Извършване  на  банкови  операции  и разплащания; 

 Осчетоводяване на пътни листа; 

 Изготвяне на справка за статистиката за придобитите ДМА; 
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8. Изготвяне на справка за поети ангажименти за разходи – наличности; 
 9. Отговорности за присъдената издръжка – водене на досиета, заявка за плащане, изготвяне на 

справка за присъдена издръжка до МФ за направените от общината разходи за нея, за да се 
възстановят средствата на общината, кореспонденция с ДСИ, следене за измененията в нор-
мативната уредба за присъдена издръжка; 

 10. Изготвяне на амортизациите; 
 11. Изготвям справка за компенсираните и по намели цени пътувания; 
 12. Участие в мероприятията организирани от ОбА Челопеч; 
 13. Начисляване на заплати; 
 14. Осчетоводяване на набирателната сметка, както и връщане на депозити; 
 15. Осчетоводяване на инфраструктурни обекти и земи, гори и трайни насаждения в Други 

сметки и дейности; 
 16. Осчетоводяване на извършените касови разходи на общината през съответния месец по сче-

товодни сметки, дейности и  параграфи; 
 17. Отчетни данни за изпълнението на бюджета на община Челопеч към 30.12.2019 г.: 

Изпълнението по бюджета на прихода е в размер на 7 660 036 лв. т.ч.:  

1. Държавни дейности: 

1.1. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности -бюджетните взаимоотношения 

с ЦБ - изпълнение в размер на 1493133 лв.; 

1.2. Преходен остатък в държавни дейности към 31.12.2018 г. в размер на 80 203 лв.; 

1.3. Получени целеви трансфери от ЦБ в размер на 302 080 лв.; 

Получени трансфери от АСП и МТСП в размер на в размер на 149 641 лв.; 

1.4. Наличност в края на периода -219 336 лв. 

2. Местни дейности: 

2.1. Изпълнение на данъчни приходи в размер на 203 119 лв.; 

2.2. Неданъчни приходи – изпълнението е в размер на 6 360 280 лв. Това са приходи от так-

си, глоби, санкции и наказателни лихви, застрахователни обезщетения, концесии, даре-

ния. При неданъчните приходи с най-голям относителен дял са приходите от концесии в 

размер на 5 272 532 лв.; 

2.3. Предоставени трансфери за местни дейности в размер на -5 341 лв. на община Златица за 

депониране на БО; 

2.4. Изпълнението на Общата изравнителна субсидия е в размер на 115 600 лв.; 

2.5. Изпълнението на Целевата субсидия за капиталови разходи в местни дейности е в раз-

мер на 103 173 лв.; 

2.6. Преходен остатък в местни дейности към 31.12.2018 г. в размер на 9 426 978 лв. 

2.7. Наличност в края на периода  -9 537 648 лв.  

Изпълнението по бюджета на разходите в размер на 7 660 036  лв. и е разпределено по 

функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК в т.ч.: 

 1. Делегирани от държавата дейности: 

     -  За делегирани от държавата дейности изпълнението е в размер на 1 805 979 лв. Извършени-

те разходи са отразени по бюджета на общината в следните функции: 

- “Общи държавни служби” - извършените разходи в тази функция са за възнаграждения и 

осигуровки на общинска администрация и възнаграждения, осигуровки и издръжка за провеж-

дане на избори; 

- “Отбрана и сигурност” – извършените разходи в тази функция са за  възнаграждения, осигу-
ровки и издръжка на оперативни дежурни и местни комисии за борба срещу противообществе-
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противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за издръжка на районни поли-
цейски инспектори и за корекция на р. Воздол; 
- За функция “Образование” са разходвани средства за възнаграждения, осигуровки и издръжка 
на ОУ и ДГ, както и средства за реализиране на дейности по проекти на ОУ; 

- За функция ”Здравеопазване” разходите са за възнаграждения и осигуровки на медицинските 
сестри в ОУ и ДГ, както и за издръжка здравен кабинет в ОУ; 
- “Социално осигуряване,  подпомагане и грижи” извършените разходи в тази функция са за 
присъдена издръжка и заплати и осигуровки по програма личен асистент, лична помощ и регио-
нална програма; 
- Във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” са отчетени разходите на чи-
талището /субсидия от РБ/. 

2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от 

собствените приходи са изразходени средства в размер на 785 570 лв. Извършеното до-

финансиране е за дейности Общинска администрация, ДГ, ОУ, Отбранително-

мобилизационна подготовка, Други дейности по образование, Здравен кабинет в ОУ и 

Читалище; 

3. Местни дейности  

- В местните дейности са отчетените разходи по бюджета на общината в размер на 5 068 487 лв. 

Извършените разходи са отразени по бюджета на общината в следните функции:  

- За функция “Общи държавни служби” са изразходвани средства издръжка на общинска ад-
министрация, възнаграждения и осигуровки на общински съвет и за консултантски услуги за 
кандидатстване по международни проекти и споразумения, както и за направени капиталови 
разходи; 
- Във функция “Отбрана и сигурност” разходи са за издръжка /материали и гориво/ на районни 
полицейски инспектори; 
- Във функция “Образование” отчетените разходите отчетени в местни дейности са за издръж-
ката на  детска градина, за  възнаграждения, осигуровки и издръжка на ученическия стол, за въз-
награждения, осигурителни плащания и издръжка на помощен персонал в ДГ и направени капи-
талови разходи в ДГ и ОУ; 
- За функция ”Здравеопазване” извършените разходите са за възнаграждения и осигуровки на 
медицинска сестра в кабинет „Пробовземания“, както и за издръжка на този кабинет, разходи по 
сключени граждански договори с медици за безплатно обслужване на населението на с. Чело-
печ, разходи за превенция на социално значими заболявания на жители на община Челопеч и 
извършени плащания към МБАЛ-Пирдоп за текуща дейност; 
- За функция “Социално осигуряване,  подпомагане и грижи” са разходвани  средства в мест-
ни дейности за  помощи по решения на ОбС,  разходи за пенсионерския клуб – възнаграждения, 
осигуровки и издръжка и разходи за възнаграждения, осигуровки и издръжка на социален ра-
ботник; 
- Функция “Жилищно строителство и благоустрояване” е изцяло местна дейност и разходва-
ните средства за: 
За дейности „Водоснабдяване и канализация”, “Осветление на улици и площади”, “Други дей-

ности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното разви-
тие”,  “Озеленяване” и  “Чистота” са извършени разходи за възнаграждения, 
осигуровки и издръжка, за ел. енергия и поддръжка на уличното осветление на 
с. Челопеч, както и за капиталови разходи; 

- За функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” разходите са за възнагражде-
ния по извънтрудови правоотношения и издръжка на спортни клубове, както и за възнагражде-
ния, осигуровки, издръжка на спортен комплекс и капиталови разходи, както и за провеждане на 
културни и спортни мероприятия. 
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1. Осчетоводяване на извършените разходи от разплащателната сметка на общината през съот-
ветния месец по счетоводни сметки, дейности и  параграфи; 

2. Съдействие при изготвянето на месечни и тримесечни отчети, както и при изготвянето на 
оборотна ведомост за всяко тримесечие; 

3. Участие в годишното приключване; 
4. Сканиране в ПП „Архимед” на всички платежни нареждания за извършени разходи от разп-

лащателната сметка на общината през съответния месец; 
5. Организирам съхраняването на първичните счетоводни документи, т.е. тяхното класиране за 

всеки съответен месец; 
6. Извършване  на  банкови  операции  и разплащания; 
7. Завеждане на материални запаси и активи в употреба, изписани като разход  по задбалансови 

сметки; 
8. Участие при изготвянето на амортизациите; 
9. Участие в извършването на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях; 
10. Осчетоводяване на неразплатените фактури; 
11. Участие в мероприятията организирани от ОбА Челопеч; 
12. Осчетоводяване на всички приходи и трансфери постъпили през съответния месец по при-

ходната и разплащателната сметка на общината по счетоводни сметки, дейности и  парагра-
фи; 

13. Осчетоводяване на договори – възникнали и реализирани; 
14. Осчетоводяване на склад хранителни продукти; 
15. Начисляване на наеми; 
16. Осчетоводяване на инфраструктурни обекти и земи, гори и трайни насаждения в Други смет-

ки и дейности; 
17. Осчетоводяване на извършените касови разходи на общината през съответния месец по сче-

товодни сметки, дейности и  параграфи. 
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1. Разработването и провеждането на ефективна общинска политика 

по стопанисването на общинската собственост, което включва – уп-

равление, разпореждане, опазване и ремонтиране  

2. Издирване, проучване и комплектоване на документи, доказващи 

собствеността на общината и съставянето на актове за общинска соб-

ственост; 

3. Приема и обработва заявления за разполагане на временни търгов-

ски обекти и рекламно-информационни елементи на територията на 

общината. 

4. Подготвя документи и организира провеждане на процедури за 

отдаване под наем на общинска собственост. 

5. Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения 

за осигуряване на  бюджетни средства за ремонта и поддръжката им. 

6. Подготвя документация и организира провеждане на процедури 

по учредяване на концесия; 

1. Изготвена и приета от Общински съвет Челопеч, Програма за управление и разпореждане с 

общинското имущество през 2019г. на Община Челопеч. Същата е актуализирана, съгласно 

нови инвестиционни намерения свързани с общинската собственост през 2019г. 

2. Изготвена документация и организирано провеждане на търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на 1 бр. павилион, предназначен за търговска дейност находящи се в УПИ II-373, в 

кв.37 по плана на село Челопеч, частна общинска. Отдаден под наем – Павилион №2;  

3. Подготвени документи и приети от общински съвет Челопеч във връзка с получаване на да-

рение от страна на „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД на 90 бр. поземлени имоти – земеделски зе-

ми  в землище Челопеч, местностите „Сейменски яр“, „Гарваница“, „Русолица“ и „Петте бра-

тя“. 

4. Провеждане на процедура по определяне на маломерни имоти за отдаване под наем за едно-

годишно ползване; 

5. Проведена процедура за отдаване под наем на земеделски земи; 

6. Участие в комисии за разпределяне на земеделски масиви по чл.37 в от Закона за собстве-

ността и ползването на земеделските земи; 

7. Сключване на договори за наем на земеделски земи с участници в споразумение по чл.37в 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 

8. Закупен Урегулиран поземлен имот, находящ се в село Челопеч, ул. „Генерал Брок“ №1, с 

площ от 414 квадратни метра, който,  съставлява парцел V-94  в квартал 21, заедно с построе-

ните върху него сгради: едноетажна, паянтова сграда ПИВНИЦА „МУРГАНА“, със застроена 

площ от 107.30кв. м. и НАВЕС с площ от 64 кв. м. за сумата от 14 300лв. Недвижимия имот е 

в непосредствена близост до Спортен комплекс „Хармония“.  
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9. Придобит с нотариален акт за дарение - урегулиран поземлен имот, находящ се в село Че-

лопеч, ул. „Славчо Вълков“ №4,  целия с площ от 588 кв. метра, който съставлява парцел 

VIII – 472  в квартал 40, заедно с построените върху него паянтова ЖИЛИЩНА СГРА-

ДА, със застроена площ от 45 кв. м., състояща се на приземния етаж от две мазета, на 

първия етаж от кухня и две стаи, СТОПАНСКА СГРАДА, със застроена площ от 44  кв. 

м., НАВЕС с площ от 24  кв. м., СТОПАНСКА СГРАДА с площ от 25 кв. м. и друга СТО-

ПАНСКА СГРАДА с площ от 12 кв. м. Имота е дарен с условие, а именно да бъде завър-

шена реконструкцията на жилищната сграда, като се запази в нея оригиналната възрож-

денска стая. Изградената къща да бъде с наименование „КЪЩА БОГДАН“. 

10. Закупен АПАРТАМЕНТ №1 , находящ се в УПИ XIX-796, в  квартал 53 по  плана на с. 

Челопеч, обл. Софийска, с административен адрес: с. Челопеч, ж.к. „Младост“ №11, ет.1, 

ап.1, със застроена площ от 77.97 кв. метра, състоящ се от три стаи, кухня и други сервиз-

ни помещения, при съседи: стълбище, апартамент №2 ведомствен, двор и зелена площ, 

заедно с прилежащото му избено помещение №1 за сумата от 19 000лв. 

11. Закупен АПАРТАМЕНТ №2 , находящ се в УПИ XIX-796, в  квартал 53 по  плана на с. 

Челопеч, обл. Софийска, с административен адрес: с. Челопеч, ж.к. „Младост“ №11, ет.1, 

ап.2, със застроена площ от 43.10  кв. метра, състоящ се от една стая, кухня  и сервизни 

помещения, заедно с избено помещение №2 за сумата от 11 000 лв. 

12. Придобит 1/3 част с дарение и 2/3 части чрез покупко-продажба от АПАРТАМЕНТ №7, 

находящ се в ж.к. Младост, №11, ет.3 в  кв. 53 по плана на с. Челопеч, със застроена 

площ от 73.51 кв. метра, състоящ се от две стаи, кухня със столова и други сервизни по-

мещения за сумата от 9 495 лв.  

 

13. Закупен част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с планоснимачен номер 371,  за който е отреден УПИ II

-371, в квартал 38 по плана на с. Челопеч, заедно с построените върху придаваемите части ма-

сивна обществена едноетажна СГРАДА (Търговски обект) със застроена площ от 42 квадратни 

метра, състояща се от едно помещение, СГРАДА със застроена площ от 3  квадратни метра и 

НАВЕС със застроена площ от 20  квадратни метра за сумата от 20 000 лв. Имота е закупен с 

цел разширяване и обновяване на сградите общинска собственост /община и читалище/ и внед-

ряване на мерки за енергийна ефективност. 

14.Окомплектоване на документи, във връзка със закупуване на земеделски земи в местностите  

- „Маята“; „Локвата“; „Парцелите“; „Под тарлъка“; „Под селото“, „Гредата“, „Петте братя“; 

„Керемидницата“; „Агова ливада“; „Зарен“, „Трапа“, „Под МТС“, „Варене“, „Чолаков Стубел“, 

„Трапа“, „Керемидницата“. Съдействие на гражданите за подготовка на документите по закупу-

ване на поземлените имоти, изготвяне на договори за покупко-продажба на недвижимите имоти 

и сключване на договори. 

15. Комуникация с външни организации, във връзка с изпълнението на длъжността /напр. Аген-

ция по вписванията, МРРБ, Областна дирекция „Земеделие“ и др./ 

16. Докладвани до Общински съвет Челопеч, докладни за даване за съгласие за временно полз-

ване от страна на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД на общински имоти за извършване на 

геоложки проучвания; 

17. Водена кореспонденция и участие в комисии по отношение на язовири общинска собстве-

ност, в землището на Челопеч - язовир „Качулка“, яз. „Кирчов извор“, яз. „Зарен“. 18. Отговаря-

не на дейностите, свързани с експлоатацията на язовирите, собственост на община Челопеч – 
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Челопеч – „Качулка“, „Зарен“, „Кирчов извор“ - водена кореспонденция и участие в комисии с 

Областен управител и ДАМТН. 

18. Придвижване на документи, във връзка с приключване на Общ устройствен план на община 

Челопеч и Екологична оценка. Удължен срока за приемането му до края на 2020г.;  

19. Внесени докладни записки до ОбС Челопеч за 2019г. – 36 бр. 

20. Работа с програма „Архимед“, програма за наеми, програма за изготвяне на актове за общин-

ска собственост; 

21. Актувани 132 бр. актове за общинска собственост, от които 5 бр. публична и 127 бр. частна; 

22. Участие в комисии по Закона за обществените поръчки, когато избирането на изпълнител по 

дадена поръчка е необходим експерт в областта на общинската собственост; 
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1. Връзки с обществеността. 

2.  Образование. 

3.  Общински проекти и програми. 

4.  Организация кабинет - Кмет и приемна граждани, кореспон-

денция и комуникация вътре в Общинската администрация, а 

също така с институциите и службите извън нея. 

1. Обработени общо 59 входящи преписки от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, на които са 
изпратени общо 28 изходящи писма; 

2. Обработени общо 125 входящи преписки от ДГ „Х. Кр. Андерсен“, на които са изпрате-
ни общо 58 изходящи писма; 

3. Подготвени и изплатени месечни субсидии на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Х. 
Кр. Андерсен“ за общо 12 месеца; 

4. Вземане участие в Обществен съвет към основното училище, в качеството ми на предс-
тавляващ финансиращия орган – през 2019 общо 3 пъти; 

5. Вземане участие в Обществен съвет към детската градина, в качеството ми на представ-
ляващ финансиращия орган – през 2019 общо 2 пъти; 

6. Извършване на общо 2 обхода по механизма за съвместна работа на институциите, за 
обхващане на деца в риск от отпадане от образователната система или вече отпадна. 
Съставени общо 15 протокола. 

7. Организиран конкурс, посветен на 24 май – Ден на славянската писменост и култура. 

8. Подпомагане дейността на доброволка от Китай – подсигуряване жилище, храна, учеб-
ници, помещения за преподаване, изготвяне на седмична програма и прочие. 

9. Разгласа на събития и новини, касаещи Община Челопеч, посредством местни и нацио-
нални медии. 
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10. Изготвяне на прессъобщения към медии, за мероприятия, организирани от Община Челопеч. 

11. Заснемане и архивиране на всички събития, организирани от общината. 

12. Изготвяне на 12 броя от предпечатното издание на месечния бюлетин на общината. 

13. Извършване на абонамент за печатни издания, за нуждите на Община Челопеч и Пенсионер-
ски клуб, клуб на хората с уврежданията и клуб на сержантите и офицерите от запас. 
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1. Деловодната дейност на администрацията. 

2. Прием и обслужване на граждани в Центъра за информация и 

обслужване. 

3. Информационно–аналитична работа във връзка с молбите, жал-

бите и сигналите на гражданите и координиране на контактите 

между общинската администрация и физическите и юридичес-

ки лица. 

4. Поддържане регистър на населението и локална база данни 

„Население“ в актуален вид и издаване на всички удостовере-

ния свързани с гражданското състояние. 

5. Координация на дейностите по поддържане и развитие на ин-

формационната система на администрацията (хардуерна и соф-

туерна осигуреност). 

6. Поддържане и актуализиране на електронната страница на об-

щината. 

7. Граждански ритуали. Гробищен парк. 

8. Общински архив. 

9. Етажна собственост. 

10. Отговорности  свързани с Достъпа до обществена информация. 

11.    Подготовка на документи, подлежащи на нотариална заверка. 

1. Изпълняване на задължения свързани с деловодната дейност на общината. Кореспонден-

цията на община Челопеч е изцяло автоматизирана и електронизирана, чрез програмен 

продукт „Archimed eProcess“; 

2. Работа/консултиране на гражданите в  ЦУИГ  при заявяване и получаване на услуги, 

предоставяни от общинската администрация; 

3. Подготовка на нотариални заверки за заверяване от кмет/секретар. През 2019 год. имаме  

над  200  нотариално заверени документа; 

4. Изпълняване всички дейности свързани с гражданската регистрация и гражданското със-

тояние на гражданите – адресна регистрация, спомагане при сключване на граждански 

бракове,  издаване на документи по гражданско състояние, от който най-голям брой са:  

удостоверения за наследници , удостоверения за семейно положение, удостоверения за 

родените от майката деца, удостоверения за постоянен адрес, удостоверения за настоящ; 
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5. Вписване в Информационната система на държавната администрация /ИИСДА/ - инфор-
мация за предоставяните услуги от общинска администрация, необходими формуляри и 
такси, брой предоставени  услуги през 2019 г., информация за всички хардуерни устройст-
ва и софтуерни продукти с които работим; 

6. Публикуване на публични регистри, поддържани от общинска администрация  в Портала 
за отворени данни. През 2019 год. са публикувани 27 броя набори от данни от общинска 
администрация Челопеч за 2018 год.; 

7. Отговорно лице за всичкия наличен софтуер, с който работи администрацията – сключва-
не договори, извършване на плащания, проблеми, работа, архиви; 

8. Отговорно лице за сключване договори за доставка  на интернет в ОбА и други общински 
обекти, сключване на договори за софтуерни лицензи за обезпечаване работния процес на 
администрацията; 

9. Отговорно лице за наличния хардуер в ОбА – поддръжка, закупуване, ремонт и др.; 

10. Поддържане в актуален вид Харта на клиента, информационни материали и бланки;  

11. Отговорно лице за 9 броя Вътрешни правила за общинска администрация Челопеч; 

12. Осъществяване дейност по Закона за достъп до обществена информация – през 2019 годи-
на имаме 8 постъпили заявления, като на всички е отговорено в законоустановения срок и 
с предоставен пълен достъп до исканата информация; 

13. Гробищен парк – организиране на периодично почистване и окосяване на терена; 

14. Участие в провежданите мероприятия на общината; 

15. Избори за общински съветници и кмет – проведени нормално, обезпечена дейност на ОИК 
и СИК, няма постъпили жалби относно предизборния и изборен процес; 

16. Актуализиране информация   на интернет страницата на общината. През 2019 г. страница-
та ни беше оценена на трето място по публичност на информацията от 564 административ-
ни структури; 

17. Присъединени, към Системата за сигурно електронно връчване. Електронното връчване (е-
Връчване) - система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на елект-
ронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.  Услугата за 
електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната по-
ща с обратна разписка.  

18. Извършени необходими процедури за присъединяване към Единен портал за достъп до 
електронни административни услуги. Към края на 2019 г. община Челопеч има разработе-
ни 108 броя електронни услуги; 

19. По мое предложение бяха ревизирани административните ни услуги, в следствие на което 
за облекчаване на административната тежест на граждани и бизнес, сроковете за предоста-
вяне на по-голямата част от тях бяха съкратени.  
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1. Организира изпълнението на общинската социална политика 

2. Организира изпълнението на здравната политика на територията 

на общината. 

3. Организира изпълнението на политиката по отношение на времен-

ната заетост. 

4. Изготвя планове, програми и стратегии в областта на социалните 

дейности, здравеопазването , недопускането на дискриминация под 

каквато и да е форма; 

5. Отговаря за следните общински обекти – Стол, Сграда на бивша 

Поликлиника, Пенсионерски клуб; 

1. През манипулационната за пробовземане в обект Поликлиника, с. Челопеч 

са преминали 836 пациента.  От медицинското лице   Йорданка Димитрова  

са извършени домашни лабораторни посещения на 550  жители.  

2. Предоставени са безплатни медицински прегледи и услуги на жителите на 

община Челопеч от: 

 Д-р Цветана Димова – лекар – педиатър – Извършване на медицинско 

обслужване на деца  с постоянен адрес в Община Челопеч  и  посещава-

щите занятия  ДГ  и ОУ с. Челопеч  – 515 деца, от месец Януари 2019г.  

до месец Декември 2019г. 

 Д-р Иван Стойнов – акушер - гинеколог - Извършване на акушеро – 

гинекологична помощ   за жителите  на  Община Челопеч- 49 пациенти, 

преминали от месец юни  2019г. до м. декември 2019г. 
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 д-р Владимир Марков- специалист – вътрешни бо-

лести- Извършване на ехография на коремни органи, електрокардиограма на 

сърце, ендоскопска  диагностика на стомашно –чревен тракт и др. – 200  па-

циенти, преминали  от месец Януари 2019г. до месец декември 2019г.  

 д-р Стоян Сотиров- лекар –хирург-  Извършване на хирургична помощ за 

жители  на Община Челопеч , от месец януари  2019г. до месец декември 

2019г са преминали  327  пациенти. 

 Д-р  Рада Прокопова – кардиолог – от месец май 2019г. до месец ноември 

2019г. са преминали 412 броя пациенти. 

 

3. Община Челопеч със съдействието на д-р Геров – Травматолог е органи-

зирала безплатни консултативни прегледи, диагностика, лечение и профилак-

тика на заболявания на опорно- двигателния апарат на 12.07., 09.08., 

01.11.2019г., 13.12.2019г., като преминалите пациенти на тези дати са 50 броя. 

4. Община Челопеч със съдействието на „Медицински център за превенция на 

здравето“ ООД, гр. София  е организирала за жителите на община Челопеч, 

както следва:  

 на 24 и 25.09.2019г. Пробовземания и изследвания  на пълна кръвна картина/ 

ПКК, СУЕ, Кръвна захар, Холестеролов профил, Урина- общохимично изс-

ледване/ – 93 броя преминали пациенти 

 на 28 и 29.09.2019г. - Преглед и консултация от кардиолог с ЕКГ- 112 преми-

нали пациенти  

 на 28 и 29.09.2019г. - Изследване на вътреочно налягане и зрителна острота – 

106 преминали пациенти  

 на 29 и 30.09.2019г. - Скрининг за рак на млечни жлези и ехография на щито-

видна жлеза, както и скрининг за рак на простатата и ехография за мъже

- 141 броя преминали пациенти 

5. Проведена е  безплатна кампания за профилактични прегледи с ултразвук в 

университетска болница “Майчин дом“ ЕАД, „Акушерство и гинекология“ 

за служители на община Челопеч в периода от 07.05.2019г. до 31.05.2019г., ка-

то преминалите пациенти са 53 броя. 

6. Във връзка със световен ден на борба с туберколозата – 24 март 2019г.  Общи-

на Челопеч съвместно с екип от специалисти на лечебно заведение  

„СБАЛПФЗ –София област“ ЕООД са организирани безплатни консултации и 

изследвания за туберколоза за жителите на общината в сградата на По-

ликлиника – с. Челопеч, като преминалите пациенти са 9 броя. 

7. Община Челопеч със съдействието на „Медицински център за превенция на 

здравето“ ООД, гр. София  е организирала за жителите на община Челопеч, 

както следва:  
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 на 25 и 26 .11.2019г. Пробовземания и изследвания  на 

пълна кръвна картина/ ПКК, СУЕ, Кръвна захар, Холестеролов профил, 

Урина- общохимично изследване/ – 87  броя преминали пациенти 

 на 30.11 и 01.12.2019г. - Преглед и консултация от кардиолог с ЕКГ, както и 

при  пациенти със сърдечно –съдови заболявания и ехокардиография- 71 

броя  преминали пациенти  

 на 30.11 и 01.12.2019г. - Изследване на вътреочно налягане и зрителна острота 

–78 броя преминали пациенти  

 на 30.11 и 01.12.2019г. - Скрининг за рак на млечни жлези и ехография на щи-

товидна жлеза, както и скрининг за рак на простатата и ехография за мъ-

же - 72 броя преминали пациенти. 

8. Закупуване на медикаменти и консумативи за спешен медицински шкаф в ДГ, 

ОУ по заявки на медицинска сестра. 

9. Извършване на разходи за закупуване на медикаменти, консумативи и почист-

ващи материали за лаборатория и кабинети в сграда Поликлиника община Че-

лопеч, по заявка на медицинска сестра. 

10. Изпълнение на дейности, свързани с медицинското обслужване на ЧПГЧО 

Челопеч. 

11. Медицинско обслужване на културни мероприятия – „ Пресвета неделя“,, 

МФФ Златен прах“,  „ Дивата сцена“, Конно състезание- Тодоровден 2019г.“, 

VІ – та Национална среща „ Златна есен“ 2019г. и др. 

12. Подновяване на интериора в Пенсионерски клуб ( закупуване на коркови таб-

ла за информираността на членовете на клуба, саксии за цветя, покривки и  

подмяна на  плафони). 

13. Извършване на разходи за закупуване на почистващи материали и консумати-

ви, тонизиращи напитики за Клуб на пенсионера. 

14. Проведена  двудневна екскурзия на членовете на трите сдружения с маршрут.: 

 

15.               Проведена VІ- та Национална среща „ Златна есен“ 2019г.  на предста-

вителите на Сдружение „Клуб на пенсионерите“, „Дружество на хората с ув-

реждания“ и „Съюз  на офицерите и  сержантите от запаса“ от региона и стра-

ната. 

16. Включване на 16 лица инвалиди и социално слаби в безплатен едногодишен 

абонамент на кабелна телевизия  през 2019/2020г. от доставчик фирма  „ РЕ-

ТЕЛ“ АД, гр. Пирдоп. 
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17. Отпуснати финансови помощи на  19 лица  по  постъпили заявле-

ния по Наредба за отпускане на финансови помощи на граждани на община Челопеч от бюджета 

на общината, както и 146 лица от трите дружества -хора с увреждания, пенсионери и запасни офи-

цери, които не са могли по здравословни причини  да присъстват на Коледен бал 2018г., музикален 

спектакъл и двудневна екскурзия 2019г., организирани от община Челопеч. 

18. Отпуснати финансови помощи на осем лица по постъпили Заявления – декларации по Наредба-

та за отпускане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца 

от Община Челопеч. 

19. Организиран от община Челопеч безплатен музикален спектакъл на тема „ЕМИЛ – ИЗПОВЕД 

ПРЕД ОЛТАРА НА ЖИВОТА“, чрез който легендата за краля на българската поп музика –Емил 

Димитров, ще оживее  за Сдружение „Клуб на пенсионера“ – с. Челопеч, „Дружества на хора с ув-

реждания“- с. Челопеч  и  „Съюз на  офицерите, сержантите и военнослужещите от запаса“, с. Че-

лопеч. 

20. Ежемесечно изготвяне на график на медицински сестри към Детска ясла в ДГ» Ханс Кр. Ан-

дерсен», с. Челопеч, относно  полагане  на грижи за отглеждането, възпитанието и психомоторно-

то развитие на децата от 10 месеца до 3 години.  

21. Организиране на рехабилитационни процедури в плувния басейн в ДГ « Ханс Кр. Андерсен», 

с. Челопеч на деца до 7-годишна възраст, включително. 

22. Покриване на оперативния дефицит на лечебното заведение МБАЛ -  Пирдоп АД, във връзка  с  

подписано споразумение между общините акционери. 

23. Участие в мероприятията, организирани от община Челопеч. 

24. Подържане на регистри  на територията на община Челопеч: 

 Регистър за заявени, отпуснати/отказани и изплатени финансови помощи по Наредба за 

отпускане на финансови помощи на граждани на община Челопеч от бюджета на община-

та; 

 Регистър за заявени, отпуснати/отказани  и изплатени еднократни парични помощи за сти-

мулиране раждането и отглеждането на деца от община Челопеч. 

 регистър по Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлява-

ни от или превозващи лица с трайни увреждания, жители на община Челопеч. 

25. Изготвяне и оповестяване на ежемесечни  графици за прием на пациенти от практикуващи ле-

кари на територията на общината. 
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1. Координира и контролира дейността на Звено Денонощно опера-

тивни дежурни при изпълнение на нормативно възложените задачи 

по отбранително-мобилизационната подготовка, като участва в дей-

ностите по планиране на граждански ресурси за отбрана , разработ-

ване и поддържане на общински план в готовност за работа при нас-

тъпване на кризисни ситуации, бедствия и във военно време съглас-

но Закона за управление при кризи, Закона за защита при бедствия, 

Закона за отбраната и въоръжените сили и документите регламенти-

ращи тези дейности. 

3.2. Анализира състоянието на сигурността на територията на общи-

ната и предлага на кмета мерки за подобряването му. 

3.3. Служител по защита на класифицираната информация, регла-

ментирани в Закона за защита на класифицираната информация. 

3.4. Планира и организира транспортния процес в общината.  

1. Възлагане на задачи на денонощно-оперативни дежурни и контрол на изпълнението.  

2.  Осъществяване на контрол по изпълнение на договор за доставка на горива за община 
Челопеч и зареждането на МПС и комунална техника - общинска собственост. 

3.  Осъществяване на контрол по изпълнение на договор за профилактика и поддръжка на 
пожароизвестителната система в административната сграда и детската градина. Прове-
ден инструктаж за работа на дежурните по ОбСС. Презаредени са пожарогасителите на 
всички обекти съгласно нормативните изисквания  

4.  Текущ контрол по изпълнение на договора за поддръжка на системата за видеонаблюде-
ние в населеното място и локалната система за видеонаблюдение в общинската сграда. 

5.  Изграден нов етап на системата за видеонаблюдение – поставени охранителни камери 
на няколко нови обекти в с. Челопеч: улици и детска градина в с. Челопеч. 

6.  Съставени 10 бр. актове за административно нарушение. 

7.  съставени 8бр.  наказателни постановления за извършени нарушения на Наредба №1 за 
поддържането и опазването на обществения ред на територията на община Челопеч 

8.  Осъществяване на контрол по изпълнение на договора за СОТ и физическа охрана на  
обекти на територията на общината, координация и взаимодействие с органите на МВР. 

9.  Организиране на съвместна работа с обществените възпитатели по Закона за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 
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10. Организиране и провеждане  контрол на транспортната дейност в 
община Челопеч, изготвяне на маршрутни разписания за превоз на ученици. 
11. Организиране и провеждане  превоза на граждани и гости на празника на Община Челопеч и 
Международен фолклорен фестивал „Златен прах“ 
12. Организиране и провеждане  превоза на граждани по заявления за социални услуги – транспор-
тиране да болнични заведения и обратно 
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1. Благоустройството на територията на община Челопеч – 

общински сгради и обекти , местата за обществено ползва-

не , дейности по изграждане и поддръжка на инфраструкту-

рата на населеното място. 

2.   Отговаря пряко за назначените лица по програмите по за-

етост и благоустрояване, както и полагане на обществено 

полезен труд по чл.12 от ППЗСП, като организира и конт-

ролира дейностите, осъществява контрол върху полагането 

на обществено полезен труд от осъдените лица. 

 

1.  Организация по изключване от ел. захранване и прибиране на коледна украса.  

2.Организация по докарване и монтаж на метални ограждения, колчета за трасе, лента, шейна 
и траверси за Тодоровден – конно състезание.  

3. Изготвяне на д-ти по стартиране на процедури по ЗОП- „Наем на механизирана техника за 
нуждите на община Челопеч“ , „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на об-
щинската пътна мрежа разположена на територията на община Челопеч за зимен сезон 
2019/2020г., „Текущ ремонт, поддръжка, възстановяване и подмяна на електро системи, инс-
талации, апаратура и електротехника собственост на община Челопеч“, „ Периодична достав-
ка на посадъчен м-л за нуждите на община Челопеч“, Проектиране и изпълнение на СМР и 
осъществяване на авторски надзор за обект – АПС на обекти собственост на община Чело-
печ“.  

4.Подръжка и правилна експлоатация на поливни с-ми на територията на Общината.  

5.Отговорник по Граждански договор с Панчо Тотин – Управление на строителна техника 
„Грейдер“ отдадена безвъзмездно от ДПМЧ ЕАД за подравняване на полски пътища в земли-
щето на община Челопеч“  

6.Оглед, поддръжка и ремонт на косачки и храсторези.  

7. Отговорник по договор за „Доставка на светеща коледна украса „  

8.Косене и почистване през цялата година на гробищен парк.  

9. Почистване на корекцията на р.Воздол  

10.Поддръжка и оформяне на зелени площи и храсти – ЦГЧ и градинки към община Челопеч.  

11.Почистване на стена на яз. Качулка.  
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 12.Организация опо разнасяне на бюлетин, съобщения и брошури по селото.  

13.Импрегниране, превозване и редене на дървен м-л.  

14.Изработка на временни дървени табла по време на местните избори.  

15.Периодично почистване на ДШ на територията на община Челопеч.  

16. Организация по постове – съдии за крос Първа пролет.  

17. Почистване на канавки по четвъртокласната пътна мрежа от наноси.  

18.Косене и почистване на зелене тротоарни площи прилежащи към улична мрежа в с.Челопеч.  

19.Облагородяване на градинка на бул.Съединение.  

20.Организация по сглобяване на палатки, чистота – Златен прах.  

21.Организация чистота – Моята песен за Б-я.  

22.Превоз на клетки и животни и връщане обратно. Чистота за Дивата сцена.  

23.Организация чистота – Златна есен.  

24. Предложение, монтаж и демонтаж на мартенска украса.  

25.Предложение, монтаж и демонтаж на Коледна украса.  

26. Предложение и подмяна на цветя в цветни алеи ЦГЧ.  

27. Освежаване на пешеходни пътеки около ОУ,ДГ и гл.път  

28. Поддръжка – косене, почистване на канавки четвъртокласна пътна мрежа.  

29. Ремонт на стълбище на пощата.  

30. Рязане, прибиране и редене на дърва в обект Спортен център, хижа и склад „Бикарник“.  

32.Редене траверси Корминеш.  

33.Организация по ремонт на покрив ОУ корпус 1 и 2.  

34. Ремонт на ВиК аварии, както следва:  

34.1.Подмяна на водовземна скоба на СВО ул.Иван Вазов  

35. Проследяване на чистотата в с.Челопеч.  

36. Назначаване на общински работници. Изготвяне на седмичен график за задачи и отчет на предход-

ния.  

38.Организация по ремонт на светлини коледни пана – стари.  
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1. Организирах и контролирах дейността по копиране (размножаване) на 

документи и материали на Общински съвет; 

1. Предавах докладни и други материали на председателите на постоянните комисии към 

Общински съвет; 

2. Отговарях за подготовката на зали, на покани и материали и навременното им връчва-

не на съветниците за провеждане на заседания на Общински съвет; 

3. Протоколирах заседанията на Общински съвет; 

4. Давах публичност на решенията на Общински съвет и нормативните актове, приети от 

него, чрез обявяването им в законовият срок на информационните табла и по друг пред-

варително определен начин; 

5. Изготвях и окомплектовах след всяко заседание – протокол с докладни, препис – изв-

лечения на решения и др. и ги изпращах в законовият срок до Областна администрация 

на Софийска област и Районна прокуратура – гр. Пирдоп; 

6. Изготвях и окомплектовах след всяко заседание – протокол с докладни, препис – изв-

лечения на решения и др. и ги връчвах, чрез разписка на Кмета и Секретаря на Община 

Челопеч; 

7. Размножавах решения на Общински съвет, връчвах ги, срещу подпис на отговорните 

служители от Общинска администрация и заинтересованите лица; 

8. Осигурявах достъп на желаещите граждани да се запознаят с актове на Общински съ-

вет на място; 

9. Осигурявах копия на общински проекти, чрез сканиране и разпечатване във формати 
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ОТГОВОРНОСТИ:  

1. Да осъществява организационно и технически обслужването на 

общински съвет. 

2. Участва в организирането на документооборота на общински 

съвет. 

3. Отговаря за правилното съхранение на архива на Общински 

съвет –Челопеч. 

4. Организира публичността по дейността на общински съвет. 

5. Да осъществява дейността по Закон за достъп до обществена 

информация. 

6. Техническа дейност в обхвата на Закона за устройство на тери-

торията. 



1. Направени застраховка Гражданска отговорност на автомобилния парк на Община Челопеч (12 бр. 

леки и товарни автомобили), както следва:  

СО1160ВТ – Товарен автомобил Скания, СО2049АХ – Мерцедес Унимог, СО2599 – Тойота Авенсис, 

СО2878 Хюндай Каунти, СО3348ВР – Ситроен Джъмпер, СО6488АТ – Ирисбус Кросуей, СО6761АР – 

Нисан патрол, СО6762АР – Нисан патрол, СО7281АН – Тойота Авенсис, СО7910АХ – Пежо Партнер, 

СО8304АТ – Дачия Лолган, СО9345ВР – Санг Йонг, СО7172СХ - Ивеко 

2. Направена застраховка Автокаско на автомобилния парк на Община Челопеч (7 бр. леки и товарни 

автомобили), както следва: 

СО6488АТ – Ирисбус Кросуей, СО9345ВР – Санг Йонг, СО2599 – Тойота Авенсис, СО3348ВР – Ситро-

ен Джъмпер, СО7281АН – Тойота Авенсис, СО1160ВТ – Товарен автомобил Скания, СО8304АТ – Дачия 

Лолган, СО7172СХ - Ивеко 

3. Направени застраховки на обектите изградени по проекти – Информационна табела център, 5 бр. ули-

ци, парк Корминеш и пътят Карлиево – Челопеч – Църквище 

По подадена заявка от отговорен служител транспорт са доставени и заскладени консумативи за леките и 

товарни автомобили на Община Челопеч (масло, ад-блу, антифриз, спирачна течност, грес, течност за 

чистачките и др.) 

4. По подадени заявки от отговорните служители са доставени почистващи материали за всички обекти 

към община Челопеч (парк Корминеш, СК „Хармония“, ПСПВ, Клуба на Пенсионера, Хижа Мургана, 

сградата на Общината. 

5. По подадена заявка от отговорния служител са закупени и доставени на различни видове материали за 

осъществяване и провеждане на празника на Общината 

6. По подадени заявки от отговорните служители са доставени тонизиращи напитки за всички обекти 

към община Челопеч (парк Корминеш, СК „Хармония“, ПСПВ, Клуба на Пенсионера) 

7. По подадена заявка е закупена и за складена коледна украса за благоустрояването на общината. 

8. По подадени заявки от отговорните служители са закупени и доставени строителни материали за 

обект  СК „Хармония“, Благоустройство и Детска Градина. 

9. Закупуване на медицински консумативи за обектите – парк Корминеш, Детска градина и Училище, 

Хижа Мургана, СК „Хармония“, Благоустройство“  

10. По подадени заявки от отговорните служители са закупени канцеларски материали за работата на 

Общинска администрация и СК „Хармония“ 

11. Във връзка с популяризирането на общинските мероприятия са закупени рекламни материали - 

(Златен прах, Дива сцена и Община Челопеч)  

Страница 41 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  

ОТГОВОРНОСТИ:  

Спец. “Домакин“ 

Аника Чернева 



2. По подадени заявки от отговорния служител на благоустройство са заку-

пени и за складени нови машини нужни за правилната работа на отдел „Благоустройство“. 

3. Закупено и заскладено скеле за безопасната и правилна работа на отдел „Благоустройство“  

4. Отговорник по договора за асансьора (пускане на заявка за месечна абонаментна такса и поддръжка) 

5. Отговорник за дизелов генератор за електрическа енергия (извършена профилактика) 

6. Направена профилактика на 2 бр. ЮПС – си захранващи сградата на общината.  

7. По подадена заявка от отговорния служител е закупено и доставено работно облекло за  служителите на 

всички обекти към община Челопеч (парк Корминеш, СК „Хармония“, ПСПВ, Клуба на Пенсионера, 

Училищен стол и Хижа Мургана ) 

8. Въвеждане на материали и консумативи в складова програма. 

9. По подадени заявки от отговорните служители са закупени и доставени Дървени кучешки колиби за ху-

манното отношение на животните. 

10. Засладена и предадена с протокол компютърна техника за правилната и ефективната работа на учители-

те в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Челопеч  

11. По подадена заявка от отговорния служител са закупени и заскладени 30 бр. бобри за битови отпадъци, 

който спомагат за по – лесното и ефективно събиране и извозване на битови отпадъци. 

12. По – подадена заявка от отговорния служител на хижа Мургана е закупено оборудване за третия етаж. 
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 Основни дейности: Разработване и организиране изпълнението на общинската политика 

в сферата на културата, спорта и туризма, организация и контрол цялостната дейност на Парк 

„Корминеш“, хижа “Мургана“ и СК „Хармония“, координиране дейността на НЧ „Труд и посто-

янство 1901г“ 

За периода от 01.01.2019г до 31.12.2019г са извършени следните дейности: 

Ресор „Култура“: както и всяка  година в Челопеч по традиция Новата година се посреща на 

площада с запалването на традиционен огън, със заря и новогодишни хора, които продължават 

до сутринта и преминават в хора по случай „Пеенето на пръстени“, организирани от НЧ „Труд и 

постоянство“ и подпомагани от общината при организация и провеждането. По стара челопешка 

традиция на 7 януари старо и младо празнуват Ивановден с представяне на ритуала „Къпане на 

млади булки“и раздаване на подаръци на млади майки, които са се сдобили с рожба през изми-

налата година. 

ВГ „Средногорски звън“ с ръководител Невелина Сараджова проведоха общо четири мастер 

класа с едни от най-добрите музикални педагози в България-Етиен Леви и Ваня Монева. 

 На 19 февруари бяха отбелязани 146 години от обесването на Васил Левски с представя-

нето на музикално-поетична програма, изнесена от студенти по актьорско майсторство . 

С финансова подкрепа на общината и тази година кукерски карнавал „Сирница“ 2019г , органи-
зиран от НЧ премина на много високо ниво с участието на местните и гостуващи кукерски клу-
бове и индивидуални изпълнители, които спечелиха много предметни и парични награди. Ново-
създадения кукерски клуб „Златните кукери“, изцяло финансиран от Община Челопеч, заедно с 

танцов състав „Българче“ направиха цял спектакъл и пресъздадоха обичая „Прошка“ , с който 
покориха зрителите със своята оригиналност. 
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Жанна            

Центовская 

Гл. спец. 

„Култура, спорт 

и туризъч“ 

ОТГОВОРНОСТИ:  

1.Разработване и организиране изпълнението на общинската полити-

ка в сферата на културата. 

4.2  Разработване и организиране изпълнението на общинската поли-

тика в сферата на спорта. 

4.3. Разработване и организиране изпълнението на общинската поли-

тика в сферата на туризма. 

4.4. Организира и контролира цялостната дейност на Парк 

„Корминеш“, хижа „Мургана“ и Спортен комплекс „Хармония“. 

4.5. Координиране дейността на Читалище „Труд и постоянство 

1901“. 



По покана  на общината през  месец април  на нашата сцена ни гостуваха актьори от Сатеричния 

театър с постановка „Лунна нощ , с което беше отбелязан деня на театъра. 

По случай Великден на зрителите на големия екран беше поднесен исторически филм на Степан 

Поляков „Трето Българско царство“. 

На 1-ви април общинска администрация взе участие във фестивала на хумора в Байлово и се 

класира на първо място. 

Иглика Дионисиева представи на своите читатели новата си книга „Приказки от високосната 

година“. Община Челопеч финансира заснемане на филм по приказката от тази книга „Легенда 

за Корминеш“, в който взеха участие самодейци и жители на общината. Филмът бе представен и 

прожектиран на голям екран в парк „Корминеш“ 

На най-български празник Зти Март община Челопеч проведе заря-проверка с участието на ба-

тальони от гимназия, училището, клуба на офицерите и клуба на пенсионерите. По случай наци-

оналния празник  беше изнесен концерт на патриотичните песни от  Ива Давидова. 

По покана на руското посолство на  9 май беше отбелязан деня на Победата и деня на Европа с 

рецитал и поднасяне  венци на паметника на руски воин. 

За трета  година , в два поредни дни беше организиран и проведен детски песенен фестивал 

„Моята песен за България“, в който взеха участие деца от цяла България на възраст от 7 до 18 

годишна възраст с индивидуално и групова изпълнение. Гостите на при откриването бяха група 

„Сезони“ , а при закритието на фестивала група-победителка в Х фактор „4 Меджик“. Децата 

бяха наградени с парични награди и специално изработени плакети с емблемата на фестивала. 

През Културната седмица преди събора „Пресвета Неделя“ бяха организирани : изложба на мес-

тна художничка Божурка Дакова, „Концерт на челопешките таланти“, „Детско  парти с Илиана 

Балийска“, дискотека, оперета  „Графиня Марица“на Бургаския оперен театър , музикално-

кулинарно надиграване с Ана-Мария и  с участието на Иван Звездев. На събора на общината 

взеха участие ансамбъл „Чинаре“, сръбски духов оркестър „Ъндърграунд“, певец Митко Арги-

ров и сръбско дете чудо Сава Чиплич. 

Шесто издание на МФФ „Златен прах“ организиран от общината и проведен със съдействието 

на НЧ премина с участието на  международни групи от Перу, Япония, Северна Осетия, Южна 

Корея, Башкирия, Мексико, Испания, Казахстан, Парагвай  и български танцов състав 

„Фолклорика“ от гр. София. Фестивалът премина през четири поредни дни с представянето на 

вечерните концерти в парк „Корминеш“ и среща на мегдана. В два последователни дни е прове-

дена конкурсната част на фестивала в раздел народно пеене и тацово изкуство. Победителите 

бяха наградени със специално изработени плакети и парични награди, а победители в раздел на-

родни танци бяха поканени на следващият фестивал на равно с международните групи. Закрива-

нето на фестивала завърши с илюминации и разпръскване на „златен прах“ 

През август месец в парк Корминеш всяка събота бяха прожектирани четири български филма 

със съдействието на „София филм фест“. 

В началото на септември организиран празник „Златна есен“ за хора в пенсионна възраст и хора 
с увреждания. По покана на общината на това събитие присъстваха и група пенсионери от Кру-

мовград. За доброто настроение се погрижи любимка на много поколения зрители-Йорданка 
Христова. 
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За нуждите на читалището   предоставени средства за провеждане на традицинен кулинарен 

конкурс „Челопешка трапеза“и изложба по повод „Деня на християнското семейство“ 

На 29 ноември се проведе запалване на Коледните светлини „Коледна магия“с много изненади и 

участието на местните самодейни колективи.  Организиран и коледен базар , с изобилие от са-

моръчно направени коледни сладки и сувенири. 

 

Финансиране , подпомагане и участие в  Коледен концерт на НЧ на дата 21 декември. 

 

Ресор „Спорт и туризъм“: 

За 2019 година през СК „Хармония“ са преминали 18 414 посетители, а приходи от дейността на 

комплекса са в размер на 26 614 лв. И тази година бяха направени подобрения в парната инста-

лация на комплекса-ремонт на вратичката на котела и смяна на кранове за обезвъздушаване. За-

купени и подготвени дърва  и въглища за зимен период. 

  В дейността на комплекса през годината  бяха включени занятия по йога, табата и канго 

джъмп, както и тренировки на новосформирания клуб по  борба. В началото на годината се про-

веде спортен празник с демонстрации на клубове трениращи в СК „Хармония“ , както клуб по 

борба, карате клуб, художествена гимнастика и клуб по приложно колоездене.  В края на годи-

ната бяха излъчени десетте най-добри спортисти на община Челопеч . В спортното шоу 

„Спортист на годината“ взеха участие спортисти по борба, лека атлетика, приложно колоездене, 

художествена гимнастика, карате, спортните танци,  които бяха наградени с парични награди, 

статуетки и спортни сакове. 

В СК „Хармония“ през месец юни се проведе турнир по мини футбол с участието на отбори от 

цялата страна, които бяха наградени с парични награди и купи. За футболните вратички закупе-
ни две нови мрежи.  

През месец октомври карате клуб „Будо“ със съдействието на община Челопеч организира и 

проведе карате турнир „Челопеч ОПЪН 2019“ с участието на над 100 каратеки от цялата Бълга-

рия. За първи път в дисциплината бяха включени и деца със специални потребности. 

„Тодоров ден“ се отличава с добра организация и стриктно спазване на правилата при конни 

надбягвания и тегляне на товар. На победителите в различни категории бяха връчени парични 

награди  

При първите топли дни на месец май със съдействието на клуба „Свободно измерение“ община 

Челопеч организира и проведе тандемни полети за жителите на общината. 

По традиция бяха организирани и проведени лекоатлетически пролетен крос и есенна регионал-

на лекоатлетическа щафета. 

Традиционно община Челопеч се представи като домакин на 1-ви кръг от Републикански шам-

пионат по приложна колоездене.  

Голям интерес предизвиква турнир по народни борби „Дивата сцена“ , който община Челопеч 

проведе в края на месец юли  със съдействието на ансамбъл „Българе“. 
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Офроуд състезание се проведе през месец август с даден  старт на площад „Освобождение“, 

преминавайки през селото и с продължение на състезанието в планинската местност на община-

та. 

„Автокрос Челопеч 2019г “ се проведе в края на месец септември в м. Маята, в който взеха учас-

тие бъгита от различен клас. В същия ден след приключване на състезанието беше организирана 

изложба на колите „Колата на годината пътува 2019“  

Хижа „Мургана“-перлата в нашия Балкан. През 2019година хижата била посетена от 1 100 ту-

ристи, а приходите от дейността на хижата е в размер на 11 023 лв. 

През първата седмица на юли месец общината със съдействието на ТД „Мургана“ организираха 

и проведоха празник на хижата с участието на „Огражденската четворка“, много спортни игри и 

почерпка с вкусен курбан , кебапчета и бамбал.  

През летните месеци е направен основен ремонт на банята и тоалетната, както и двете стаи на 

трети етаж на хижата. Изпълнена поръчка за закупуване и доставка на 6 броя легла за стая на 

трети етаж и обзавеждане на стая за хижаря. Подготвени и прибрани дърва за огрев . 

През четирите летни месеца се проведе безплатна програма за деца и възрастни „Планинарство, 

туризъм, оцеляване“ с ръководители Бонка Димитрова и Спас Лазаров. 
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1. Отговаря за своевременното доставяне и изпращане на корес-

понденцията, пратките и печатните издания; 

2. Извършва разлепването на разяснителни материали и съобще-

ния; 

3. Реализира връчването и оформянето на документи от съдебни-

те власти на физически и юридическите лица; 

4. Извършва  хигиенизирането на административната сграда на 

ОбА ЧЕЛОПЕЧ; 

1. Извършвах почистване на под, врати, мебели и прозорци на работни, производствени, 
битови и сервизни помещения, както и общите части към тях като коридори, стълбище и 
тоалетни; 

2. Почиствах и поливах растения, изключвах уредите и съоръженията след приключване на 
работа в съответното помещение; 

3. Сортирах и транспортирах до определените  места отпадъците, събирах и съхранявах 
годните за продаване вторични суровини; 

4. Получавах и зареждах с необходимите санитарно-хигиени средства сервизните помеще-
ния; 

5. Следих за повреди в различните помещения и уведомявах съответните длъжностни ли-
ца; 

6. Периодично свалях, изпирах и закачвах пердета в почистваните помещения; 

7. Осъществявах приемането и доставянето на кореспонденцията на ОбА ЧЕЛОПЕЧ; 

8. Получавах, занасях  и разлепвах  спешна кореспонденция или документи; 

9. Разнасях, връчвах и оформях своевременно  документи от съдебните власти на физичес-
ки и юридически лица; 
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Изпълнител 

“Куриер—

чистач” 

Дирекция 

“Специализирана” 

Делка Генова 



 

 

  

с. Челопеч, обл. Софийска,  

пл.  Освобождение  №1 

Тел: 07185 2550 

Факс: 035971069913 

Имейл:  Obshtina.Chelopech@Chelopech..egov.bg  

 Интернет страницата ни беше оценена на трето място 

по публичност на информацията от 564 административни 

структури; 


