
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛ 1. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвеститори и 

развитие на предприемачеството 

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА 
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019г. 
 
 

2019 

инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч 
 



Приоритет 1: Дейности за повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика и създаване на устойчива заетост. 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1 включват: 

- устройствено отреждане на площадки за нови производства и маркетиране на 

площадки за привличане на инвеститори; 

- насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и 

предприемачество; 

- осигуряване на информация и подкрепа за обучение за подготовка и 

осъществяване на проекти за създаване на стопанства на млади фермери, 

развитие на малки земеделски стопанства, създаване на организации и мрежи 

на производители; 

- осигуряване на постоянен достъп до специализирани съвети в планинското 

земеделие; 

- осъществяване на публично - частни партньорства, вкл. за реконструкция и 

развитие на общински терени; 

- изграждане на инфраструктура за моторни спортове;  

През 2019 г. се проведоха редица срещи с потенциални инвеститори, местни и 

външни лица, които се занимават в сферата на селското стопанство. За земеделски 

стопани бяха подсигурени 3 срещи с експерт в областта на донорските програми и бе 

проведена 1 изнесена приемна на Областния информационен център. 

 

Приоритет 2: Подкрепа за заетост и активно включване на пазара на труда, 

образование и достъпни услуги 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2 включват: 

- осъществяване на Проект „Подкрепа за заетост” - по национални, регионални 

програми ОПРЧР; 

- насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна 

стопанска дейност за лица до 29 г. и подкрепа за стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност, предоставяне на обучения за придобиване на 

предприемачески, управленски и бизнес умения; 

- предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети 

лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги 

по управление на човешките ресурси и др.;  



- подобряване на знанията и уменията на заети лица над 54 г. и подобряване на 

знанията и уменията на заети лица със средно и по-ниско образование; 

- подкрепа на предприятията за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни 

отрасли, вкл. за заетост на „зелени” работни места; 

- подобряване на условията на труд и организацията на труда в предприятията с 

акцент върху микро-малки и средни предприятия; 

- проект Интегрирани услуги и гъвкаво обучение за насърчаване на ученето през 

целият живот и заетостта сред уязвими групи. 

- изграждане на система за бърза и качествена преквалификация на работната 

ръка; 

- проект за създаване на трудови навици в трайно безработните лица, в общината; 

- проект за привличане на външна работна ръка; 

 

На този етап дейностите по Приоритет 2 от Цел 1 не са развити в цял, но 

Община Челопеч работи съвместно с местните предприятия и Бюро по труда – гр. 

Пирдоп за минимизиране на безработицата и повишаване на квалификационната 

степен на населението в трудоспособна възраст. 

 

ЦЕЛ 2: Развитие на инфраструктурата 

Приоритет 1: Развитие на техническата инфраструктура 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1 включват: 

- рехабилитация на уличната мрежа, в т.ч. полски и горски пътища и 

възстановяване на пътищата „Зарен“ и стария път за село Чавдар, представяващи 

публична общинска собственост; 

- строителство на обходен път на с. Челопеч; 

- изграждане на вътрешна водопроводна, канализационна и комуникационна 

инфраструктура на с. Челопеч; 

- доизграждане на пречиствателна станция за питейни води и реконструкция на 

довеждащ водопровод; 

- изграждане на нов и ремонт на съществуващ канализационен колектор под 

селото; 

- ремонт и изграждане на нови мостове над река „Воздол“, с цел да се организира 

движението по бул. „Мургана“, с две еднопосочни платна за движение; 

- поетапна подмяна на съществуващото улично осветление с нови 

енергоспестяващи осветители; 



- изграждане на подземна кабелна мрежа /колектори/ по цялата улична мрежа на 

Челопеч 

- надграждане на системата за видеонаблюдение на възлови места, които не са 

обхванати от съществуващата в момента система; 

- разработване и стимулиране на проекти, повишаващи енергийната ефективност 

на сградите, автономност на енергийната консумация и максимална роботизация 

на всички поддържащи системи; 

 

Изготвен проект за възстановяване на пътищата „Зарен“ и стария път за село 

Чавдар; Обходният път се очаква да се реализира от Агенция пътна инфраструктура, 

като Община Челопеч периодично изпраща напомнителни писма; Проектът за 

довеждащи водопроводи е в процес на съгласуване; Изграждането на нов и ремонт на 

съществуващ канализационен колектор под селото е в процес на предпроектни 

проучвания; Изграждането на нови мостове над река „Воздол“, с цел да се организира 

движението по бул. „Мургана“, с две еднопосочни платна за движение е в процес на 

предпроектни проучвания; Ежемесечно се ремонтират улични осветители, които са 

тотално амортизирани, като се предвижда кандидастване с проект за рехабилитация 

и модернизация на уличното осветление; За изграждането на подземна кабелна мрежа 

/колектори/ по цялата улична мрежа на Челопеч се търсят подходящи методи и 

източници за финансиране; През 2020 г. ще бъде реализиран проекта от 2019 г. за 

поставяне на нови видеокамери на възлови места в селото; Разработването и 

стимулирането на проекти , повишаващи енергийната ефективност на сградите, 

автономност на енергийната консумация и максимална роботизация на всички 

поддържащи системи не е извършвано, като се предвижда това да се осъществи, при 

наличие на финансов ресурс от външни източници; 

 

Приоритет 2: Ефективно управление на природните ресурси и опазване на 

околната среда 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2 включват: 

- изграждане съоръжения на реки и дерета за предпазване на прилежащите терени 

от наводнения и почистване на речни корита; 

- изграждане на паркинги и зелени площи, на възлови места в селото, с цел 

избягване паркиране в тротоарни и зелени площи. 



- внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичния сектор – изграждане 

на фотоволтаични инсталации за производство на ток от слънцето, върху сгради 

– общинска собственост; 

- поставяне на отделни контейнери за „зелени“ отпадъци, на възлови места в 

селото, с цел отделно им изхвърляне от битовите отпадъци на домакинствата; 

- промяна на общинската нормативна база, с цел стимулиране на разделното 

сметосъбиране в домакинствата; 

През 2019 г. не са изградени съоръжения на реки и дерета за предпазване на 

прилежащите терени от наводнения и почистване на речни корита, паркинги и зелени 

площи, на възлови места в селото, с цел избягване паркиране в тротоарни и зелени 

площи, фотоволтаични инсталации за производство на ток от слънцето, върху сгради 

– общинска собственост; На възлови места в селото през 2019 г. се поставиха и нови, 

допълнителни „зелени“ контейнери, като все още се работи по нормативната база, 

касаеща разделното събиране на отпадъци; 

 

ЦЕЛ 3: Подобряване условията на живот и качеството на жизнената среда в 

общината 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 3 включват:  

- проект „Реконструкция на парк Корминеш”; 

- проект „Благоустрояване на кв.38б по плана на село Челопеч“; 

- проект „Обществен открит плувен басейн в УПИ 325, кв.32 по плана на село 

Челопеч“; 

- проект „Паркоустройство и благоустройство на дворно пространство в ОУ " Св. 

Св. Кирил и Методий" село Челопеч”; 

-  проект за ремонт и преустройство на физкултурен салон и актова зала в ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“, село Челопеч; 

- проект за преустройство и разширение на сградата на Читалището; 

- проект за разширение, реконструкция и ремонт на Хижа „Мургана“; 

- проект за облагородяване зоната около язовир „Качулка“; 

- проект за изграждане на приют за бездомни кучета; 

- проект за разширение на гробищния парк; 

- проект „Гараж за леки и тежкотоварни автомобили, реконструкция и 

преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-664, в кв.55 по плана на село 

Челопеч“; 



- провеждане на Международен Фолклорен Фестивал "Златен прах"; 

- провеждане на Национален турнир по народни борби „Дивата сцена“; 

- провеждане на Фестивал за млади изпълнители – „Моята песен за България“ 

- провеждане на културно-спортно масови мероприятия; 

 

През 2019 г. приключи проектирането на повечето от проектите, като през 

предстоящата 2020 г. предстои издаване на разрешение за строеж и избор на 

изпълнител, за всеки един от тях, съгласно предвидените и одобрени от Общински 

съвет Челопеч, капиталови средства; През 2019 г. се проведоха: Международен 

Фолклорен Фестивал "Златен прах", Национален турнир по народни борби „Дивата 

сцена“, Фестивал за млади изпълнители – „Моята песен за България“ и редица други 

културно-спортно масови мероприятия, предвидени в културния и спортния календар 

на общината за 2019 г. 


