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Когато
се
обединим около една
идея, то шанса това
да се случи е огромен.
Така е записано и
като
девиз
над
Народното събрание.
Аз продължавам да
вярвам
в
това
въпреки
многото
хора,
които
се
опитват
да
ме
убедят в противното
със своите действия
и приказки. Вярно е, че до сега аз и малкото хора
около мен единствено работехме за успеха на
нашето село, защото постигнатото до сега
можеше и се извърши без помощта на всички
останали. Но след определен етап на развитие
успеха не може да се крепи на усилията на малка
група хора. От този етап на сетне за успеха
трябва да работят всички, които ще се
ползват от него. Според мен този момент е
настъпил и е време всеки жител на Челопеч да
заеме активна гражданска позиция не само с
приказки, а и с дела. Време е да спрем да вярваме
на това, което ни говорят и да видим къде сме и
какво има около нас. Да разберем какво ни казват
очите, а не какво ни казват на ухо. Вече шеста
година работя и се съобразявам с тази истина и
всеки един от Вас може да си направи сметка,
има ли разлика и правилно ли постъпвам. А за
тези, които ме обвиняват, че съм откраднал и,
че “баницата сам я разделям и раздавам” им
отговаря така. За всички, които са се наредили
на опашката да седнат на моя стол, “за да
раздават баницата”, един съвет от мен. Преди
да почнете да раздавате, трябва сериозно да се
потрудите, за да подсигурите брашното,
сиренето и другите продукти, след това да
запретнете ръкави и да замесите и приготвите
баницата и чак тогава да седнете на масата и
да я раздавате, защото много е лесно да я
раздаваш, ако друг я е приготвил. И не само
това, ами трябва да я приготвиш вкусна, та да
се хареса на всички, които са те назначили за
главен готвач. Но тъй, като за момента аз съм
поел назначение, се обръщам към всички.
Апетитите и изискванията се завишиха
многократно и сам надали ще успея да постигна
очаквания вкус, за това, всеки от вас трябва да
се включи и помогне в приготвянето. Разбира се
избора стои пред всеки и ако той е грешен няма
право да търси и обвинява другия за това.
Защото всеки народ заслужава участта, която
си е избрал.

ÏËÎÄÎÍÎÑÍÀ È ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÀ!
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ДА ПРОКАРАШ ПЪТ
Преди години държавата абдикира като остави
сериозни икономически и социални проблеми за решаване
на ниво община, без да си даде сметка, че по този начин
отрича съществуването си. Но общините продължиха да
съществуват, хората също. Същите тези хора не
забравиха старата българска приказка за неволята .
Община Челопеч има незавидната съдба Главен
път физически да разделя селото. Безопасността на
преминаващите е поставена на карта. За да реши проблема
отчасти инж. Алекси Кесяков, кмет на общината, поставя
светофар.
Преди десетилетия е осъзната необходимостта от
околовръстен път, който да изнесе движението извън
селото. От страна на държавата няма отговор, няма
разбиране, няма и съдействие. Ръководството на общината,
общинската администрация и жителите на селото спират да
викат неволята.
Избира се терен. От три възможни варианта е
избран един. Проектирането започва през 2001 г. Изработен
е Подробен устройствен план и технически проекти.
Следват продължителни разговори със собственици и
наследници на имоти по повод отчуждаването на земите. И
през цялото време говорим за допълнителни средства, с
които една малка община като Челопеч не разполага. През
това време Агенция Пътища променя няколко пъти състава
и наименованието си. С Първа копка на 24.VІ.2009 г. в
Община Челопеч бе даден старт на строителството на
Обходен път Община Челопеч. Обещанието на държавата
е, че строителството ще завърши 2011г. Ще работим това
да стане факт.

FG
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ПРЕЗ 2009 година
Първите прокарани метри от околовръстен път
Челопеч са събитие от особено значение за общината. Те
решават един от най-важните проблеми – запазване на
живота на жителите на с. Челопеч. Факт е, че пътят
разполовява населеното място и това създава условия за
пътнотранспортни произшествия.

Една прословута градинка разбуни духовете. Всяко
чудо за три дни. Намери си и тя майстора. И ето, че днес
градинката в центъра на селото има вече своя облик.
Окончателно завършена в предвидените срокове от
строителна фирма, след проведена процедура за
изпълнител. Довършителните работи като подравняване,
затревяване, частично оформяне на цветни алеи са
извършени от работниците от сектор “Благоустройство” към
общината.
Доизградена е и детската площадка до Църквата.
Положена е гумена настилка като предпазна мярка,
монтирани са
съоръжения за игра. Терена около
площадката е подравнен и почистен от работниците от
сектор “Благоустройство” към общината.

Усвоени бяха предвидените за община Челопеч
средства от държавния бюджет за
ремонт на
четвъртокласната
пътна
мрежа.
Извършени
са
строително-ремонтни работи по изкърпване на пътното
платно на пътя Челопеч-Църквище и Челопеч-Карлиево.

Наводненията от 1981г.,1988г.,1991г. и 2002 г. са
повод общината да изготви инвестиционен проект за
конструктивно укрепване на брега на р. Воздол.
Предприемат се мерки за превенция. С проблема е
запозната
Междуведомствената
комисия
за
възстановяване и подпомагане при бедствия и аварии ,
която взема решение за предоставяне на средства от
резерва за непредвидени и неотложни разходи за
предотвратяване,
овладяване
и
преодоляване
на
последиците от бедствия на община Челопеч. Днес
проектът е частично реализиран. Укрепени са бреговете и е
бетонирано коритото на р. Воздол. Това гарантира
сигурност на живеещите в близост, както и на
преминаващите оттам животни.
В бюджета си за 2009 г. общината залага
134 000лв. за дофинансиране на ОУ”Св.Св.Кирил и
Методий”. Средствата в размер на 74 000лв. са за гориво,
а останалите 60 000лв. са предвидени за подмяна на
дограма в учебното заведение. След проведена
процедура за избор на изпълнител е извършен демонтаж на
стара дограма, изработка, доставка и монтаж на РVС дограма на начален корпус, първи и втори етаж в
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”.
Със заложените в бюджета на общината за 2009 г.
120 000лв. се извърши реконструкция на уличната мрежа и
площадки за отводняване на жилищни квартали във висока
и ниска зона в селото. Някои от улиците в селото са
изкърпени, асфалтирани и благоустроени. Между тях са
“Отец Паисий”, “Любен Каравелов”, “Студен кладенец”,
“Пейо Яворов”, “23 септември”, , “Мургана”, “ Г.Раковски”,
“Черковна” и “Кокиче”.
През 2009 г. започна архитектурно и геодезическо
заснемане на територията около х. Мургана и самата х.
Мургана, които ще бъдат използвани при изготвянето на
проект “Х. Мургана – окото на Стара планина” по мярка 313,
а именно Оперативна програма за развитие на селските
райони. Средствата са предвидени
за създаване на
условия за развиване на активен и атрактивен туризъм в
тази част на Стара планина. Предвижда се реконструкция
на туристическата спалня, терена около хижата, открит
паркинг, баскетболно игрище, туристически пътеки.

FG
ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2009г.
1. Засилване на политиката за грижа за децата,
посредством насърчаване и развитие на извънкласни
дейности в община Челопеч
Стойност на проекта 380 993 евро
Внесен за кандидатстване за финансиране в ФИ на ЕИП
брой 2009 г.
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2.
Подобряване
на
екологичната
инженерна
инфраструктура чрез интегриран воден проект на с.
Челопеч, община Челопеч. Изграждане на пречиствателна
станция за отпадъчни води, доизграждане и реконструкция
и модернизация
Внесен за кандидатстване за финансиране в ОПОС на
МОСВ за 31 219 800 лв.
3. Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа – подетап
V,VІ,VІІ
Внесен за кандидатстване за финансиране в ОПАК на
МДААР за 891 555,40лв.
4. Осигуряване на среда за добри административни
практики и предоставяне на услуги по електронен път
Кандидатстване за финансиране за 310 153,50лв.
5. Енерго-ефективна реконструкция на ОУ”Св.Св.Кирил и
Методий”, община Челопеч
Внесен за кандидатстване за финансиране в ПРСР на МЗХ
за 1 479 635,28 лв.

подпомагане
с
еднократни
финансови и материални помощи
¾

общината полага грижи и за всички бездомни,
самотно живеещи, с тежки здравословни
проблеми като осигурява съдействие при превоза
на тежко болни, при закупуването на лекарства и
финансиране на лечение и други.

¾

членовете от Клуба на инвалидите всяка година
получават безплатно определени количества
дърва за огрев

¾

за да спести пътуването на своите жители до
болницата в Пирдоп общината е предоставила
помещение
и
техника
в
сградата
на
поликлиниката за клинична лаборатория . Поема
хонорара
на лаборантите и издръжката на
дейността.

¾

по време на грипната епидемия общината закупи
предпазни маски и лекарства за населението,
създаде организация за предотвратяване на
разпространението
на
опасния
вирус
и
превозване
на
спешните
случаи.
Беше
сформиран ефективно действащ кризисен щаб.

¾

общината осигурява за своите жители безплатен
прием на д-р Марков – Вътрешни болести в
поликлиниката в Челопеч

¾

общината осигурява транспорт и финансови
средства за Клуба на пенсионерите и Клуба на
запасните офицери

¾

осигурен бе безплатен транспорт на учениците
от други населени места, които се обучават в
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, както и на
учениците от община Челопеч, които учат в гр.
Пирдоп и гр. Златица

6. Ремонт на уличната мрежа в с. Челопеч
стойност на проекта 1 839 934,70
Внесен за кандидатстване за финансиране в ПРСР на МЗХ
7. “Мургана – окото на Стара планина”
Внесен за кандидатстване за финансиране в ПРСР на МЗХ
за 391 166 лв.
8. Реконструкция на улична мрежа в с. Челопеч, община
Челопеч
Внесен за кандидатстване за финансиране в ПРСР на МЗХ
за 1 084 168,20 лв.
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АКЦЕНТИ ОТ СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА
ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2009 година
Приоритет в политиката на община Челопеч е
грижата за намаляване на
безработицата, за хората в
неравностойно
положение,
за
насърчаване
на
раждаемостта, за подпомагане на болни и възрастни
жители на с. Челопеч.
¾

в общината беше създадена организация, при
която се проследява броя на безработните на
територията на общината, приемат се заявления
за работа, жителите се насочват към свободни
работни места, във връзка с това се водеха
преговори с фирма“Челопеч Майнинг” АД, които
бяха прекратени през м. ноември 2009г.

¾

7% от безработните в общината са жени. За
ликвидиране на този процент общината работи
съвместно с Дирекция “Бюро по труда”. Част от
тази немалка група жени намират препитание
чрез Националната програма “От социални
помощи към осигуряване на заетост”,както и
националната програма “Социални услуги в
семейна среда”.

¾

през 2009г. 14 семейства от общината са
получили еднократна парична помощ на
основание на наредбата, чиято основна цел е
стимулиране на раждаемостта

¾

и през изминалата година
социалнослаби,
многодетни семейства и тежко болни
от с.
Челопеч се възползваха от Наредбата за

безвъзмездни

FG
КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ИНИЦИАТИВИ
Ръководството на община Челопеч подкрепя и
застава зад всяка културна, образователна и спортна
инициатива. Както в своята икономическа и социална
политика, така и в запазването и развитието на културата,
образованието и спорта в общината, инж. Алекси Кесяков,
Кмет на община Челопеч, проявява амбиции. И когато няма
пари в общинския бюджет, защото държавата последните
години не прави култура, той спазва принципа “Няма начин
да няма начин”.
Традиция е създаването на Културен календарен
план за всяка година. В него се включват дейности и
мероприятия по предложение на Народно читалище”Труд и
постоянство”, ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” и ОДЗ ”Ханс
Кристиан Андерсен”. Средствата за реализацията на този
календар са от Дарение на “Челопеч Майнинг” АД,
договорено между общината и фирмата.
Читалището в Челопеч има над стогодишна
история. И днес в него танцуват и пеят стари и млади с
ентусиазъм. Женската певческа група за обработен
фолклор донесе златен приз от участието си в
международен фестивал за автентичен фолклор “Софийска
пролет”. Професионални хореографи развиват уменията на
децата от ансамбъл “Българче” и групата за модерни танци,
чиито изпълнения са познати не само на челопечени. Тази
година ръководството на читалищното настоятелство
организира подмяната на столовете в залата.
брой 2009 г.
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постигнаха завидни резултати. И малките, и
големите завоюваха от първо до пето място на
шампионатите. Нашата златна медалистка и
национална шампионка по приложно колоездене за
2009г. Николета Четьова бе между избраниците,
които представиха страната ни на Европейския
шампионат в гр. Турку, Финландия.

Вокална група към Читалище “Труд и постоянство” Челопеч

Благодарение на партньорството между община и
фирма “Челопеч Майнинг” АД и дарението, в училището и в
детската градина се създават условия за провокиране
инициативността у учениците и децата. Средствата се
разпределят в посока на организиране и реализиране на
училищни и културни празници, участия в международни и
национални изяви, финансиране на учебни и възпитателни
дейности и модернизиране на материално-техническата
база.

Клуб “Приложно колоездене”

¾
¾

КК “Златните мечки”

За кратко време две сдружения успяха да развият
завидна дейност не само на територията на общината.
Сдружение Кукерски клуб ”Златното руно” и Детския
кукерски клуб Златните мечки към Сдружение за един подобър живот вложиха всички сили за реализиране на
инициативи, които изискват хъс, много усилия и
самодейност.

КК “Златното руно”

¾

¾

¾

В началото на 2009 г. на територията на община
Челопеч бе проведен традиционният пролетен
крос, в който участваха представители на
училищата в района.
На 4 и 5 април 2009 г. година под патронажа на
инж. Алекси Кесяков, Кмет на община Челопеч и
със съдействието на Българска национална
федерация по Карате До и Карате клуб Камае се
проведе Националния турнир по карате: Купа
Камае 2009 в спортната зала на община Пирдоп.
Спонсори на мероприятието бяха Челопеч Майнинг
ЕООД и община Челопеч.
За кратко време децата, които членуват в Клуба по
приложно колоездене към община Челопеч,

Ученици от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” тренират
карате под умелото ръководство на сенсей Ресми
Бобев.
С финансовата подкрепа на община Челопеч
младите фенове на карате от ОУ”Св.Св.Кирил и
Методий” с. Челопеч имат възможност да усвояват
бойните техники всяка седмица в спортната зала на
учебното заведение под вещото ръководство на
професионален треньор

FG
СПОРТЕН
ЧЕЛОПЕЧ

ЦЕНТЪР

В

Предстои стартирането на процедури по изпълнение на
дейностите, свързани с реализацията на проект “Укрепване
на мерките за грижа за детето посредством насърчаване и
развитие на извънкласни дейности в община Челопеч”.
Идеята на община Челопеч да превърне сградата на
старото училище в Спортен център е продиктувана от
амбициозната
политика
на
Кмета
и
общинска
администрация в няколко насоки. Отдавна мина времето,
когато държавата провеждаше активна политика, свързана
със запазване здравето на населението, развиване на
физическата дееспособност на подрастващите. Този център
е необходим за всички, които обичат да спортуват. Той ще
предлага възможности не само на жителите на общината.
Този факт създава и нов имидж на Челопеч. Спортният
център ще се превърне в притегателно и полезно място за
целия район.
В друг план съвремието показа колко малко ценим това,
което притежаваме. И нерядко занемаряваме. Тази сграда в
спомените на едно друго поколение все още е жива, все
още много от нас тичат в спомените си из коридорите. Днес
там няма глъч. Но това предстои да се случи.
След година децата на Челопеч, а и не само те, ще могат
да играят волейбол в залите и футбол на игрището, за
което общината положи усилия да съживи и затреви още
преди стартирането на проекта.
Идеята на проекта бе много жива и
заинтригува
Европейската икономическа общност. Той бе спечелен и
ще бъде изграден с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на
Европейската икономическа общност.

брой 2009 г.
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Създаден е проект на Програма за управление на
отпадъците, на който предстои да бъде разгледан и приет
от ОбС Челопеч. В Програмата се предвиждат
преференции за жители, които активно ще се включат в
реализацията на тази кампания, като по този начин ще
допринесат за екологичната чистота в населеното място и
възможност за рециклиране и извличане
на ценни
суровини.

FG

FG
ЧИСТОТАТА В ОБЩИНАТА
Миглена Кръстева, Мл.специалист “Екология”

Община Челопеч има създадена и действаща
организация по ежедневно почистване на център, тротоари,
улични платна и училищен двор. Контролиращите общински
служители констатират, че жителите на община Челопеч не
уважават положения труд, тъй като независимо от усилията
непрекъснато има отпадъци, които не се изхвърлят на
обозначените за това места.
Необходимо е училищните власти да предприемат
мерки за уведомяване и включване на учениците в
мероприятия по поддържане на чистотата и реда не само в
училищния двор, но и на тротоарите и улиците около
училищната сграда.
Във връзка с настъпилия зимен сезон още поналежащо е жителите да спазват изискванията на чл.7 и
чл.8 от Наредба № 2 за поддържане на чистотата и
опазване на околната среда в община Челопеч, които
забраняват складирането на строителни и други материали
по тротоарите, уличната настилка и
земните площи.
Усилията на общинска админстрация и съвестното
отношение на гражданите ще осигурят не само чиста
околна среда, но и безопасност на хора и автомобили.
Общинска администрация извърши инвентаризация
на наличните и по списък съдове за смет. 607 контенера
“Мева” са разпределени на територията на общината и
задоволяват нуждите на жителите. По мнение на
контролиращите процеса общински служители въпреки това
отпадъци и смет има извън контейнерите в междублоковите
пространства.

FG
ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ
Миглена Кръстева, Мл.специалист “Екология”

Във връзка с новите изисквания, свързани с опасни
и ценни отпадъци, които подлежат на рециклиране, се
налага да бъде актуализирана общинската Наредба за
управление на отпадъците.
Мероприятията, които предстои да се реализират
по този въпрос касаят създаване на пункт за събиране на
излезли от употреба стари превозни средства, негодни
батерии, акумулатори, луминисцентни пури, отработени
масла и нефтопродукти и изграждане на система за
разделно събиране на отпадъците.
Общината предприе мерки за осъществяване на
тези изисквания като сключи предварителни договори с
фирма “НОРД АВТОРЕЦИКЛИН” за сътрудничество в
областта на събирането и управлението на излезли от
употреба моторни превозни средства и на отпадъци от
електричество и електронно оборудване на територията на
община Челопеч.

В началото на учебната година ОУ”Св.Св.Кирил и
Методий” с. Челопеч загуби своя четвърти клас.
Възникналият конфликт между директора на училището и
родителите на четвъртокласниците стана повод учениците
да се преместят в училището в Златица. Впоследствие той
бе прехвърлен на ниво община-училище. Едната страна
подробно го представи в медиите.
Темповете, с които се развива образованието у нас
са доста мудни и неадекватни. Въвеждането на системата
на делегиран бюджет в училище свари директорите
неподготвени да подходят не само като директори и лидери,
но и като мениджъри. Финансовата самостоятелност, която
им даде системата, се оказа не по силите им. Общината на
този етап остана първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити, което ще рече, че финансирането на училището от
МОМН само минава през нея. Тя има ангажимента да следи
законосъобразното и целесъобразното разходване на
средствата. Останалото е работа на директора на
училището. . Законът не дава правомощия на кмета на
общината да се намесва във вътрешния живот на
училището. Днес добър бюджет има училище, което има
ученици. Всеки ученик носи със себе си средствата, които
попълват бюджетната рамка и гарантират, че учителите
редовно ще получават трудовото си възнаграждение и
учебното заведение ще разполага със средства за
издръжка.
Кметовете, според своето виждане за развитие на
образованието в своята община, преценяват какво
дофинансиране да предложат на училищата след
договаряне с директора при определени условия.
Амбициозна е образователната политика, която провежда
вече шеста година кмета на община Челопеч. По
отношение на социални придобивки, като облекло,
допълнителни материални стимулирания и др., за разлика
от много други населени места, тук тези средства се даваха
до възникването на конфликта. След направения отчет на
дофинансирането на училището се оказа, че общината е
реализирала за нуждите му сумата от 134 000лв за гориво и
подмяна на дограма. Отделно от това са реализирани за
допълнителни материални стимулирания на учителите и
облекло още близо 12 000лв. Учителите са 12. Всеки от тях
е получил по 1000лв. над трудовото си възнаграждение,
близо две брутни заплати. И това се дължи на желанието на
ръководството на общината да подкрепя и поощрява
качествен образователен процес. Затова бе създаден
Консултативен съвет по образование към Кмета на
общината и назначен
експерт по образованието в
общинска администрация. Неговото задължение е да
съдейства на директора на училището при реализиране на
регламентираните отношения между община и училище.
Тези факти бяха повратно приети и разбрани.

FG
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ПОСЛЕДНА СЕСИЯ ЗА ГОДИНАТА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ
На 30.12. 2009г. се състоя редовно заседание на
ОбС Челопеч. В началото на сесията общинските
съветници гласуваха избор на нов протоколчик на ОбС
Челопеч. Бе взето решение длъжността “ Подпомагане и
осигуряване работата на общински съвет Челопеч да
изпълнява Мл.специалист “Канцелария” към ОбА Челопеч
Цветомира Спасова. След разглеждане на Докладна на
Кмета на общината относно определяне размера на данък
недвижими имоти и данък придобиване имущество за 2010
г. и становището на Постоянната комисия по бюджет и
финанси с пълно единодушие присъстващите решиха
размера на тези данъци за 2010 г. да не се променя.
Продължителни
дебати,
предизвика
предложението на комисията “Бюджет и финанси”
заложените разходи в размер на 10 000лв. за окастряне и
5 000лв. за проект на площадка за сепариране на отпадъци,
да бъдат добавени към годишната лизингова вноска за
закупуване на мултифункционална машина,т.е. ще чисти
сняг, ще мие улиците, ще събира смет. В крайна сметка то
получи положителния вот на съветниците. Сесията одобри
с мнозинство план-сметката за разходите по дейностите ,
които ще се финансират през 2010 г. от приходите от такса
битови отпадъци и определяне на размера на таксата за
2010г. Пълна информация за план сметката, схемата за
почистване, персонала, и годишните разходи по събиране
на отпадъци, поддържане и експлоатация на депата,
почистване на улични платна и др., ще бъде публикувана в
сайта на община Челопеч – Общински съвет. Там може да
се прочете за размера и начина на изчисляване на такса
битови отпадъци за 2010 г.
Съветниците
гласуваха
разглеждането
на
докладната на Свещеник Антоний Марчев за отпускане на
финансови средства за 2010 г. и докладната, свързана с
отпускане на финансова помощ на Невена Ефремова да
отпаднат от дневния ред. Гласувана бе с положителен вот
еднократна финансова помощ на Ана-Мария Луканова в
размер на 2000лв. на основание Наредбата за подпомагане
с еднократни и безвъзмездни финансови или материални
помощи на нуждаещи се граждани, жители на община
Челопеч”.
Предложението на инж. Алекси Кесяков, Кмет на
община Челопеч, за номинации за получаване на почетен
знак на община Челопеч бе отложено за разглеждане на
следващо заседание на ОбС Челопеч.
Прието бе становището на Постоянната комисия
“Ред, сигурност, безопасност на движението, бедствие и
аварии” към ОбС Челопеч, която предлага за съдебни
заседатели от квотата на община Челопеч кандидатурите
на Сашка Христова Вътева и Лушка Михова Бързакова.
След продължителен и противоречив диалог между
съветниците във връзка с разглеждане на докладна записка
за изменение на Правилника за организация и дейност на
общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, сесията реши към чл. 118 от
него да се създаде нова алинея 3. Добавеният текст
регламентира сключване на договор с юрист за правно
обслужване на Общинския съвет и постоянните комисии.

FG
ЧЕСТИТО НА:
Ванеса Панчева Панчева е първото
челопешко бебе за 2010 година. Ражда
се на 13.01.2010г. в гр. София. И вече
има размерите на манекенка: 3100 гр. и 47
см. Оттук нататък ще гадаем дали ще наследи
“златните ръце” на баба си Веска Бантова. От сърце
желаем щастливо детство на малката Ванеса. Да
расте и носи радост и гордост на мама Диляна и
татко Панчо.

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЧЕСТИТИ :
70-ти юбилей на:
Гена Пеева
Петра Добрева
Дончо Орозов
Тодора Новакова
Елена Радева
Александра Прокопова
Радка Георгиева
50-ти юбилей на:
Маргарита Богданова
Румяна Кюранова
Красимир Петров
40-ти юбилей на:
Мина Гръбнакова
Липяна Орозова
Петя Шентова-Йорданова
Мариана Крайчева
30-ти юбилей на:
Ирина Кайрякова
Мариян Георгиев
Йордан Хаджиганев
Пламен Маринов
Татяна Ангелова
Ненко Ненчев
Павлина Ценкова
20-ти юбилей на:
Явор Трасиев
Илия Радов
Асен Гаджев
Вержиния Данчева
10-ти юбилей на:
Доника Данчева
Траяна Павлова
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ БЛАГОДАРИ НА:
Семейство Мария и Цвятко Капанъкови от с.
Челопеч, които със собствени сили и средства
извършиха ремонтни работи на външната врата на
гробищния парк. Бъдете живи и здрави, за да има от
кого да се учат младите на съпричастност към
общите проблеми.
ВИЦ НА БРОЯ:
Кандидат кмет, който разбрал, че всички гласоподаватели
са
за
него,
се
обърнал
към
жена
си:
- Жено! Вече влизам във властта! Да не стане като с Клинтън и
Моника! Я кажи ти, има ли някакви неща, които аз не знам?
- Ами.., изневерих ти три пъти!
- А така...?!
- Първият път мъжо, когато трябваше да теглим кредит! Бяхме
бедни нали! И никоя банка не ти отпускаше, та тази..
- Ясно, ясно! Благодаря ти - значи си ни направила богати!
- Вторият път - когато заболя тежко. Имахме много пари, но
френският лекар отказваше да те оперира. Нали вечерта изчезнах и на сутринта те оперира!
- Достатъчно! Значи и живота си дължа на тебе!
- А третия път... Всички гласове били за тебе? А на първите избори
тия 290 гласа от онова село, дето не ти стигаха?

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ
с. Челопеч -2087, обл. Софийска
бул. “Трети март” №1
тел.: 07185/2550; факс: 07185/2360
e_mail: ob_chelopech@chelopech.org
www.chelopech.org
Издава ОбА Челопеч
Редакционна колегия:
Диана Петрова, Нина Калоянова
Разпространява се безплатно!
брой 2009 г.
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АНКЕТА
1. Какви са източниците Ви на информация за работата
на кмета и общинската администрация
в община
Челопеч
- местни вестници
- сесии
- сайт на общината
- общинските информационни табла
- общинска администрация
2. Как оценявате усилията, които полага община Челопеч
по отношение на:
трудовата заетост на населението
а/ общината полага грижи за намаляване на
безработицата
б/ нямам мнение
в/ общината не полага достатъчно грижи за
намаляване на безработицата
поддържане чистотата на улиците и парковете
а/ общината полага грижи
б/ усилията не са достатъчни
в/ гражданите не са съвестни
подобряване на уличната настилка
а/ общината полага грижи
б/ усилията не са достатъчни
в/ нямам мнение
подобряване режима и качеството на водата
а/ общината полага усилия
б/ това не е ангажимент на общината
в/ усилията на общината не са достатъчни
социални грижи и помощи
а/ общината полага грижи за възрастни, болни и лица
с трайни увреждания
б/ общината не полага достатъчно грижи за..................
в/ нямам мнение
общинска политика на партньорство с “Челопеч
Майнинг” ЕАД
а/ общината прави необходимото
б/ не съм се замислял
в/ погрешна политика
- общинска политика по отношение на
инициативността на сдружения и граждани
а/ общината подкрепя всяка нова положителна
инициатива
б/ не ме интересува
в/ подкрепата не е достатъчна
намаляване на автомобилния трафик през
селото
а/ общината предприе мерки за извеждане на
трафика извън селото
б/ не ме интересува

5. До каква степен действията и поведението на
жителите на община Челопеч определят добре
организирания и спокоен живот в нея?
- 70%
- 50%
- 30%
- не зависи от тях
6. Харесвате ли своята община?
да
не съм се замислял
не
7. Били ли сте свидетел на закононарушение на Ваши
съграждани и сигнализирали ли сте в общината?
бил съм свидетел, но не съм сигнализирал
бил съм свидетел и съм сигнализирал
не ме интересува
8. Кои според Вас са все още нерешените проблеми в
община Челопеч?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
9. Вашите предложения:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Станахте част от хората, които реализират
положителни промени!
Благодарим Ви!
Моля, изрежете, попълнете и поставете
попълнените анкети в общинските пощенски кутии!

3. Интересували ли сте се как гореспоменатите въпроси
са решени в други общини?
да
не
Посочете добри инициативи, които могат да се
заимстват.........................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
4. Смятате ли, че община Челопеч може да реши всички
съществуващи проблеми без съдействието на своите
жители?
да
донякъде
не
брой 2009 г.
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