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   Във вързка с традиционната акция на  на КАТ, която ще 
стартира на 1 юни и е свързана с призива ”Ваканция! Да 
пазим децата на пътя” в община Челопеч от 10 до 12 юни 
ще се проведе Републикански шампионат по приложно 
колоездене. Официалното откриване на събитието е на 
11 юни от 9.00 часа. Организаторите призовават всички 
училища в района да бъдат гости на състезанието като 
по този начин покажат своята съпричастност   към 
инициативата. Приложното колоездене е спорт, чрез 
който децата се учат не само да управляват велосипед, 
но и да спазват правилата на движението по пътищата.
  В центъра на общината и двора на Основно училище 
”Свети Свети Кирил и Методий” състезателите от 
няколко клуба в страната ще демонстрират умения за 
управление на велосипед и спазване на правилата за улично 
движение.

  По предложение на “Челопеч Майнинг” ЕАД между 
община Челопеч и фирмата се подписа договор за социално 
партньорство при реализирането на дейности, свързани с 
подобряване  състоянието на околната среда в общината.   
Подписаното споразумение цели предоставяне на услуга 
за екологични дейности с които ще бъдат ангажирани 
социално слаби жители на Челопеч. През месец април на 
базата на договореностите общината е назначила пет 
лица за срок от шест месеца. Финансиранет  им  поема 
“Челопеч Майнинг” ЕАД. Работниците ще почистват 
района около сметището на Челопеч от битови отпадъци, 
ще почистват и оформят канавките, ще подрязват 
храстите.

  Спазвайки Закона за ветеринарно-медицинска дейност 
община Челопеч поде инициативата да ограничи попу-
лацията на безстопанствените кучета. Организара 
акция по залавянето им. До кастрирането им кучетата 
са настанени и отглеждани в стопанския двор. На 19 
май бяха кастрирани 3 мъжки кучета и са поставени 
ушни марки. На 28 май се кастрираха 4 женски кучета. 
Интервенцията се извършва от ветеринарния лекар, 
отговарящ за този район.

    На 10 март в община Челопеч стартира  втори етап 
по проекта “Подкрепа за достоен живот”- услугата 
“личен асистент”.Проектът е част от социалната 
политика на общината. Той  преследва двоен ефект като 
се осигурява работа на безработни жители на общината 
и се полагат необходимите  грижи и внимание  към ли-ца 
с трайни увреждания, които нямат възможност за само-
обслужване. Реализацията на втория етап на проекта 
обхваща 10 такива лица,за  които се грижат осем “лич-
ни асистенти”. В първия етап потребители на услугата 
са били петима  и трима лични асистенти.    
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”. Средствата са от Европейския социален 
фонд чрез Агенцията за социално подпомагане. Всяка 
община, която се включва с реализиране на услугата 
“личен асистент” е партньор по проекта.

СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

“ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ !

КАСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА

 Трето място завоюваха състезателите Теодора 
Вретенарова, Диана Маринова, Александър Джеджев 
и Цветан Семерджиев от отбора по Приложно коло-
ездене към община Челопеч. Те участваха в първия кръг 
на Републиканското първеннство, в който се включиха 
единадесет отбора от страната. Първо и второ 
място заеха отборите на Берковица и Монтана, които 
имат дългогодишен опит в този спорт. Индивидуално 
се състезаваха Марина Маринова, Цветан Йонков и 
Виктория Стоянова. Предстоят още три кръга, които ще 
се проведат съответно в градовете Благоевград, Челопеч 
и Приморско. Тази година община Челопеч е домакин на  
Третия кръг на Републиканския шампионат по приложно 
колоездене от 10 до 12 юни.

  Треньорката  Жана  Центов-
ская очаква Теодора Вретена-
рова да подобри своя резултат, 
което ще й даде възможност 
да стане член на Националния 
отбор по приложно коло-
ездене.

ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ

    През февруари месец в град Лясковец състе-зателите 
от Карате клуб ИПОН Челопеч взеха участие в 
турнира по източни бойни изкуства. Мирела Илиева 
завоюва два златни медала в дисциплините ката и 
кумите, а Анелия Илиева един на кумите. Ива Иванова 
злато на кумите и сребро на ката. След представянето 
си на състезанията по ка-рате в град Кнежа през 
месец март Ива Иванова отново се завърна с медал 
в дисциплината кумите. Златен медал  по кумите 
донесе състезателката и от Сърбия
През месец май на състоялия се турнир в спортния 
център в Челопеч  Ива Иванова е отново със златен 
медал на кумите, а Мирела Илиева със злато на ката 
и сребро на кумите. Предстоят участия в Република 
Хърватия

Медали за Карате 
клуб ИПОН Челопеч
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  Всяка година, пукне ли пролет Челопеч започва да 
организира  акции по залесяване. Тази година общината 
поде  кампанията “ Ще дадем ли шанс на района, в който 
живеем?”. Инициативата е свързана с обявената от 
Европейския съюз 2011 за Година на горите, Седмицата 
на гората и Деня на земята. Засадени бяха близо 10 000 
фиданки в местностите “Картал Кая” и “Мургана”. 
Целта на проекта е зале-сяване на ерозирали и пустеещи 
земи с обща площ 505 дка. В акцията се включиха служители 
на общинска администрация Челопеч, членовете на 
туристическо дружество “Мургана”, Държавно горско 
лесничейство Пирдоп, дружеството на инвалидите и 
пенсионерите от общината. Резултатите от тази 
дейност гарантират пълноценно използване на площите - 
създаване на об-щински гори

ДРУЖЕСТВО НА ИНВАЛИДИ
  1.Данчо Чорбаджийски 
  2.Радослав Прокопов 
  3.Марин Пангаров 
  4.Станислав Кюранов
  5.Цонко Делиев
  6.Анка Чернева
  7.Нонка Кръстева
  8.Мария Узунова
  9.Делка Узунова
10.Анка Нистерова
11.Иванка Стоянова
12.Йордана Владимирова
13.Петър   Дончев
14.Лиляна Мачулекова
15.Тодора Найденова
16.Методи Методиев

ДРУЖЕСТВО 
НА ПЕНСИОНЕРИ

  1.Христина Панева
  2.Радка Караджова
  3.Мария Кръстева
  4.Тотка Върбанова
  5.Цонка Фотева

  6.Мария Орозова
  7.Тодорка Трасиева 
  8.Димитра Партова
  9.Тонка Събева
10.Цонка Костадинова
11. Анна  Павлова
12.Мария Данчева 
13.Генка Събева
14.Мария Бантова
15.Никола Берберов
16.Мария Гинчева
17.Мария Радева
18.Тотка Делкова
19.Вела Радева
20.Гена Пеева 
21.Янка Калчева
22.Мария Маринова
23.Светослава Николова
24.Безценка Пушкарова
25.Марийка  Цветкова
26.Мария Тодорова
27.Румяна Ненова
28.Тодора Ингилизова
29.Христина Предьова 
30.Костадин Дейков

31.Кръстьо Кръстев
32.Събо Събев
33. Васил  Трасиев
34.Панчо Ценов
35.Цонка Кръстева
36. Димитър Пеев
37. Богдан Богданов
38.Христина Александрова
39.Христина Трасиева 
40.Дечка Балева
41.Рада Ангелова
42.Мария Цветанова
43.Петър Трасиев

ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
СТОПАНСТВО 

  1.Надежда Недкова
  2.Христо Сърбинов
  3.Божко Михов
  4.Пламен Питеков
  5.Касахунд Гебре
  6.Иван Харалампиев

ЛОВНА ДРУЖИНКА
  1.Петко Ганчев 
  2.Илко Илиев 
  3.Костадин Дейков
  4. Пламен Прокопов

ТУРИСТИЧЕСКО 
ДРУЖЕСТВО 

1.Александър Вътев 
2.Мария Вътева 
3.Николай Занков
4.Димитър Въжаров

РАБОТНИЦИ 
“БЛАГОУСТРОЙСТВО” 

1.Иванка Костова
2.Мария Пенчева
3.Петър Сертов
4.Златка Христова
5.Анна Атанасова
6.Диана Илиева
7.Христо Маринов
8.Георги Михайлов
9.Атанас Атанасов
10.Димитрина Атанасова

11.Парашкева Радева
12.Пламен Атанасов

ОБЩИНСКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

  1.инж. Алекси Кесяков
  2.Нина  Калоянова
  3.Сашка Вътева 
  4.Галина Иванова
  5.Владимир Рафаилов
  6.Анка Данчева
  7.Красимира Григорова
  8.Цветелина Лилова
  9.Делка Димитрова 
10.Василка Стефанова
11.Лиляна Бекярова
12.Виктория Ганчева
13.Цветомира Спасова
14.Анна Велкова
15.Татяна Цонкова
16.Миглена Кръстева
17.Стоянка Димитрова
18.Дочка Питекова
19.Георги Гергов
20.Добрин Кръстев
21.Деян Бънчев
22.Делка Генова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ЧЕЛОПЕЧ

  1.Ненко Ненчев –общински 
съветник 

  Това са хората, които 
участваха  до край в меро-
приятието по залесяване:

   Данчо Чорбаджийски
   Христина Панева
   Радка Караджова
   Мария Кръстева
   Тотка Върбанова

Още един път, 
Благодаря Ви!

ГОДИНА  НА 
 ГОРИТЕ

 Инж. Алекси Кесяков - кмет на Община Челопеч 
благодари на всички граждани, които се включиха в 
инициативата, а именно;

2011
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   ОБЩИНСКИ  СЕ СИИ

   На последното си заседание през месец май 
Общински съвет Челопеч  разгледа предложената 
докладна от инж. Алекси Кесяков, Кмет на община 
Челопеч,  относно необходимостта от провеждане 
на конкурсна процедура по Наредбата за малки 
обществени поръчки за избор на изпълнител за 
енергоефективни мероприятия с гарантиран ре-
зултат с цел намаляване на енергопотреблението 
в сградите на основно училище “Св.Св.Кирил и 
Методий” и физкултурния салон. Предложението 
на кмета на общината не получи одобрението на 
сесията. Гласуващите бяха притеснени от факта, 
че предварително не са заложени средства за 
реализацията на такава процедура. С решение на 
общинския съвет продължава процедурата за при-
добиване безвъзмездно право на собственост на 
имот държавна собственост в полза на община 
Челопеч. Бе приет отчета за  касовото изпълнение 
на бюджета за първото тримесечие на 2011 година. 
До края на сесията съветниците дискутираха 
причините, поради които общината не е спечелила 
проекти за тази година.

   На провелата се сесия на 30 март Общински съвет 
Челопеч даде съгласието си Кметът на общината 
да взима решения и отношение  на заседанията на 
Общото събрание на асоциацията “Водоснабдяване 
и канализация”. Съветниците обсъдиха създаването 
на регионално сдружение във връзка с изграждането 
на Депо за твърди битови отпадъци в Златица и 
решиха  инж. Алекси Кесяков, кмет на общината, 
да  представлява общината на неговите заседания. 
Бяха определени маломерни имоти от общинския 
поземлен фонд. Вече години в Пирдоп работи Център 
за обществена подкрепа. В екипа му участват пси-
холози, педагози и социални специалисти. Целта на 
един такъв център е да оказва помощ на родители  и 
деца при възникнали проблеми във връзка с общуване-
то у дома, в училище и в обществото. Идеята да се 
разкрие такъв център и в Челопеч бе подкрепена от 
общинските съветници. На сесията се разгледаха и 
няколко докладни, свързани с продължаване срока на 
договор за наем. Началникът на РПУ Пирдоп направи 
справка - отчет  за състоянието на престъпността 
на територията на община Челопеч. Накрая на 
заседанието  Общински съвет Челопеч отчет за 
своята дейност за периода януари 2010–март 2011г

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ
ГЛАСУВА ЗА 

КАРЛИЕВО

   Съветниците подкрепиха идеята за 
разкриване на Център за обществена 
подкрепа и приемна грижа  в Челопеч

ОБЩИНСКА СЕСИЯ 
месец  МАЙ

 На свое заседание през месец април  съветниците 
от Челопеч разгледаха докладната на инж. Алек-си 
Кесяков, Кмет на общината, за промени в Наред-бата 
за определяне и администриране на местните такси. 
Констатирано бе, че предложения за проме-ни от страна 
на физически и юридически лица не са постъпили. Бе приета 
и актуализираната Об-щинска програма за управление 
на дейностите по отпадъците. Съветниците обсъдиха 
точния брой на реално живеещите, който по настоящ 
адрес е 1756 жители. Присъстващите народни избраници 
разгледаха и приеха постъпилия финансов отчет и 
отчет на дейността на Народно читалище “Труд и 
постоянство” Челопеч. През март месец документите са 
гласувани от Общото събрание на читалището. В дневния 
ред на сесията бяха включени и докладни за процедури за 
закупуване на части от урегулирани поземлени имоти 
на територията на общината. Дискусия предизвика 
предложението на кмета на общината останалата 
сума от Дарението на  “Челопеч Майнинг” ЕАД да бъде 
пренасочена за реконструк-ция на улица в селото. Бе 
гласувано към капиталовия списък на строителните обекти 
за тази година да се добави подмяната на водопровода 
на булевард “Трети март” и улица “Съединение”. 
Съветниците обсъдиха предложението на Инициативен 
комитет, който проз месец февруари поде инициативата 
за връщане на село Карлиево към община Челопеч.  През 
месец февруари  инициативен комитет депо-зира писмо в 
ОбА - Златица относно стартиране на  подписка с искане 
за референдум за отделяне на с. Карлиево от община 
Златица и присъединяването му към община Челопеч. 
Мотивите за това искане включват по-благоприятна 
среда за задоволяване на ежедневните потребности на 
населението от здравни, социални, културни, търговски, 
транспортни и други услуги.  Ентусиастите отчитат, 
че използваните от на-селението в селото пощенски и 
телефонни услуги са с административен център община 
Челопеч. Транспортната връзка между двете населени 
места е не само по-пряка, но и по-поддържана и по-
добра, отколкото от тази към Златица. Голяма част от 
децата посещават учебните заведения в Челопеч. Към 
тези обстоятелства се добавя и фактът, че достъпът 
до административни услуги за жителите на селото е по-
бърз и лесно достъпен в Челопеч. Към тези основания по-
голямата част от жителите на Карлиево добавят, че се  
чувстват “забравени от Бога”. До този момент община 
Златица не се е интересувала за сериозните проблеми, 
които съществуват в селото.
 Общинските съветници  разгледаха основанията и пред-
ложението на инициативния комитет  бе подкрепено 
с решение на сесията.  По закон община Златица е 
необходимо да вземе решение за провеждането на 
референдум
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••Община Челопеч напомня на 
своите жители и приятелите 
си от другите общини, че 
тази година на 19 юни в 

местността”Корминеш” пак ще 
има хора, веселие и топъл вкусен 
курбан. Челопечени ще честват 

“Пресвета Неделя”, 
празникът на община Челопеч. 
ЗАПОВЯДАЙТЕ !

ланика на Палестина у нас Ахмед ал Мадбух. Заедно с 
кмета на Ковачевци Васил Станимиров, те засадили 
свещено маслиново дърво пред сградата на общината. В 
знак на признателност към трагедията в Япония  при 
откриването на фестивала  от общината в Ковачевци 
пуснали 150 хартиени жерави. В празника “Долината 
на  маските” се включили 17 групи с около 1500 кукери. 
Селото се огласило от звуците на челопешките звънци.   
Челопешките “Златни мечки” са признати там за една 
от най-атрактивните кукерски групи.

 “Кукерски клуб Златното руно - Челопеч” взеха участие в 
Общонародното гонене на злите духове в София. Идеята 
е на Ефтим Ефтимов, кмет на район “Триадица”.  
Златното руно се представиха на Втория фестивал на 
маскарадните и кукерски  игри “Кукери от Шопско” в 
град Елин Пелин. С грамота се завърнаха и от участието 
си  на Седмия международен фестивал за автентичен 
фолклор “Софийска пролет 2011”, организиран от 
фондация “Европа” и Мивистерството на културата 
със съдействието на Столична община. Те са измежду 
58-те български и чуждестранни групи от Естония, 
Латвия, Хърватска и Русия. Предстоящата им изява 
е на Второто издание на Националния фестивал за 
автентичен фолклор “Кехлибарен грозд 2011”. По покана 
на кмета на село Лозен, община Любимец, кукерите от 
Златното руно ще открият фестивала;
   ”В долината на маските”
    Златните мечки и тази година отново бяха гости на 
Пролетния карнавал “Долината на маските” в Кова-
чевци.
  Както разказват участвиците от клуба с карнавал и 
кукерски танци жителите на Ковачевци посрещнали 
пролетта.  Тя пристигнала на файтон и пръскала  про-
летни цветя. На празника тази година присъствал и пос-

ОБЩОНАРОДНО ГОНЕНЕ НА ЗЛИТЕ ДУХОВЕ



Брой 26 Информационен бюлетин

   На 27 април се състоя тържественото откриване 
на Младежкия спортен център в Челопеч. Въпреки 
скептицизма на някои челопечени старата сграда 
на училището, която се превърна в модерна спортна 
база, с новия си облик продължава своята история. 
Проектът е свързан с осигуряване на възможности 
за развитие на извънкласните дейности и спорта 
в общината. Стойността му е  380 993 евро, от 
които 85% са осигурени по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство и 15% от 
Националния бюджет на Репубрика България чрез 
Министерството на финансите. Изпълнител на 
проекта е фирма “Стратиеви-2005”ООД. Официални 
гости на събитието бяха г-жа Анелия Грозданова от 
Координационното звено към Министерския съвет за 
мониторинг на европейските средства, областният 
управител са Софийска област Красимир Живков, зам.
областният управител   Мартин Тинчев, г-жа  Светла 
Семерджиева – ръководител на Програма “Финансов 
механизъм” на Европейския съюз на Норвежкото 
посолство у нас – страната е един от спонсорите за 
реализацията на проекта, управителят и главният ин-
женер на фирмата изпълнител на дейностите по него, 
д-р инж. Николай Христов – Генерален мениджър на 
“Челопеч Майнинг” и мениджъри от компанията, ди-
ректори на учебни заведения и др.

 инж. Алекси Кесяков, Кмет на община Челопеч, сподели: 
“Спортната база е предвидена за всички младежи от 
района, и реално погледнато, ние така кандидатсвахме 
и така ни одобриха проекта за финансиране. Като още 
с проектирането и с кандидатсването идеята беше 
тази спортна зала да се ползва от всички в целият 
район, предимно от младежта. Вече тя е факт и 
това може да се случи.  Проявява се голям интерес от 
страна на младежки организации и младежи. Разбира 
се, ще има някаква минимална такса, която е повече 
като защитна мярка, отколкото като средство за 
печелене. Общината отделя огромен ресурс за под-
държане и занапред ще отделя такъв ресурс за тази 
зала. Аз смятам, че всеки един лев, който сме дали тук 
и ще даваме  занапред, си заслужава до последната 
стотинка.”

М Л А Д Е Ж К И  С П О Р Т Е Н
         Ц Е Н Т Ъ Р

    О Т В О Р И  В Р А Т И
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    И тази година в Деня на спорта и предизвикателствата 
община Челопеч организира спортно състезание между 
общинските администрации в района. На по-каната на 
домакините се отзоваха общините Чавдар, Мирково, 
Пирдоп, Антон и Копривщица. В в залата за баскетбол 
и волейбол в Младежкия спортен център отборите 
премериха сили в разнообразни игри. Най-много точки 
събра отборът на домакините. Всички тимове получиха 
купи и грамоти за участие.

 Амбицията й да превърне спортната база в предпочитано 
място за различните видове спорт от спортисти, жители и 
ученици в района започна да се реализира. Началото постави 
турнирът по волейбол за девойки. В него взеха участие 
отборите на Частна профилирана гимназия Челопеч, 
Професионална гимназия по механоелектротехника гр. 
Пирдоп и Средно общообразователно училище „Любен 
Кара-велов” Копривщица. На 4 май спортната база 
отвори врати за турнира по баскетбол за момчета.  
В надпреварата се включиха учениците от Частна 
профилирана гимназия за чуждоезиково обучение Челопеч,   
Основно училище ”Св.св. Кирил и Методи”•••

•РАБОТНО ВРЕМЕ
СПОРТЕН  КОМПЛЕКС ”ХАРМОНИЯ ”

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  В края на април общинска 
администрация организира “Седмица 
на отворени врати” в младежкия 

спортен център.
Челопеч и  Аграрно - техническата професионална 
гимназия в Златица. Последният турнир, включен в 
“Седмицата на отворени врати” в спортната база бе 
турнирът по карате, който  предизвика голям интерес не 
само сред местните жители, но и  в средите на феновете 
на този спорт от Софийска облас. Спортното състезание 
се провежда под патронажа на инж. Алекси Кесяков, 
Кмет на община Челопеч. В спортната надпревара взеха 
участие клуб “Френдшип” от град Пирдоп с треньор 
Ресми Бобев, клуб “ИПОН” Челопеч с треньор Добрин 
Иванов и софийски клубове по карате към Сдружение 
Спортен клуб ИПОН град София.

  вторник - неделя   от 10.00 ч.  до 22.00 ч.
  понеделник                    Почивен ден

   ВХОД БЕЗПЛАТЕН!

ДЕН НА СПОРТА



Брой 28 Информационен бюлетин

 110•••••••••••••••
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     ÍÀÐÎÄÍÎ••×ÈÒÀËÈÙÅ

   На 2 май концерт на челопешка сцена изнесоха 
самодейните състави от района. Те не само пяха и играха 
за челопечени, но донесоха и много подаръци по случай 
празника.  Юбилеен плакет получиха председателите 
на техните читалища. Награди получиха жените от 
пенсионерския клуб, които се включиха в организираната 
изложба на челопешки ястия и традиционни някогашни 
костюми.

  На тържествения концерт по повод юбилея специален 
гост бе Секретаря на Президента Боряна Божашка, 
кметовете на общините в района, представители на 
“Челопеч Майнинг” ЕАД,”Елаците Мед” Мирково и 
читалищата в Средногорието. За своя повече от ве-ковен 
юбией Народно читалище ”Труд и постоянство” получи 
Почетния знак на Президента на Република България. 
В празничната програма се включиха част от “Стоте 
родопски гайди” и Шопския ансамбъл от град Елин 
Пелин. Бяха наградени дългогодишни читалищни дейци и 
дарители.

   В края на април тази година читалището в Челопеч 
отпразнува своята 110 годишнина. Честванията бяха 
част от Културния календар на Софийска област.   
Читалищното ръководство съвместно с община Челопеч 
организира богата културна програма.

   През далечната 1901 година, на 29 април, се провежда 
учредителното събрание на читалището в Челопеч. 
Основатели са Атанас Талев, Бошко Папазов, Васил 
Попов, Иван Клисаров, Славчо Вълков, Тодор Клисаров, 
Филип Тепавичаров, Черньо Сираков и Марин Пангаров. 
За председател на първото настоятелство е избран 
Филип Тепавичаров. Тогава се утвърждава и името 
“Труд и постоянство”. Основава се читалищната 
библиотека. Ентусиазирани челопечени започват да 
развиват театрална, певческа и лекционна дейност. 
Под ръководството на Марин Кънчев се създава певчески 
хор. С общи усилия  на община, читалище и кооперация 
през 1926 година започва строежа на сградата, 
който завършва след две години. През 1956 година е 
реализирано разширението й с просторно помещение за 
библиотека и читалищен клуб. През годините широка 
популярност придобива челопешката духова музика. 
Под ръководството на учителя музикант Лукан Савов се 
сформира единствения в страната дудучарски състав.
 За 75-тата си годишнина читалището е удостоено 
с орден “Кирил и Методий”, втора степен. До днес 
самодейните му състави развиват активна дейност. 
Златни са участията им на Националния шампионат 
“Еврофолк”. Носители са на купи, грамоти и отличия 
в провежданите междунардни фолклорни фестивали в 
Турция, Полша, Италия и Сърбия.

    Честванията в Челопеч по повод 110 години 
читалище “Труд и постоянство” се проведоха под 

патронажа на инж. Алекси Кесяков, Кмет на община 
Челопеч.
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“•ÒÐÓÄ È ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÎ”

   В Програмата на честванията по повод 110 
години читалищна дейност бе включена изложба на 
традиционни челопешки костюми и ястия. Жените 
от пенсионерски клуб изненадаха всички с вкусни 
ястия и десерти. Отрупаната трапеза говореше 
за мерака, кулинарните умения и ентусиазма на 
челопечени. Основен гид из традициите на общината 
бе леля Тотка Върбанова. Около паралията тя събра 
учениците и им разказа сладкодумно как се бие 
масло, как се прави кисело мляко. От нея децата 
научиха кои са характерните ястия за родния им 
край. Автентична челопешка носия, много пъстри 
старовремски чорапи и тъкано платно допълниха 
богатата експозиция.

ТРАДИЦИОННИ ЧЕЛОПЕШКИ
КОСТЮМИ И ЯСТИЯ



Брой 210 Информационен бюлетин

  В седмицата преди Великден на сцената в актовата 
зала на Основно училище “Свети Свети Кирил и 
Методий” в община Челопеч гостува образователния 
спектакъл “Детска усмивка”. Инициативата е 
резултат от  съвместната работа на община и 
училище в посока качествено образование. В залата 
присъстваха учители и  ученици от училището, 
деца от детската градина, родители и граждани. 
Спектакълът, изнесен от актьори от Народния 
театър “Иван Вазов”, предложи много забавления 
и музика. Чрез игри и гатанки малките участници 
научиха много за храните, които гарантират здраве 
и радост. Активно се включиха при разпознаване на 
съдовете за разделно събиране на отпадъците. По 
повод темата за безопасността на движението в 
словото си в началото  на спектакъла, кметът на 
община Челопеч, инж. Алекси Кесяков, сподели, че 
независимо колко са наболели тези проблеми, неза-
висимо от черната статистика, с която ежедневно 
ни заливат медиите, по пътищата на страната 
продължават да загиват деца. В продължение на 
неговите думи се включи един от създателите на

спектакъла, който напомни, че такива образовател-
ни програми, в които децата могат пряко да участват, 
да•пеят , да танцуват и в същото време да се замислят 
кое е правилно и кое води до неприятен инцидент, са 
все по-необходими като част от образователния 
процес. В залата присъстваха  и  представители на 
Регионалната инспекция за опазване и контрол на 
общественото здраве -, Районно управление на МВР 
Пирдоп, Детска педагогическа стая, отдел”Закрила 
на детето, общинска администрация и родители.

×ÐÅÇ ÈÃÐÈ ÍÀÓ×ÀÂÀÌÅ ÏÎÂÅ×Å
Образователен спектакъл “Детска усмивка” при децата от Челопеч

  На 16 май на поляната пред църквата в село Челопеч 
учителите от Обединено детско заведение “Ханс 
Кристиан Андерсен” организиаха спортен празник. 
Децата с ентусиазъм се включиха в спортните 
игри. Най-добрите спечелиха и награди, осигурени 
от община Челопеч. За всички имаше и ароматно и 
вкусно барбекю.

  24 май в Основно училище”Свети Свети Кирил и 
Методий” се превърна в празничен изпит за малките 
първокласници. Освен, че получиха първите си свиде-
телства, те пред всички демонстрираха уменията си 
да четат. В залата прозвучаха текстове от любими 
детски книжки. Малкото голямо четене развълнува 
присъстващите в залата. В тържествената про-
грама се включиха певците от детската вокална 
група “Слънца”.   Куклен театър бяха подготвили 
учениците от големите класове. На празника в 
училището гостуваха Христо Андреев, началник 
на Регионалния инспекторат по образованието за 
Софийска област и инж. Алекси Кесяков, Кмет на 
община Челопеч. Приветствено слово по случай 
Деня на българската просвета и култура изнесе 
директорът на учебното заведение, Весислава Пан-
джерова.  Инженер Кесяков и господин Андреев също 
поздравиха учителите, учениците и присъстващите 
със светлия празник.

СПОРТЕН ПРАЗНИК В ОДЗ

24••ÌÀÉ в ОУ
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Издава Общинска администрация
община Челопеч
Общинска администрация Челопеч
с. Челопеч - 2087 , обл. Софийска
бул.  “Трети март”  №1
тел.   07185 / 2550 ; факс 07185 / 2360
e-mail: ob_chelopech@chelopech.org

Предпечатна подготовка Пламен Панчев,
текст  Диана Петрова

Разпространява се безплатно

  Някъде, далече в миналото, е взето решение, че в Челопеч първи ще правят 
Тодоровден. И така си остава и до днес. Първата събота след Сирница, в 
местността „Под тарлъка“ се стекоха над 1000 жители от района и извън него. 
Общинска администрация  вяска година полага усилия всички да останат доволни от 
празника. В края на голямата поляна се разположиха скарите с примамливия аромат 
на кебапчета. Започнаха да пристигат и участниците. Всеки горд със своя кон и 
окичена каруца. Категориите бяха традиционните: кушията, надбягването с каруци, 
надтеглянето и майсторско управление. В първата дисциплина  се проведоха гонките 
за млади и стари коне. Първите трима отново след това премериха сили за първенец 
на Тодоровден. Отличието бе връчено на Делчо Стефанов.

Първата кушия на Тодоровден 
се проведе в Челопеч 

  Какво ли е усещнето да 
живееш почти в три раз-
лични времена? Да бъдеш 
част от света в периода 
от 1911 година до 2011г.  
Отговор на този въпрос 
може да получим при бай 
Богдан Генчев от Челопеч.  
На 12 март тази година той 
закръгли един век живот. 
Общинска администрация 
организира тържествено 
честване на юбилея в сало-
на на читалището.    Инж. 
Алекси Кесяков, Кмет на 
общината, връчи на сто-
летника поздравителен ад-
рес, плакет на община Че-
лопеч, кошница с цветя и 
паричен подарък. Децата от 
танцовия сътав танцуваха 
за бай Богдан. Поздравиха 
го и самодейките от пев-
ческата женска група за 
автентичен фолклор. Праз-
никът продължи с неговите 
роднини, приятели, близки и 
съседи, които го поздравиха 
за рождения ден и му връ-
чиха подаръци. 
  За всички ни този празник 
е повод за размисъл. Може 
би всеки от нас би могъл да 
участва в житейския мара-
тон с препятствия с повече 
мъдрост.
•

получи отново Делчо Сте-
фанов. За отличното си 
представяне той получи 
купа, златен медал, грамо-
та и чувал със зърно за 
своя кон.
 Всички участници, заели 
второ и трето място, 
също получиха медали, гра-
моти и чували със зърно.

 Като че ли участниците 
смятат, че точно там ще 
демонстрират своите уме-
ния да  накарат коня да ги 
слуша. Дали трасето беше 
трудно тази година?!  Доста 
от животните не успяха да 
стигнат до края. Но това 
беше част от адреналина на 
състезанието.
 При големите коне 150 
метра измина кон Тигър 
със собственик Недялко Ма-
нолов.   В категория „мал-
ки коне“ най-добър бе кон 
Галин със собственик  Дел-
чо Стефанов. При „май-
сторското управление на 
каруци“ първата награда 
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 Традицията на някогашните челопешки мечки, така 
наречените кукери в селото, се оказа доста жилава. 
Независимо в какви времена живеем днес, стойностите и 
ценностите на нашите древни  български корени, които ни 
определят като народ, продължават да живеят в душите 
ни. И най-хубавото е, че тези след нас не само чуват за 
тях, но се включват активно при пресъздаването на 
традициите и обичаите.  на Федерацията на европейските 
карнавални градове Хенри ван дер Кроон обявява Перник 
за европейска столица на маскарадните игри.
 Спомените за Сирница в Челопеч разказват, че 
празникът има дългогодишна история и оцелява въпреки 
превратностите на времето, благодарение на челопечени. 
Десетилетия той отново събира хората на мегдана. И 
всяка година гостите от различни краища на страната 
стават все повече. Това си е предизвикателство Челопеч да 
има амбицията да превърне своята Сирница във  фестивал 
на кукерски-те игри в национален мащаб. Сирни Заговезни  
се провежда в периода, когато земята се събужда след 
дългия зимен сън. На границата, по разбирането на 
траките, между старата и новата земеделска година, 
злото трябва да остане в миналото. Затова оттогава 
съществува обичаят то  да бъде прогонвано от хора 
със страшни маски. Такива са и нашенските кукери. На 
същия този ден, ние  християните, празнуваме„прошка“. 
Забравяме лошото, прощаваме си  и продължаваме на 
чисто.
     Тази година Сирница в Челопеч посрещна скъпи гости. 
Едни от най-зрелищните и интересни кукери зарадваха 
присъстващите на празника. Това бяха страшните бански 
кукери, кукерите от с. Расник, с. Земен и Люлин.Както 
всяка година и двата кукерски клуба, Златното руно и 
Златните мечки,  в общината демонстрираха умението 
си да превърнат конкуренцията помежду си в невероятно 
разнообразие от маски. Събитието в общината събра 
стари и млади в центъра на селото.За този ден дойдоха 
много жители от района.

лище „Труд и постоянство“ представиха обичая „Прошка“ 
и „ламкане“. В карнавалното дефиле зрителите видяха 
любими герои от детски приказки. Оригиналните групови 
идеи на Оркестър без име, Ловната дружинка, остров 
Тамбакту и балерините от Лебедово езеро бяха високо 
оценени от публиката. Оттам насетне думата
имаха кукерите. Освен като воини, пазители на доб-
рото, и челопешките, и гостуващите кукери показаха, че 
могат да се веселят.
  На първо място при участниците до 12 години  вкласа-
цията на карнавалните маски застана Радина Караджова, 
а след нея на второ и трето, съответно Петър Христов 
и Габриела Динева. Груповите карнавални маски на 
Боримечката, Райна княгиня и четниците, Четирите 
годишни времена, Котки и мишки заеха първо, второ и 
трет място. Павел Павлов, Марийка Лисичарова и Надка 
Бочукова като участници над 12 година бяха отличени и 
заеха първите три  места в класацията. В тази категория 
при груповите представяния най-добри бяха Катун, 
Лекари и Турчин. Кукерското състезание винаги е много 
оспорвано. Първите три места в категория до 12 години 
заеха Стефан Торолов, Добромир Джунев и Иван Лазаров, 
а над 12 - Нейчо Радов и Илко Събев. 
   Празникът продължи до късно вечерта край сирнишкия 
огъня. 
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  Преди него вълнението  е 
голямо. Дни и нощи се изра-
ботват новите  кукерски  и  кар-
навални маски. И на тази Сир-
ница това доста затрудни 
работата на журито. В екипа 
му  се включи Иван Тодоров, 
член на Управителния съвет на 
ЦИОФФ. Това е междуна-родна 
организация, която работи за 
съхраняването на традициите и 
организи-рането на  фестивали 
за автентичен фолклор.
 Сирница започна с привет-
свието на инж. Алекси Кесяков, 
Кмет на община Челопеч. По 
повод празника приветствено 
сло-во отправиха към жителите 
на Челопеч и представители 
на „Челопеч Майнинг“ ЕАД.
Самодейците от Народно чита-


