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Брой 32 Информационен бюлетин

  С цел подобряване инфраструктурата на 
община Челопеч разработихме проект за подмяна 
на канализационната и водопроводна мрежа на 
селото. Това е първоначалната ми стратегия, 
в която исках да се концентрират финансови 
средства.  Изключително важно е да се поднови 
водопроводът и канализацията, защото това 
ще гарантира необходимото количество чиста 
вода на жителите на Челопеч. Това ще изключи 
изпадането в ситуации през лятото да оставаме 
без вода за елементарни битови нужди. За 
последните осем години  до момента, благодарение 
на личните ми усилия, сме на етап да решим 
този проблем. Преди осем години хората по цяло 
лято мъкнеха вода. Днес това не се случва. Но 
проблемът не е решен напълно. Почти всяка година  
в най-горещите летни дни се стига до критична 
ситуация, когато водата не стига. Затова гене-
ралната помяна на водопроводната мрежа е 
изключително наложителна. Под въздействието 
на Челопеч Майнинг и Общински съвет Челопеч 
при съвместното обсъждане на проекта решихме 
да включим в него и рехабилитацията на улиците. 
Аргумент в тази насока е факта, че хората 
оценяват това, което виждат. По този начин 
“ще се видят” вложените общински средства 
и средствата от Челопеч Майнинг. Така сме 
устроени. Само, когато се вижда, да го оценим. 
Водопроводът е подземна структура. Ефектът 
ще се усети, когато водата не липсва във всяка 
къща през лятото. С хубавото бързо се свиква и се 
забравя. Но това са усилия и вложени пари в полза 
на всички. Планирали сме в края на лятото да завър-
ши подмяната на водопровода и канализацията и 
където е необходимо да се извърши рехабилитация 
на улиците. Строителството върви трудно. 
Обектът е тежък, защото липсва предварителна 
схема на водопроводните и канализационни тръби. 
Предполагаемото трасе се открива в движение 
и се случват постоянни аварии. Усилията си 
заслужават, защото тези дейности гарантират 
липса на воден проблем в близките 25 години. След 
реализацията на проекта общината ще разполага 
със схема на водопроводната и канализационна 
система на селото и да се налагат ремонти, 
те ще бъдат лесно отстраними. Цялостната 
система ще бъде бавно подменена. По време на 
строителството няма да има компромис с качест

СТРАТЕГИЯ ЗА ГЕНЕРАЛНА ПОДМЯНА НА 
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБЩИНАТА

вото.  Амбицията е да вложим средства в 
реализирането на такъв продукт, който да 
гарантира водата в селото за десетилетия. 
При асфалтирането на определените улици се 
предвижда нов стандарт, а именно бетонови 
улеи. Подобна схема се прилага в добре развити-
те страни.  Това предполага възстановяване на 
дъждовно-приемните шахти през 40 м., по които 
се отвежда водата. Разкриват се още строителни 
площадки. Едната е свързана с изграждането на 
канализация на ул. “Ивайло”. Това е по предложение 
на ОбС и живущите на улицата.
  Това ще позволи да включим в този проект 
довеждащ водопровод  от водохващане “Пекиш” 
до площада на църквата и изграждане на улична 
чешма. По този начин се облекчава бюджета 
като не се отделят допълнителни средства.  В  
тази връзка още две чешми ще бъдат пуснати 
от Пекиш: на “Драганчовец” и улица “Юрий 
Гагарин” Заедно с досега изброените обекти, 
включени в настоящия проект, ще се работи и 
по водопроводно-транспортния възел около ЖП 
моста на ул. Мургана и р. Воздол, по изграждането 
на водопровод по ул. “Миньорска” и ул. “Рудничар” 
и в северната част на бул. “Мургана”, които не 
са свързани помежду си в момента. Целта е да се 
свържат всички изброени досега подменени вече 
водопровод и канализация, като по този начин 
се постигне максимален ефект от вложените 
средства.
   Инж. Алекси Кесяков, Кмет на община Челопеч
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ЧЕЛОПЕЧ ЩЕ ИМА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
  На всички, живеещи в община Челопеч, ни е ясно, че 
необходимостта от изграждането на околовръстния 
път е от голямо значение не само за безопасността 
ни.  Преди доста години председателят на ОбС 
Челопеч Добромир Добрев инициира подписка в селото 
и успява да фокусира вниманието на държавните 
власти върху този проблем. Още оттогава  до сега 
различни организации и хора, най-вече кметове, 
работят малко или много в насока реализацията на 
проекта за изграждане на околовръстен път. 

 Всяка следваща година тази сума се удвоява. Това бе 
и поводът ОбС Челопеч да гласува по-висок промил 
за такса битови отпадъци на фирмите, действащи 
на територията на общината.Челопеч Майнинг, 
като най-голямата фирма сред тях, ще внася над 
досегашната още 90 000 лв. Компанията обжалва 
това решение в съда. Надявам се, че председателят  
и адвокатът на ОбС Челопеч достойно ще защитят 
интересите на общината тъй като разполагат 
с неоспорими доказателства, предоставени от 
Общинска администрация, с които могат да спе-
челят делото в полза на общината. Тези средства 
ще са необходими за финансиране на предпроектно 
проучване на база, на което да се изгради цялостна 
система за разделно сметосъбиране на територията 
на общината. То ще гарантира намаляване размера 
на глобите към държавата и решението на проблема 
с твърдите битови отпадъци. В случай, че тази 
стратегия претърпи провал общината ще бъде 
принудена да увеличи такса битови отпадъци  на 
населението за 2012 година с около 3-4 пъти. Жалко, 
че пропуснахме възможността през 2010 година да 
минем с по-евтина процедура, но и сега, въпреки, 
че е по-скъпо, все още имаме шанс да решим този 
наболял проблем за всички общини в държавата.

  На всички е ясно, че Депото за твърди битови 
отпадъци в Златица няма да се реализира в близ-
ките няколко години.Челопеч е една от засегнатите 
общини и е необходимо да потърси алтернатива 
за решаване на проблема с битовите отпадъци.  
Една от тях е да се предприемат мерки  в насока 
редуциране и намаляване количествата и обема 
на битовите отпадъци. В такава насока бе и 
предложението ми към общинските съветници по 
времето, когато внесох проектобюджета за 2010 
година. Идеята ми бе да се отдели сумата от 25 
000 лв., с която да се изгради бетонова площадка 
и на нея да се разделят отпадъците като по този 
начин  се намали количеството им, което отива 
на сметището. Предложението бе отхвърлено 
от ОбС Челопеч. Тогава г-н Н. Ненчев предложи и 
съветниците подкрепиха сумата от 25 000 лв. и още 
11 000 лв., предвидени за окастряне и озеленяване 
на зелените площи в селото,  да бъдат пренасочени 
за закупуване на мултифункционална машина. Аз не 
приех това решение, тъй като такава машина струва 
изключително много средства и няма да може да се 
използва пълния й капацитет, докато всички улици в 
селото не бъдат рехабилитирани. През 2011 година  
промените в Закона за управление на отпадъците  
задължиха общините, които нямат депо или да 
изхвърлят отпадъците на най-близкото такова, или 
да плащат глоба на държавата в общ размер 6 лв. на 
тон.   По силата на това разпореждане тази година 
община Челопеч пла-ща глоба в размер на 36 000 лв.

          инж. Алекси Кесяков,
 Кмет на община Челопеч

Има възможност такса битови отпадъци за 
населението в Челопеч  през  2012 година да се 

увеличи 3-4 пъти

 Преди години направихме първа копка, но 
държавните пари спряха до там. Тази година 
благодарение на Николай Нинов, бивш заместник 
кмет на община Златица, понастоящем на работа 
в Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, са осигурени финансови 
средства за околовръстния път. Затова е голяма 
благодарността ни към г-н Нинов, защото без 
неговото активно съдействие на този проект 
нямаше да му се види края.



Брой 34 Информационен бюлетин
 Навръх “Пресвета Неделя” местността 
Корминеш посрещна отново гости. Голямата 
сцена бе украсена  в слънчевите цветове на ля-
тото. За курбана бяха заклани 6 овце. Негов 
майстор бе готвачът Тодор Бантов. Казаните 
димяха зад параклиса и ароматът им привличаше  
все повече жители и гости на празника. По 
традиция  в празничната програма вземат учас-
тие всички самодейни състави към Народно 
читалище “Труд и постоянство”, учениците от 
Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, 
ОДЗ”Ханс Кристиан Андерсен”. Празникът 
откри мажоретен състав към училището. След 
тях насцената най-малките жители на селото, 
децата от Обединено детско заведение “Ханс 
Кристиян Андерсен” представиха народния 
танц, с който спечелиха трето място на меж-
дународния фестивал “Хасковски минерални 
бани 2011”.

 Аплодисменти предизвика изпълнението 
на детски танцов състав “Българче” към 
Народно читалище “Труд и постоянство”. В 
празничната програма се включи женският 
танцов състав и женската вокална група към 
читалището. С кратки приветствени слова към 
празнуващите се обърнаха инж. Алекси Кесяков, 
Кмет на община Челопеч и Николай Христов, 
Главен мениджър на “Челопеч Майнинг” АД. 
Специални гости за Деня на Челопеч бяха 
ансамбъл “Българе” със спектакъла “Албена”. 
Гръмките чанове на Кукерски клуб “Златните 
мечки”  предизвикаха вниманието на публиката. 
За доброто настроение на всички свои песни изпя  
Поли Паскова.

На Корминеш гостува ансамбъл “Българе”
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   Както всяка година община Челопеч и 
туристическото дружество “Мургана” обе-
диниха усилия около организацията и прове-
ждането на ежегодния празник на хижата. От 
рано общинските служители издигнаха палатки 
и подредиха масите. До обяд под палатките на 
поляната пред хижата  се настаниха жители 
на Челопеч и гости . На празника присъстваха 
и някои общински съветници. Специално за 
събитието бе заклана една овца. Тодор Бантов 
и сестра му отново приготвиха вкусен курбан.  
Заедно с това всички хапнаха и от вкусния 
челопешки бамбал фасул. Празникът откри 
председателят на туристическото дружество 
“Мургана” Крьстьо Вътев. Той благодари на 
присъстващите, че са се отзовали на поканата 
и им пожела весело изкарване. Под огромните 
буки на Балкана прозвучаха песните на Невелина 
Сараджова, музикален педагог в Обединено 
детско заведение “Ханс Кристиан Андерсен” и 
Георги Вангелов от село Душанци. Общинарите  
отрано се бяха погрижили да изпекат вкусни 
кебапчета за всички и специалитета, който 
много оБичат в Челопеч, запечен бамбал фасул. 
Слънчевото време, свежият въздух и хубавата 
музика предизвикаха присъстващите. До късен 
следобед се виха кръшни хора на поляната пред 
хижа “Мургана”.   

Празник на хижа “Мургана”



Брой 36 Информационен бюлетин

    В началото на месец юни  Челопеч бе домакин 
на  Третия кръг от Републиканския шампионат по 
път-на безопасност и приложно колоездене за деца 
по правилата на Международната автомобилна 
федера-ция и Втория кръг от Републиканския 
шампионат по приложно колоездене “Младежта 
за безопасност на движението”. Организатори 
на спортните турнири бяха община Челопеч, 
Национално движение по приложно колоездене, 
Български червен кръст и КАТ “Пътна полиция” 
– Пирдоп.. Като гости присъстваха началникът на 
РИО на МОМН  на Софийска област, председателят 
на Националното движение по приложно колоездене, 
главните съдии на състезанието в девте възрастови 
групи, представител на БЧК, началникът на “Пътна 
полиция” Пирдоп, директорът на ОУ”Св.Св.Кирил 
и Методий”. На 10 юни в центъра на Челопеч се 
състоя откриването на състезанията. Инж. Алекси 
Кесяков, Кмет на общината, поздрави участниците 
и им пожела успех. Програмата на състезанията 
започна с решаване на отборен тест и майсторско 
управление на велосипеди в обособени четири пътеки 
с по пет уреда. Последва техническа конференция с 
ръководителите на отборите и главното съдийско 
ръководство, на която бе направена документална 
проверка на участниците и бе обсъден регламента 
на състезанието. Проведе се и първия изпит за отбо-
рите от Челопеч, Монтана, Силистра, Севлиево, 
Берковица. И през трите дни на състезанията, при 
много добра организация от страна на домакините, 
участниците показаха своите теоретични и прак-
тически умения по приложно колоездене и пътна 
безопасност. Велосипедистите премериха сили в 
дисциплините управление на велосипед в реална 
пътна обстановка, майсторско управление на вело-
сипед, оказване на първа помощ. Като основен 
спомоществувател на спортното събитие  община 
Челопеч осигури грамотите, медалите и купите за 
най-добрите в индивидуалното и отборно класиране. 
Всеки състезател получи рекламна фанелка, шапка, 
химикалка и диплом за участие, а отборите по една 
голяма торта. Спортната надпревара протече 
под съдийското ръководство на Милчо Крумов, 
главен съдия от Монтана, Христо Атанасов, главен 
съдия от София, Пенчо Пенев, помощник съдия 
от Кюстендил и техническия  секретар Владимир 
Данов. В крайното отборно класиране  на 111-я кръг от 
Републиканския шампионат по пътна безопасност и 
приложно колоездене по правилата

на Международната федерация по автомобилизъм
за деца от 10 до 12 години първите три места заеха 
отборите на Берковица, следвана от Монтана и 
бронзов медал за Челопеч.    При индивидуалното кла-
сиране   първото място при момичетата завоюва 
Теодора Вретенарова от Челопеч, а при момчетата 
на 4 и 5 място останаха Цветан Семерджиев и 
Александър Джежов. Във Втория кръг на Репу-
бликанския шампионат по приложно колоездене 
“Младежта за безопасност на движението” при 
отборното класиране първо и трето място зае 
отборът на Челопеч. Стефания Стефанова, Мирела 
Илиева, Теодора Вретенарова и Николета Четьова 
защитиха честта на този спорт в общината като 
завоюваха добри позиции при момичетата. При 
момчетата Цветан Семерджиев зае второ място, 
Илиян Цветанов пето и Недялко Калоянов шесто. 
Представителите на Националното движение по 
приложно колоездене връчиха дипломи за отлична 
организация на първенството на инж. Алекси 
Кесяков - Кмет на община Челопеч, Нина Калоянова 
- Секретар на община Челопеч, Сашка Вътева - 
директор дирекция”Специализирана” и Весислава 
Панджерова - директор на ОУ”Св.Св.Кирил и 
Методий”.

ТУРНИРИ
по ПРИЛОЖНО
КОЛОЕЗДЕНЕ
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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

 Това е една от инициативите, включени в тра-
диционния културен календар на детското за-
ведение. Двадесет и две деца представиха своя 
народен танц на сцената на фестивала  и той 
им донесе третото място. 
  По време на участията в международни 
фести-вали децата не само опознават родната 
страна, но и научават, че на сцената е приятно 
и награди се печелят с много труд.  

III - то място за ОДЗ в Хасково

 Организатор на събитието бе Инициативния 
граждански комитет за защита правата на 
гражданите от с. Челопеч, Коалицията за ус-
тойчиво развитие и Академията за европейска 
култура “Орфеева лира”. Своята поезия пред-
ставиха двама изтъкнати поети: Димитър 
Милов, който е носител на миналогодишната 
награда за поезия “Димчо Дебелянов” и таз-
годишния й носител поетът Иван Есенски. В 
края на поетичната вечер водещата Галина 
Иванова обяви литературен конкурс за поезия и 
проза, в който могат да участват жители на 
община Челопеч: ученици и възрастни. Темата, 
на която ще бъдат посветени творбите е 
“Моят роден край”.  Предвидени са награди и 
за двете категории участници.

  В началото 
на лятото 

ръководството и 
учителите от  Обе-
динено детско заве-
дение “Ханс Крис-

тиан Андерсен” 
организираха със 
съдействието на 
община Челопеч 

посещение на град 
Хасково и участие 
в Международния 

фестивал 
”Хасковски 

минерални бани 
2011”.

ЛЯТНА ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР
   В средата на юли на сцената на Народно читалище “Труд и постоянство” 

с. Челопеч се проведе авторски рецитал на тема “Мой роден край”.



Брой 38 Информационен бюлетин

  За девета поредна година Приморско се превръща в 
притегателен център за млади любители на фолклора 
от цял свят, за да вземат участие в Международния 
младежки фолклорен фестивал “Приморско 2011”. Тази 
година в него се включиха 40 колектива от 9 страни: 
Русия, Казахстан, Полша, Украйна, Сърбия, Литва, 
Естония, Беларус, Латвия. България бе представена от 
две групи.  Едната, от които бе Сдружение “Кукерски 
клуб Златните мечки”,с. Челопеч като представителен 
ансамбъл към ЦИОФФ. И този път ролята на клуба бе 
водеща и при дефилето, и при откриването на фестивала. 
Както обикновено мощния звън на тежките хлопки 
привличаха вниманието на гости и туристи, които 
снимаха с фотоапарати новите пъстри костюми на 
нашите мечки. Много от тях си направиха снимки с всеки 
кукер поотделно. Нашите момичета и момчета от клуба 
се превърнаха в атракцията на Приморско.

 Получихме благодарности и поздравления от 
представители на община Приморско, които бяха 
очаровани от автентичното богатство от носии, хлопки  
и материали на нашия клуб. През седемте дни, през 
които активно се включихме в програмата на фестивала, 
нашите деца имаха възможността да се запознаят и 
видят на живо фолклора на другите страни. Създадоха 
се приятелски взаимоотношения между колективите и 
участниците. Наложи се кукерите да проговорят и на 
други езици. Отново бяхме удостоени със Златна купа, 
Златен плакет, Златен медал и Почетна грамота. Но 
най-важната награда за всички бе поканата за участие в 
международния фестивал и през 2012 година.

                                         Ваня Събева, Съби Събев

Филм за  Челопеч  и  “Златните  мечки ” 
                            Разказ за Челопешките традиции по Сирни заговезни

 По предложение на инж. Алекси Кесяков, Кмет на 
община Челопеч, и председателят на Сдружението 
“Кукерски клуб Златните мечки”, Съби Събев Ре-
гионална информационна агенция и телевизия “Сред-
ногорие Медия” създаде  рекламен филм за община 
Челопеч и кукерската традиция в селото. В него 
участва един от старите кметове на Челопеч Златан 
Главанджиев,който разказва историята на истинска-
та челопешка  Сирница, възстановена през 70-80 години 
на миналия век.Филмът проследява създаването на 
кукерския клуб преди 5 години, от който впоследствие 
се раждат днешните два такива. За усещането да си в 
кожи и емоцията да си кукер на екрана споделят младите 
златни мечки и техните ръководители. Филмът бе 
излъчен по РИАТ”Средногорие Медия”.Кукерският клуб 
вече разполага с филма на рекламен диск.

 Златните мечки взеха участие и в  Приморско
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