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Реализирани:

 - След приключване на  проекта „Ин-
фраструктурни мерки по укрепване на
р. Воздол, община Челопеч, с цел предо-
твратяване на риска от наводнения”, е 
почистено коритото на реката, извър-
шени са корекционни и укрепителни 
мероприятия по коритото й. 
 Безвъзмездната финансова помощ 
възлиза на 720 915, 73 лв, участието на 
общината е 37 942, 93 лв. 
 - Завършен е проектът „Намаляване 
на емисиите на парникови газове по-
средством внедряване на мерки за енер-
гийна ефективност в ОУ ”Св. Св. Кирил 
и Методий”, с. Челопеч, община Челопеч, 
който е на стойност 1 175 307,61 лв.  
 Социалният ефект е модернизирането 
на учебната сграда, както и постигане 
на разходите по отоплението й. 
 Извършените дейности включват топ-
лоизолиране на външните стени, топло-
изолиране и ремонт на покрива, топло-
изолиране и ремонт на под, поставяне 
на ПВЦ дограма, повишаване ефектив-
ността на отоплителната инсталация, 
изграждане на система за битово горе-
що водоснабдяване и посмяна на освети-
телни тела. 

Стартирали през 2013 година

 - През февруари 2013 година стартира 
проектът „Заедно можем повече за об-
разователна интеграция на учениците 
от етническите малцинства в общи-
на Челопеч”. Реализацията му се осъ-
ществява в партньорство с ОУ”Св. Св. 
Кирил и Методий”. Целта на проекта е
свързана със създаване на условия за об-

Проекти в община Челопеч
разователна интеграция на  учениците 
от етническите малцинства на тери-
торията на Община Челопеч, като 
предпоставка за бъдещата им успешна 
социална и трудова реализация в об-
ществото. Стойността на проекта е  
92 745, 84 лв. 
 - В края на 2013 година стартира 
проект, свързан с паркоустройство и 
озеленяване на централна част на с. 
Челопеч и изработване на интегрален 
план за развитие, който е на стойност 
1 242 610,46 лв. Проектът предвижда  
подобряване на системата паркови пло-
щи за обществено ползване в с. Челопеч.  
 В пешеходната централна част ще бъ-
дат обособени места за почивки, раз-
ходки и народни празненства, която в
момента се използва като паркинг. 
 Ще бъде изработен интегрален план 
за развитието на общината, който съ-
държа следните компоненти:
•  Социални, икономически и екологичен 
анализ;
• Анализ на заинтересовани страни, 
целеви групи, потенциални инвеститори, 
партньори и др.;
•   Формулиране на визия, цели и опреде-
ляне на приоритети;
•  Определяне на зони за въздействие, 
приоритетни проекти и източници на 
финансиране;
•  Провеждане на обществени обсъж-
дания;
•  Изработване на ПУП за приоритетни 
проекти;
•  Изработване на техническа докумен-
тация за приоритетни проекти;
•  Изработване на програма за реализа-
ция.
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 Планът ще бъде обсъден със заинте-
ресованите страни (местна общност, 
държавни институции, бизнес), ще бъ-
де приет от Общински съвет и ще бъ-
де прилаган от администрацията на 
Община Челопеч.
 - Третият стартирал проект през 
изминалата година е „Подобряване 
ефективността на общинска админис-
трация Челопеч, чрез обучение, финан-
сиран с Договор № А12-22-25/27. 05.2013,
по Оперативна програма „Админис-
тративен капацитет”.
 Проектът е на стойност 36558.48 лв. 
Неговата продължителност е една 
година.

Сключен е договор:

 - По проект „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и про-
веждане на политики в община Челопеч 
и община Копривщица”.  Одобреният 
бюджет на проекта е в размер на 64 
674,25 лв., а продължителността му е 
9 месеца. Конкретните цели на проекта 
включват създаване на предварителни 
условия за прилагане на ефективни, 
съгласувани публични политики в общи-
ните Челопеч и Копривщица, въвеждане 
и прилагане на механизми за участие на
заинтересованите страни в  планиране-
то, прилагането и мониторинга на поли-
тики, прилагани от общинските адми-
нистрации, укрепване на капацитета 
на общините Челопеч и Копривщица  за 
разработване и прилагане на политики 
в партньорство със заинтересованите 
страни, провеждане на обществени 
консултации на общински политики, 
включени в обхвата на разработваните 
планове и стратегии и други.

Предстои обявяване на обществена 
поръчка

 - по проект „Реконструкция и реха-
билитация на път SFO 1300 /път п.37 
Златица – Панагюрище/ - Карлиево 
границата – община Челопеч - /път – I-6/ 
и на път SFO 1431 /път II-37 Златица 
– Панагюрище/ - Църквище границата 
– община Челопеч. Стойността на 
проекта е 2 258 092.00лв.

Работа и за младите

 През 2013 година общината осигурява 
работа за млади хора по Насърчител-
ната мярка за стажуване на младежи. 
 На длъжността „технически сътруд-
ник” е осигурена работа за шест месеца 
на едно лице.
 Агенцията по заетостта осигурява 
финансирането.
 Във връзка с реализацията на проекта 
„Ученически практики” в общината 
са обучени двама ученици в реална ра-
ботна обстановка, което гарантира 
възможност за успешна реализация на 
трудовия пазар.
 По програмата „Старт в кариерата”, 
която гарантира работа за младежи 
с висше образовяние, е назначено едно 
лице.
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то те са осъществявали  поддръжка и
почистване на гробищен парк, корито 
на р. „Воздол“, терен около язовир „Ка-
чулка“, чрез отстраняване на отпа-
дъци и извозването им, опазване на 
чистота, окосяване и поддържане на 
прилежащи терени, премахване на 
храстовидна растителност и дървета 
в корито на реката. Средствата за 
трудово възнаграждение и осигуровки 
се осигуряват от Агенция по заетост
та.
 От 2011 година въз основа на подписано 
социално споразумение между община 
Челопеч и Дънди Прешъс Металс 
Челопеч петима души от социално 
уязвимите групи почистват района 
около сметището на Челопеч и се гри-
жат за поддържане на чиста околна 
среда. Средствата за трудово 
възнаграждение и осигуровки се 
осигуряват от „Челопеч Майнинг“.
 Социалната услуга – личен асистент 
в семейна среда по проект „Достоен 
живот” има двустранен положителен 
ефект. От една страна проектът оси-
гурява работа, от друга е в помощ на 
лица с увреждания. За момента са наз-
начени 10 асистенти, които предос-
тавят услугата на 13 потребители.  
 Проект „Подкрепа за достоен 
живот” се финансира в рамките на 
схема за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ  BG-
051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.

 По време на икономическата криза, 
каквато целият свят преживява в пос-
ледните години, а у нас последствията 
се усещат преди всичко в социалния 
живот, община Челопеч търси ва-
рианти  чрез  различни проекти да оси-
гури работа на своите жители.
 Чрез Оперативна програма за разви-
тие на човешките ресурси за срок от 
една година шестима души работят на 
длъжност „Работник озеленяване“. 
 След изтичане на този срок с двама 
от тях са сключени договори по извън-
трудови правоотношения, с други два-
ма – срочни трудови правоотношения.  
 Средствата за трудово възнаграж-
дение и осигуровки са финансирани по 
схема BG051PO001-1.1.03 „РАЗВИ-
ТИЕ”, чрез Европейския Социален 
фонд.
 Чрез Националната програма „ОСП
ОЗ” са назначени на длъжността 
„Общ работник” трима души за 
четири месеца, които осъществяват 
зимна поддръжка.
 За последните четири месеца от 
2013 година още петима жители на 
общината, които са от целевите групи 
- дългосрочно безработни и лица на со-
циално подпомагане, са назначени. 
 Средствата за трудово възнаграж-
дение и осигуровки се осигуряват от 
Агенция по заетостта. За петима 
безработни с ниско образование и без 
квалификация е осигурена работа по 
Регионалната програма за 6 месеца, ка-

Социалната програма на община Челопеч за 2013 г.

Осигуряване на работа на уязвимите социални  
групи в общината
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 През 2013 година в общината има 15 
новородени. Съгласно Наредбата за 
отпускане и изплащане на еднократни 
парични помощи за стимулиране раж-
дането и отглеждане на деца от Общи
на Челопеч са отпуснати  и изплатени 
помощи в размер на 7700.00 лв.  
 Отпуснати са помощи в размер на 
6804.50лв. съгласно Наредбата за под-
помагане с еднократни безвъзмездни 
финасови или материални помощи нуж-
даещи се граждани , жители на Община 
Челопеч.
 Здравната политика на общината се
осъществява чрез ежедневно осигуря-
ване на жителите на медико-клинични 
изследвания и безплатни консултации 
от лекари специалисти по “ Акушерст-

Социални и
 здравни услуги

во и гинекология”, „Вътрешни болес-
ти” и „детски болести“, с което се 
улесняват рисковите групи:  деца, лица
с трайни увреждания, хора от третата 
възраст, неосигурени лица.
 Назначена е медицинска сестра, която
работи от понеделник до събота/вклю-
чително/. Това осигурява шестдневно 
оказване съдействие за получаване на 
медицинска помощ, измерване на кръв-
но налягане, измерване на температу-
ра, поставяне на  подкожни, мускулни и 
венозни инжекции, обработване на ра-
ни.
 Всяка сряда пробовземане на биологичен 
материал за лабораторниизследвания.
 През 2013 година община Челопеч 
организира провеждането на безплат-
ни медицински прегледи, свързани със
заболяването на остеопороза и из-
следване на костната плътност, сър-
дечно-съдови заболявания, очни прег-
леди и консултации.

Как да се справим с хитринките и упорството 
на нашите деца?

 В края на януари Местната комисия за 
борба с противообществените прояви 
на малолетни е непълнолетни към об-
щина Челопеч организира поредното 
Училище за родители Темата бе из-
брана от родителите и бе свързана с 
хитринките за справяне с упорството
и ината на подрастващите. 
 Събитието се осъществи с подкрепа-

та на психолози и медиатори от „Ме-
дидар-1” - София. Медиатори и роди-
тели коментираха примерни случаи на
хитрини, които понякога могат да 
помогнат за изясняване на определена 
ситуация, при която детето проявява 
безмислен според възрастните инат.
 Специалистите посъветваха родите-
лите да се опитат да бъдат търпеливи
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и задно с детето да обсъдят създалата 
се ситуация.
  Според тях е необходимо партньорст-
во с децата по време на търсенето на 
решение на проблема. 
 Психолозите съветват да се налагат 
наказания само, когато родителите са
спокойни. По време на срещата стана
ясно, че родителите не бива да злоупо-

требяват с наказанието, винаги да 
поясняват последиците от действия-
та на детето, така че то да има 
възможност само да прецени какво ще 
последва ако откаже да се подчини.  
 Присъстващите на срещата бяха кате-
горични, че уважението между детето 
и родителите е един от най-важните 
моменти в техните взаимоотношения.

Състезание „Млад кулинар”
в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0155
„Заедноможем повече за образователна

интеграция на учениците от етническите
малцинства в общинаЧелопеч“

Проект: „ Заедно можем повече за образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства в община Челопеч” е финансиран с договор № ДО1-
3208/05.02.2013г. по схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства”

 На 30 януари 2014 година в ОУ”Св. Св. 
Кирил и Методий” се проведе състе-
зание „Млад кулинар” по проект BG-
051PO001-4.1.5. - 0155„ Заедно можем 
повече за образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинст-
ва в община Челопеч“, финансиран по 
схема „Образователна интеграция на 
децата и ученицитеот етническите 
малцинства” по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007-
2013, съфинансирана от Европейкия 
социален фонд.
 В състезанието участват ученици от 
пети и шести клас, разпределени в два 
отбора по 12 момчета и момичета във 
всеки от тях.
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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2014г.
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Радка Костова
Председател на

НЧ “Труд и постоянство
постоянство    1901”

Възпроизвеждане
на обичая

  “Пеене на пръстените”01.01.2014 г. 
с. Челопеч

06.01.2014г. 
с. Челопеч

Възпроизвеждане
на обичая

„Йордановден“ Радка Костова
Председател на

НЧ “Труд и постоянство
постоянство    1901”

07.01.2014г.
с. Челопеч

Възпроизвеждане
на обичая

“Ивановден” Радка Костова
Председател на

НЧ “Труд и постоянство
постоянство    1901”

21.01.2014г.
с. Челопеч

Възпроизвеждане
на обичая

„Бабинден“ Лушка Бързакова
Директор на ОДЗ    
“Х.К.Андерсен”

21.01.2014г.
с. Челопеч

Тържествено честване 
годишнината от смъртта

 на Апостола

141г. от обесването на
В. Левски

Община Челопеч
Мл. експерт „Образование, 

култура и ВО”

28.02.2014г.
с. Челопеч

Съвместна инициатива
 за опазване

 на традицията 

Баба Марта бързала… ОДЗ „Х.К.Андерсен“
ОУ „Св.св.Кирил и 

Методий“
Дружество на 
пенсионерите

Дружество на хората с 
увреждания

02.03.2014г.
с. Челопеч

Кукерски карнавал„Сирница 2014“ Община Челопеч
Мл.експерт

“Образование, култура и 
ВО”

Организатор и
лице за контакти

МероприятиеПоводДата и месец
на 

провеждане

03.03.2014г.
с. Челопеч

Концерт
Заря-проверка

Национален празник на 
Република България

Община Челопеч
ОДЗ „Х.К.Андерсен”

СОСЗР
ОУ” Св.Св.Кирил и 

Методий”
НЧ “Труд и постоянство 

1901”
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Община Челопеч
Мл. експ. “Образование, 

култура и ВО”

Конни състезания„Тодоровден 2014“08.03.2014 г. 
с. Челопеч

Община ЧелопечконцертМеждународен ден на 
жената

08.03.2014 г. 
с. Челопеч

Община ЧелопечТеатрална постановкаМеждународен ден на 
театъра

27.03.2014 г. 
с. Челопеч

Община ЧелопечТеатрална постановкаМеждународен ден на 
театъра

27.03.2014 г. 
с. Челопеч

ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий”

НЧ “Труд и постоянство 
1901

Приемане 
първокласниците за 

членове на училищната 
библиотека

Рисунка на тема моят 
любим приказен герой

Международен ден на 
детската книга

02-04.
04.2014 г. 
с. Челопеч

Община ЧелопечКуклен театър110 г. от първото куклено 
театрално представление

17.04.2014 г. 
с. Челопеч

ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий”

Кирило-Методиеви дни на 
отворените врати

Патронен празник на 
училището

11.05.14 - 
24.05.2014 г. 
с. Челопеч

ОУ”Св.Св.Кирил и 
Методий”

ОДЗ „Х.К.Андерсен”

Тържествен концерт - 
честване на светите братя 

Кирил и Методий

„ Върви народе…“
Ден на славянската 

писменост и култура

24.05.2014 г. 
с. Челопеч

Община ЧелопечДетско партиДен на детето01.06.2014 г. 
с. Челопеч

Община Челопеч
секретар

Община Челопеч

съборПресвета Неделя – 
празник на община 

Челопеч

15.06.2014 г. 
с. Челопеч

Община Челопеч
Мл.инспектор “МДТ”

ТД “Мургана”
Председател

ТД “Мургана”

Туристически празникПърва копка
х. Мургана

12.07.2014 г. 
с. Челопеч

CIOFF- България
Община Челопеч

Международен Фолклорен 
фестивал

Първи международен 
фолклорен фестивал

„ Златен прах“ Челопеч

17.07.14г.-
20.07.2014 г. 
с. Челопеч



 9Информационен бюлетинянуари-февруари 2014

Община Челопеч
СОСРЗ

Съвместна инициатива
за Съединението

Съединението на България06.09.2014 г. 
с. Челопеч

ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий”

НЧ “Труд и постоянство 
1901”

Дружество „Клуб на 
пенсионера“

Ден на народните 
будители

Община Челопеч

01.11.2014 г. 
с. Челопеч

Община ЧелопечконцертДен на независимостта на 
Р. България

22.09.2014 г. 
с. Челопеч

Община Челопечконцерт на 
гостуващи групи

Международен ден на 
музиката

01.10.2014 г. 
с. Челопеч

ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий”

ОДЗ „Х.К.Андерсен

Опазване и заздравяване 
на семейни ценности

Ден на християнското 
семейство

21.11.2014 г. 
с. Челопеч

Община ЧелопечПеене на пръстените 
– възпроизвеждане на 

обичая

Нова година31.12.2014 г. 
с. Челопеч

Изготвил: Т. Цонкова – мл.експерт „ОК и ВО“
Утвърдил: инж. Алекси Кесяков

Кмет на община Челопеч

ИВАНОВДЕНСКОТО  ХОРО  В  ЧЕЛОПЕЧ

за здраве и плодовитост. Но, както 
изглежда, на младите девери не са 
им стигнали силите да се справят 
с нашата тазгодишна „булка”, 
носеща буйно сърце в мъжка снага, 
та бяха наизлезли и кума с кумата, и 
стринките, че и престарелите дядовци 
от родата. Попът и музикантите 
поведоха множеството към реката, 
а сватбарите изминаха пътя до 
специално приготвеното за случая 
вирче на р. Воздол със ситна ръченица. 
Веселото шествие повлече след себе

На Ивановден в Челопеч да си – та 
душата да ти се засмее, на сърцето да 
ти олекне!...
 В слънчевия предиобед живата 
музика задумка на площада и се зададе 
пъстро сватбарско шествие. НЧ 
„Труд и постоянство 1901” и Кукерски 
клуб „Златното руно” от Челопеч 
възпроизведоха стария челопешки 
обичай, свързан с празнуването на 
Ивановден. По традиция „деверите” 
отиват у „невестата” и я извеждат 
на реката, за да я намокрят, „изкъпят” 
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изминалата година. По традиция, 
Читалището е подготвило за всяка от 
тези жени скромен подарък.
Когато се свърши даруването, кумът 
изведе сватбарите от реката. 
Булката и младоженецът поведоха 
хорото, на което се наловиха всички 
– кумове, девери, шаферки, сватове, 
па и старите дядовци с бастуните. 
Хубави хора се извиха и на реката, и 
на площада. Голяма беше заслугата 
за това на музикантите, и особено 
на тъпанджийчето – осемгодишният 
Иван Минков Костадинов.

Иглика Петрова

си сума челопечени и гости на селото, 
бреговете на реката почерняха от 
народ. Младоженецът, макар да беше 
дребен и крехък, успя да изкъпе доста 
по-едрата от него булка във вира. 
Невестата пък изпръска всички около 
себе си с вода от реката за здраве, 
а после, за да умилостиви родата, 
дарува всекиго с по нещо от чеиза си – 
кого с шарени челопешки чорапи, кого 
с налъми. След като попът благослови 
сватбарите, бяха поканени да слязат 
при вирчето три млади челопешки 
невести – жени, които са родили
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 и Нонка Бантова, преподавател в него.
 Членовете определят, че и двата отбо
ра показват завидно майсторство и ня
ма категоричен победител. 
 Ентусиазираните готвачи получават 
тениски и шапки с логото на проекта.  
 По време на заниманията си по гот-
варство младите готвачи са създали и 
брошури с рецепти и техните снимки, 
с чието издаване се ангажира община 
Челопеч.

По материали на Нонка Бантова, 
ръководител на клуб „Млад готвач”

 Изборът за демонстриране на кули-
нарни умения са подготовката на  со-
лена палачинкова торта и тирамису.  
След теглене на жребият отборите се 
организират отлично. Всеки се заема
със своите задължения. След подго-
товката на  своите кулинарни предизви-
кателства, младите кулинари почист-
ват  работното си място.

 Членовете на журито са Татяна Цон-
кова, представител на общинска адми-
нистрация Челопеч, Весислава Пандже-
рова, директор на учебното заведение
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С уважение към втората възраст

 На 15. 02. 2014 година,  в село Челопеч 
се организира среща с част от об-
ществеността в пенсионна възраст на 
Община Челопеч.
 Събитието обедини два специални праз-
ника – празникът на плодородието, 
гроздето, виното, любовта и за пър-
ви път беседа със специалисти в об-
ластта на културното общуване.
 Представените теми имаха за цел да
информират участниците от Сдру-
жение на пенсионерите,  Дружество 
на хората с увреждания, Съюз на офи-
церите и сержантите от запаса и 
резерва по значимите за тях въпроси.  

 Специалисти от София на „Медидар- 
1” ООД представиха по нов и интере-
сен начин ежедневния поглед върху 
виждането за радостните моменти в 
третата възраст на живота.
 Над 30 души станаха част от 
инициативата на  „Отдел култура” от 
Община Челопеч, за възможностите 
и правото човек да бъде информиран 
и запознат с актуалните предизви-
кателства на днешния ден. 
 Стана ясно, че възрастта не може 
да бъде пречка за развитието на лич-
ността, стига да има ясни мотиви и 
поставени цели.
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ниците имаха възможност да се включ-
ват активно и със собствено мнение.
 В края стана ясно, че хората имат 
нужда от такива срещи и пожелаха 
дискусиите да продължават като доб-
ра практика, заради положителния 
ефект върху личността в пенсионна 
възраст.
 Следващото събиране се очаква да 
бъде на тема ”Месец на прошката”, 
където ще се обсъжда умението да се 
разговаря, да се подкрепя приятелското 
отношение и да се цени прошката.
 След работата в група присъстващи-
те имаха възможност да задават въп-
роси от сферата на здравословния ре-
жим,  начин на живот, хранене. Стана 
ясно какви книги са подходящи за тях 
и как да ги намират, а голяма част 
получиха и възможност за индивидуал-
ни консултации от специалистите.

17. 02. 2014 г.
             Екип на

„Медидар- 1”ООД Челопеч

 „Третата възраст”, „Втората мла-
дост” са естествен етап от човешкия 
живот и когато хората открият 
начините да се чувстват полезни, те 
действително намират подходящо за 
тях самите и за общността място.
 Психологът Бонка Димитрова  и 
медиаторът Спас Лазаров превърнаха 
темите за новите технологии, мобил-
ните апарати, компютрите, електрон-
ните книги в провокативна за аудито-
рията. Дискусията бе свързана  и  с ус-
вояването на начини за ползването им,
като източник за духовна храна и кул-
тура.
 Инициативата бе подкрепена от три-
те клуба и активното участие на Хрис-
тина   Пенева, Никола Берберов.
 Темите бяха определени с предвари-
телни анкети за интересите на хората 
от третата възраст и съобразно осо-
беностите на Община челопеч.
 Срещата протече при огромен инте-
рес, като по време на беседата, участ-
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Годишнината от обесването 
на Васил Левски бе 

отбелязана от ОУ ”Св.
Св.Кирил и Методий”, 
ОДЗ „Ханс Кристиян 

Андерсен”, читалище „Труд 
и постоянство” съвместно с 

Клуба на пенсионерите.

В памет на Васил Левски
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 По традиция в ОУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий” в Челопеч празникът на 
любовта, характерен за католиците 
„Свети Валентин”, и тази година 
предизвика невероятен ентусиазъм.  
 Цяла седмица, разказва Нонка Бантова, 
учител по английски език, кабинетът 
по английски език се превръща в рабо-
тилница за ,,валентинки“ и сърца за 
украса. В инициативата охотно се 
включват много ученици, вдъхновени 
от идеята да припомнят на всички, че 
най-хубавото чувство, което прави хора
хората щастливи, което ги обединява
и им помага по-лесно да решават про-
блемите си, е любовта.
 Организаторите амбициозно превръ-
щат тържеството в състезание „Иг-
рай и спечели“. Момичетата и мом-

ОУ   ЧЕЛОПЕЧ ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЛЮБОВТА И ВИНОТО

четата се сформират по двойки и се 
впускат в надпревара за спечелване на
емблематичните призове - червени плю-
шени играчки - символ на празника. 
 Участниците имат възможността да
участват в няколко категории: ,,Нарису-
вай по описанието на съотборника“, 
,,Познаваме ли се добре?“, ,,Да бъдем в 
крак с модата“ и ,,Танцувай с мен“.  
 Всички участници се бяха постарали в 
посока - визия, отговаряща на Св. Ва-
лентин и Трифон Зарезан.
 Най-развълнуваните участници са 
първокласниците, които за първи път
участват в подобно предизвикател-
ство, но успяват да се справят с поста-
вените им задачи. А най-големите, 
седмокласниците,  с огромно съжаление 
се включват  за последен път в Деня на 
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РАЗПРОСТРАНЯВА  СЕ  БЕЗПЛАТНО

влюбените в своето училище.
 Щом има състезание, има и жури.  В 
него се  включват по един представител 
от всеки клас. Под звуците на любими 
музикални парчета участниците показ-
ват художествените, актьорските и
танцовите си умения, като проявяват 
завидна съобразителност и бързина.
 Налага се да отговарят и на допъл-
нителни въпроси. Докато заседава 
компетентното жури, звучат евър-
грийни, изпълнени от ученици- ,,Обещай 
ми любов“ и ,,Две следи“.
 Специален празничен поздрав за всички 
е поднесен от шестокласничката Габ-
риела Динева, която любезно предо-
ставя колекцията си от любовна лири-
ка, написана специално като поздрав 
към всички присъстващи. Всеки, вклю-
чил се с душа и сърце в импровизирано-
то шоу, е бурно аплодиран от публика-

та. Пожелания за всеки клас, за учи-
телите и останалите служители „из-
скачат” валентинки с пожелания.  
 Специален гост на празника е г-жа Т. 
Цонкова - мл. експерт ,,Образование, 
култура и ВО“ в община Челопеч и  
родители, които искрено се забавляват. 

 По информация на Н. Бантова,
 ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”




