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група на проекта са служителите на 
общинска администрацията, а общата 
му стойност е 36558.48 лв. Проектът 
включва обучения на служителите за
професионално развитие, за придобива-
не на ключови умения и чуждоезиково 
обучение по английски език.
  Основната цел на проекта е повишава-
не капацитета на служителите от 
администрацията на община Челопеч 
за по-ефективно и ефикасно изпълнение 
на задълженията, чрез подобряване на
професионалната квалификация, посред
ством усъвършенстване на уменията
за лична ефективност, координация, 
съвместна работа и придобиване на
езикови умения за ефективна комуника-
никация с институциите на ЕС и качест
вено обслужване на чуждестранните 
потребители на административни 
услуги.

 На 19.03.2014 г. се състоя тържествено 
връчване на сертификати на завърши-
лите чуждоезиково обучение по англий-
ски език – ниво А2, служители от общин-
ска администрация Челопеч.
 Сертификатите бяха връчени  от двама
двамата представители на обучава-
щата фирма „СИГМА-2000-ФАРОС 
“ООД  - г-н НиколаосАврамидис - Регио-
нален Директор за Югоизточна Европа
и  г-жа Светлана Косовска - координа-
тор проекти корпоративни клиенти.
 Проведеното обучение  е част от зало-
жените дейности по проект „Подо-
бряване ефективността на общинска 
администрация Челопеч, чрез обуче-
ние“,  финансиран с договор №  А12-22-
25/27.05.2013, по оперативна програма
„Административен капацитет“, съфи-
нансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд. Целевата

Общинските служители със сертификати

 Баба Марта не забрави децата от ОДЗ 
„Ханс Кристиан Андерсен”. На първи 
март малчуганите получиха мартнички,
подготвени специално за тях от ръко-
водството на общината и общинска 
администрация.
 Учениците от ОУ” Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” също получиха традиционните 
бели и червени символи от общината. 
 От своя страна първокласниците  от 
училището организираха работилница 
за мартеници и изненадаха с тях и 
общинските служители.
 Учениците от втори клас изразиха 
благодарност на майката на Денис, 
която много им помогна в часа по 
изобразително изкуство и така те 
създоха интересни мартеници.

Баба Марта



 3Информационен бюлетинмарт 2014

  С тържествена заря
община Челопеч отбеляза

136-та годишнина от 
Освобождението на България.

 Независимо от проливния дъжд на цен-
търа пред паметника в Челопеч се съб-
раха граждани, за да отдадат почит 
на загиналите.
 Прозвуча националния химн и бе вдиг-
нат трикольора, предвождан от шес-
тима факлоносци.
 Ученици от Основно училище „Св. Св. 
Кирил и Методий“, с. Челопеч, членове 
от Клуба на запасните офицери, Клу-
ба на хората с увреждания, Клуба на

Трети март

пенсионера и граждани на с. Челопеч
взеха участие в събитието.  Венци на 
почит бяха поднесени пред паметника 
на загиналите в освободителните вой-
ни челопечани. Ученици изпълниха сти-
хотворения и изпълниха възрожденски 
песни. 
 Тържественото честване на празника 
продължи в салона на Народно читали-
ще „Труд и постоянство”. Там присъс-
тващите се срещнаха с актьорите от
Хасковския театър „Иван Вазов”. 
 На челопешка сцена бе представена 
театралната постановка по цикълът 
от стихотворения „Епопея на забра-
вените” на Иван Вазов.
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турско робство - на 17.11.1877 година  
и на 04.01.1878 година за втори път и 
окончателно, за историческите данни  
и жители, запазили своята българска 
националност и борчески дух.
 Екипът от специалисти на Медидар- 
1” ООД София, свърза представата за 
традициите с психологията на вярата 
в доброто, като любов и милост между 
хората и акт на духовно благородство. 
Разговорът се завъртя около силата 
на прошката, пречистващата сила на 
огъня, кукерите,  които са в основата 
на културните вярвания за човешкото 
усилие да се прощава. Според специа-
листите умението да се иска и дава 
прошка е условие за развитие на близки 
и трайни взаимоотношения, каквито 
са отношенията в семейството, меж-
ду поколенията и между приятели. 
 Заедно с тези теми бяха обсъдени 
събуждането на природата и уваже-
нието към майката и жената.  
 Присъстващите на срещата излушаха 
стихове, притчи и приказки за доброто 
и разбирането между хората.
 Експертите от Медидар - I ООД София
бяха категорични, че след събитието 
има още една група, която е приела в
сърцето си новото разбирае за позна-
тото и старо добро.

По информация на екипът на
Медидар-I ООД София

 В началото на месец март екип на 
Медидар-I ООД София се срещна отно-
во с представителите на най-опитна-
та част от обществеността в Челопеч
 Изключително ползотворното сътруд-
ничество между тази институция и
община Челопеч продължава вече го-
дини.
 През изминалата 2013 година експер-
тите осъществиха многобройни срещи
с деца и  ученици от ОДЗ”Ханс Крис-
тиан Андерсен” и ОУ”Св. Св. Кирил и 
Методий” и техните родители. 
 Бяха обсъдени проблемни теми от 
ежедневното общуване в училищна и
семейна среда. Екипът отговаря и на
въпроси на жителите на общината на 
сайта на Челопеч. Това е поредната 
среща с Медидар-I ООД София с члено-
вете на Сдружението на пенсионерите,  
Дружеството на хората с увреждания, 
Съюз на офицерите и сержантите от
резерва, организирана със съдействие-
то на община Челопеч и отдел 
„Образование, култура и връзки с об-
ществеността”. Дискусията този път 
обедини исторически, естетически, 
етически и психологически  теми. 
 Присъстващите се върнаха назад в 
годините и си спомниха с нескрита 
носталгия за детските представи за
Баба Марта, за безгрижието и радос-
тта по онова време. Месец март е 
изпълнен с незабравими дати за бълга-
рина.
 Във връзка с темата за Освобожде-
нието на България на 3 март  стана ду-
ма за интересния исторически факт, 
че Челопеч е освобождаван два пъти от

Месецът на прошката
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района. Празникът се провежда под 
патронажа на кмета на община Чело-
печ инж. Алекси Кесяков, със съдейс-
твието на ЦИОФФ, България. Тази 
година гостуваха кукерските групи  от 
с. Глушник и с. Крупник.
 И за стари и млади, особено за най-мал
ките жители на Челопеч, седмицата 
преди Сирни Заговезни е изпълнена с из-
работване на карнавалните и кукерски 
маски, очакване и надежди. Както 
всяка година и тази карнавалът имаше
конкурсен характер в две категории - 
пресъздаване на герои от българското 
народно творчество и втората - кукер-
ски маски и костюми. Състезателите 
се изявят индивидуално и групово, в 
категория до 12 години и над 12 годишна 
възраст. Общо конкурсните категории 
бяха 8.  Иглика Петрова - библиотекар 
в НЧ „Труд и постоянство 1901″ Чело-
печ,  Златка Пеева - секретар на чита-
лището в с. Глушник и Ваня Бъчварова

СИ РНИЦА

 И тази година на Сирни Заговезни в 
Челопеч  страшните маски на кукерите 
и ритмичната мелодия на техните 
звънци огласи селото. Вече десетилетия
челопечани ревниво пазят традицията, 
свързана с прехода между зимата и 
пролетта. Според древните точно в 
тази пролука на времето могат да се 
промъкнат зли духове. Благословен е 
Челопеч, защото в него два клуба всяка 
година пресъздават обичая по изпраща-
не на зимата и посрещане на свежата 
и благодатна пролет и се превръщат 
във верни воини в борбата с лошото. 
 Традиционният кукерски карнавал
Сирница се проведе в центъра на село-
то на 2 март. Той винаги събира не 
само местните жители, но и гости от
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бяха журито, което оцени участниците 
в категорията Българско народно твор
чество. Тежката категория, кукерски-
те маски и костюми, бяха оценени от
жури, чиито председател бе Иван Тодо 
ров - председател на Национална сек-
ция на ЦИОФФ България. В състава на 
журито участваха и Агрипина Войнова 
- член на Национална секция на ЦИОФФ 
България и д-р на изкуствата Веселка 
Николова.
 Благословията за благодатна и плодо-
родна година направиха двата кукерски 
клуба от Челопеч. „Златните мечки”  
представиха ритуала по посрещане на
пролетта и изпращането на зимата.  
 В техния спектакъл от 2012 година 
е включен магически елемент, харак-
терен за българския фолклор. Всяка го-
дина миналогодишната Пролет преда-
ва своя венец и вълшебна пръчица, с 
която отваря вратите за топлината 
и светлината, на новата Пролет. Тра-
диционното пролетно заораване и зася-
ване изиграха кукерите от кукерския 
клуб „Златното руно”.
 В категорията Българско народно 
творчество до 12 г., индивидуално учас-
тие, бяха представени известните и 
незабравими за децата герои Хитър 
Петър, Гергана от “Извора на бело-
ногата”, Мече, Дракон, Русалка и други. 
Николай Алексиев в образа на Хитър 
Петър спечели одобрението на журито 
и зае първото място. Ана-Мария Лука-
нова, в образа на Райна Княгиня, смело 
дефилира във възрастовата група над 
12 г.
Малчуганите от ОДЗ ”Х. Кр. Андерсен” 
пресъздадоха приказката „Сливи за 
смет”. С това те се представиха  в 
категорията за групово изпълнение до 
12 години и спечелиха първото място.  
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След народния обичай конкурсната 
програма на фестивала продължи с 
участниците в категорията „Кукерски 
маски и костюми”, групово, над 12 
години. Журито  присъде две първи 
места. Едното за кукерски клуб “Злат-
ните мечки”, другото за кукерски клуб 
„Златното руно”.Те бяха наградени от 
Иван Тодоров, председател на журито. 
 Празникът продължи с изпълнения на 
гостуващите състави от с. Глушник 
и с. Крупник. Кукерите от Глушник 
представиха непознат елемент за райо-
на. По време на кукерския спектакъл 
маскираните удрят силно в асфалта 
една дълга тояга, на която е завързана 
заешка или овча кожа. Според фолк-
лорните представи на гостите от Сли-
венско коме-то, така се казва тоягата, 
със звука си гони злите духове.  
 Кукерите от Крупник са една от най-
известните кукерски групи в страната. 
Групата  участвува традиционно във 
всички фестивали на маскарадните иг-
ри в Община Симитли и гр.Перник. 
 Секретарят на община Челопеч Нина 
Калоянова връчи на ръководителите на
гостуващите състави грамота, плаке-
ти и специални кукли. По-късно вечерта 
по традиция бе запален обредният огън.

  Победители при груповото изпълнение 
в категорията над 12 години станаха 
учениците от 7 клас в ОУ”Св. Св. Кирил 
и Методий” – Челопеч с драматизация 
на приказката „Тримата братя и злат-
ната ябълка”. Весели баби мажоретки, 
нарекли себе си „Златните звезди”, 
към читалище „Христо Сирненски”, 
Златица, участваха в категорията. 
„Баборетките” имат амбицията, ка-
то първа формация от този тип в сред-
ногорския регион, да пропангандират 
и популяризират активният живот 
на хората след 50 годишна възраст. 
Заедно с тях се състезаваха „Младият 
меринджей”, „Камилата”, „Сватба-
та” и други.
 За тайната сила на прошката, която 
се дава в Неделята на Всеопрощението, 
която винаги е 40 дни преди Великден, за 
това какво правят младите моми рано 
заранта на Сирни Заговезни и каква е 
ролята на мъжете в деня на Прошка, 
пресъздадоха на мегдана жените само-
дейки към Народно читалище „Труд и
постоянство”, Челопеч. 
 Присъстващите с интерес гледаха  
ритуала „Ламкане” и си припомниха 
какво се слага на празничната трапеза 
в последния ден преди Великите пости. 
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от конната надпревара. Надбягвания-
та са разделени в две категории – за 
малки и големи коне. В кушията с 
малки коне тази година взеха участие 
седем състезатели. Победител в тази 
дисциплина стана Тодор Илиев с кон 
Гергана.  Второто място зае Захари 
Маринов с кон Вихър, следван от 
Наташа Ангелова с кон Сокол. Четирима 
бяха смелчаците в категорията за 
надбягване с големи коне. Сред финала 
стана ясно, че пръв пресече финалната 
линия   Иван Лазаров с кон Каргон, 
следван от Филип Цветков с кон Вихър 
и трети бе Николай Кънчев с кон 
Анабел. По традиция победителите 
в двете категории се състезават за 
наградата Първенец на Тодоровден 
2014. Тя бе спечелена от Иван Лазаров 
с кон Каргон. В надбягването на впряг с 
каруца с преодоляване на препятствия 
за време най-добър бе Георги Маринов с 
кон Боян. Втори се класира Иван Чернев 
с кон Вихър. На трето място бе Стоян 
Чернев с кобила Петя. Първенецът 
получи 250 лв., среброто донесе 200 
лв., а бронза -100 лв.  Общият награден 
фонд бе 3 200лв. Всички участници 
поощрителни награди, бутилка вино и 
чаша с логото „Тодоровден 2014”.

 Традицията си е традиция. След Сир-
ница следва Тодоровден или както още
го наричат Конски Великден. 
 Служителите от  общинската адми-
нистрация в Челопеч отново организи-
раха  празника. На 9 март в местност-
та „ Подтарлъка” се събраха най-
ентусиазираните стопани на коне и 
много любители на конните надбягва-
ния.
 Кушиите са най-интересния момент 
на Тодоровден. Според легендата в  
далечни времена при изгрев - слънце 
мъжете са сплитали опашките и гриви
те на конете, украсявали са ги с мънис-
та, пискюли и цветя и са ги отвеждали 
на водопой. Жените са замесвали обред-
ни хлябове, като давали от тях и на 
конете. Варили са и жито, което се 
благославяло в църковния храм. После 
идва ред на любимото на всички конно 
състезание - кушия. Победителят се 
е награждавал, като конят получавал 
обикновено юзда, а неговият стопанин 
- риза или кърпа.
 Спечелилият надбягването обикалял с 
коня си всички домове, за да честити 
празника. 
 Днес празникът е по-различен. Той е 
съпроводен с бира, скара и удоволствие

Тодоровден в „Подтарлъка”
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то беше г-ца Джаклин Илиева- препо-
давател по английски език, а организа-
тор и част от екипа на журито - г-жа 
Нонка Бантова.
 Четвъртото Национално състезание 
по правопис на английски език  Spelling 
Bee предстои на 10 май в хотел Хилтън 
в София.
 Spelling Bee е традиционно американс-
ко състезание, в което състезателите 
спелуват (от англ. spelling), т. е. произ-
насят буква по буква различни думи на 
английски език.  Над  6400 ученици на 
възраст до 14 години се състезават в 264 
училища в страната през седмицата от 
10 до 15 март 2014 г. Участниците се 
подготвяха по предварително изготвен 
списък от 500 думи още от началото 
на месец декември. 

Цветина Георгиева  отново победител
 В ОУ” Св. Св. Кирил и Методий” в 
Челопеч се проведе  училищния кръг на
Четвъртото Националното състеза-
ние по правопис на английски език 
Spelling Bee. Отново най-добра при 
спелуването е Цветина Георгиева.  
 За трета година тя се класира на 
първо място. След Цветина на второ 
място е Силвия Николова, а на трето - 
Калоян Ефремов, който е ученик в тре-
ти клас и се включва за пръв път. 
Момичетата, заели първото и второ 
място , ще участват в  регионалналния 
кръг, който се проведе на 12 април в
столицата.
 Награди и грамоти получиха всички 
участници. За безпроблемното проти-
чане на състезанието отговаряше г-жа
Татяна Цонкова, диктор на състезание
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дени през 20 год. на работа на добро-
волците в България и ще насочи  усилия
та си към разнообразяване и подобря-
ване на обучението по английски език,
обогатяване на професионалните и со-
циални умения на личности, организации 
и общности и насърчаване  развитието 
на лидерски умения сред младежтa.
 Фондация „Америка за България”- 
Фондация „Америка за България” под-
помага израстването и укрепването на 
динамична пазарна икономика и демо-
кратично общество в България и под-
крепя страната в постигане на пълния 
ѝ потенциал на успешна и модерна 
европейска нация.  Основана през 2008 
година, Фондацията е наследник на 
Българо-американския инвестиционен 
фонд, създаден от Правителството на 
САЩ чрез Американската агенция за 
международно развитие. Грантовете, 
които Фондация „Америка за Бълга-
рия” предоставя, продължават отно-
шенията на доброжелателство и прия-
телство между народите на САЩ и 
България.

 Целта на състезанието е да повиши
интереса на учениците към изучава-
нето на английски език и да подоб-ри 
знанията им чрез забавни и интер-
активни инициативи.
 В България състезанието се провеж-
да за първи път през 2011г. по идея 
на доброволци от Корпус на мира. 
Състезанието се организира от Фонда-
ция “Корпус за образование и развитие-
КОРПлюС”. То се осъществява в парт-
ньорство с Фондация „Америка за 
България”, Посолството на САЩ и 
под патронажа на Министерството 
на образованието и науката.  

 
По информация от Нонка Бантова, 

преподавател по английски език в ОУ”Св. Св. 
Кирил и Методий”

 КОРПлюС - Неправителствена орга-
низация, създадена като приемник на
Корпус на мира с основна цел да запази,
продължи и развие някои от най-ус-
пешните проекти на доброволците от
Корпус на мира България. 
 Организацията ще използва дъгогодиш- 
ния опит, знания и материали, създа- 
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 Под патронажа на Алекси Кесяков, 
кмет на община Челопеч, на 21 март се 
проведе Петия турнир по баскетбол за 
момичета и момчета от пети до седми 
клас. По традиция домакин е ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”. В спортната 
надпревара се включиха състезатели 
от отбора на Челопеч, Панагюрище 
Клисура и Копривщица. Гости на съби-
тието бяха Гергана Тодорова и Саня 
Въжарова, представители на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч”,  Атанаска 
Делева, старши експерт по физическо 
възпитание и спорт, представител на 
РИО София област, Бойка Дюлгярова, 
директор на СОУ „Л. Каравелов”, Саш-
ка Вътева, директор Дирекция „Спе-

Пети турнир по баскетбол
за ученици  в Челопеч

циализирана”, община Челопеч, препода
ватели от учебните заведения и учени-
ци. Според регламента на състезанието 
отборите играха всеки срещу всеки.
 На финалната среща при момичетата 
отборът на Копривщица застана срещу 
отбора на Панагюрище. Битката спе-
челиха копривщенци, които получиха 
златните медали и купата. Среброто 
отиде в ръцете на панагюрци, а бронза  
остана за домакините.
 При момчетата златото получи от-
борът на Панагюрище, следвани от 
отборите на Копривщица и Челопеч. 
Директорът на училището  Весислава 
Панджерова връчи грамоти на най-
добрите състезатели.
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Издава Общинска администрация - община Челопеч,  с. Челопеч - 2087,  обл. Софийска бул.  “Трети март”  №1    
тел.  07185 / 2550 ;  факс 07185 / 2360;  e-mail: ob_chelopech@chelopech.org

РАЗПРОСТРАНЯВА  СЕ  БЕЗПЛАТНО

 
Състезателите от клуб „Будо”, Чело-
печ, участваха в Международния тур-
нир  по карате HARA-OPEN, който се 
проведе  в Сърбия. В него се включват 524 
състезатели от Черна гора, Румъния, 
България и Сърбия. Представители на 
нашата страна е отборът от Челопеч. 
Оттам каратеките се завърнаха с два 
златни, три сребърни и един бронзов 
медали. Отново Ива Иванова спечели 
1 златен и 1 сребърен медал. Ивайло

Отново много медали и отлично представяне 
на каратеките от Челопеч

Предпечатна подготовка: Пламен Панчев, Текст Диана Петрова                         

Стефанов се завърна със златен ме-
дал, Мирела Илиева с два сребърни, 
Станислав Шутилов завоюва бронза.  
 Вече години наред  състезателите по 
карате от Челопеч се завръщат от 
престижни международни турнири с 
много медали. И този път участието в 
спортната надпревара в Сърбия  стана 
възможно благодарение на политиката 
на ръководството на община Челопеч 
по отношение на спорта и организиране 
на  свободното време на учениците.




