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 На 30.04.2014 г. в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - с. Челопеч, се проведе Кръгла 
маса - заключителен етап по проект BG051PO001 - 4.1.5. - 0155 “Заедно можем 
повече за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в 
община Челопеч”. Проектът е финансиран по схема “Образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства” на ОП “Развитие на човешките 
ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския 
съюз. Проектът на обща стойност 92 745,84 лв. стартира през м. февруари 2013г.
 Поради големия интерес първоначалната му продължителност беше удължена от 
11 месеца на 15 месеца и 25 дни.   
 В кръглата маса взеха участие преподаватели, ученици и родители.
 Мероприятието беше организирано от партньорите по проекта Община Челопеч и 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с подкрепата на “Медидар - 1” ООД София.
 Ръководителят на проекта Весислава Панджерова отчете десетте дейности, 
реализирани в последния етап от проекта. Те включват допълнителна образователна 
подготовка на ученици от етническите малцинства в три образователни направле-
ния: “Български език” с преподавател Елена Лукова, “Математика” с преподавател 
Пека Кръстева и “Родинознание” с преподавател Цветана Радева. 
 Останалите дейности са организираните занимания в седем Клуба по инте-
реси. В тях са участвали 16 момичета и момчета от V и VI клас, а поради големия 
интерес са се включили и деца извън целевата група. 
 Г-жа Панджерова визуализира извършените дейности с помощта на презен-
тация и представи следната равносметка:
 - Клуб по готварство с преподавател Нонка Бантова 
Децата са участвали в кулинарен конкурс с приготвени от тях специалитети. Издаден 
е сборник с рецепти, които са разучавани по време на обучението. 
 - Клубове по лека атлетика и мини-футбол с преподаватели Александра Илиева
 и  Мария Кържилова. 
 Младите спортисти са развили спортна воля, научили са правилата и техниката 
на дисциплините, за екипната и индивидуалната игра. Участвали са в спортно 
състезание с излъчени победители и наградени участници. Предстои на децата да 
бъдат раздадени специално ушити спортни екипи
 - Клуб по екология с преподавател Весислава Панджерова.
 Клубът е наследник и продължител на дейността, създадена и ръководена преди 
години от Цветана Радева. В рамките на проекта учениците са работили по различни
теми атмосфера, вода, почва, енергия, биоразнообразие и др. През лятото са участва-
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ли в 5-дневно екоучилище в Рила. По време на престоя си са направили биомониторинг, 
почистване на Рилските езера, определяне на ултравиолетово лъчение. Издаден е 
сборник с материали.
 - Клуб по информатика с преподавател Марио Иванов. 
Участниците са подобрили и затвърдили знанията си в областта на компютърните 
системи. Взели са участие в международна конференция по информатика и състезание 
по информационни технологии. Научили са се да работят безопасно в интернет и да 
използват пълноценно информацията в мрежата.
 - Клуб по журналистика с ръководител Ренета Атанасова. 
 Участниците са посетили телевизионното студио на Средногорие Медия и редакция-
та на в. “Камбана”, за да се запознаят с процеса на подготовка на новинарска емисия и
на печатното издание. Взели са интервюта и са помогнали да се подготви броя на 
вестника, в който е публикувана тяхна статия.
 - Клуб по народни танци с преподавател Събина Делова. 
 По време на обучението децата са разучавали разнообразни танци и хорá. Наученото 
са демонстрирали по време на участието си в Коледния благотворителен концерт. 
Предстои още една тяхна изява.
 Извън тези дейности, в рамките на проекта е проведена и съвместната позна-
вателна инициатива „Да се опознаем заедно“, чрез следните общи мероприятия: 
екскурзия до Рилски манастир; посещение на Зоопарк гр. София; „Зелено училище“ в 
гр. Банско и екскурзия до Етнографски комплекс „Етъра“.
        Активното привличане на родителите в процеса на образователна, социална и
трудова реализация на техните деца е сред специфичните цели на проекта. За рабо-
тата си с родителите разказа Бонка Димитрова от “Медидар - 1” ООД. Тя сподели, 
че екипът е работил изцяло на терен, посетили са всички домове на децата участници 
в проекта и познават желанията и възможностите им. Постигнатите резултати 
са: оценяване на знанията, получени в училище; грамотни деца; прилагане на идеята 
за разширено семейство - разбиращи и подкрепящи ги родители, баби и дядовци.
 Изказвания направиха участвалите в проекта преподаватели, родители и учени-
ци от целевите групи. Всички те бяха единодушни, че проектът е бил много интересен 
и е постигната общата му цел, а именно създаването на условия за образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства на територията на община 
Челопеч, като предпоставка за бъдещата им успешна социална и трудова реализация 
в обществото.
 В заключение г-жа Панджерова благодари на всички за успешното реализиране 
на проекта. Тя подчерта ролята на Община Челопеч в координирането на проекта и 
закупуването на 10 лаптопа, оборудване за кабинета по готварство, спортни екипи, 
помагала и пособия за работа. Предстои да се осигурят микроскопи за клуба но еколо-
гия. Придобивките остават на разположение на учебното заведение.

  Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
 Община Челопеч носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при
никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.
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 43-та Пролетна конференция на Съюза 
на математиците в България бе посве-
тена на 100-годишнината от рождение-
то на известния български математик 
проф. Алипи Матеев, роден в с.Челопеч. 
 Събитието се проведе от 2 до 6 април в 
курорта Боровец. Ръководството на об-
щина Челопеч получи покана за участие 
от програмния комитет с председател 
проф. Сава Гроздев. По инициатива на
директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий” - Челопеч, Весислава Панджерова, 
участие в заключителния етап на конфе
ренцията, посветен на живота и делото 
на проф. Алипи Матеев, взеха ученици и 
учители. Под мотото „Математиката
- есенция, концентрат на най-критич-
ната човешка мисъл” бе изработена 
презентация с участие на екип от учени

Честваха 100 години от рождението на
известния български математик проф. Алипи Матеев

ци от клуб „Млад математик”, учители 
и родители. Събраните с много труд 
снимки, биографични данни, успехи и пос
тижения, награди и мисли на професора, 
събудиха много спомени и мили чувства у 
присъстващата в залата дъщеря, внуч-
ка, племенник, колеги и ученици на Алипи 
Матеев. Презентацията бе представе-
на в зала България на хотел Самоков от 
учениците Цветина Георгиева и Силвия 
Николова. На сцената учениците от во-
кална група „Средногорски звън” с ръко-
водител Невелина Сараджова изпълниха 
песните „България” и „Химн на Чело-
печ”. Танцовият състав „Слънца” с 
ръководител Събина Делова представи-
ха „Северняшки танц” – „Арканица”.
Участието на община Челопеч на конфе
ренцията предизвика бурни аплодисмен-
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Кой е Алипи Матеев?
Алипи Николов Матеев е роден на 
17 май 1914 година в село Челопеч, 
Пирдопскаоколия. Той е шестото 
дете от седемте деца в семейството. 
Баща му е бил учител.Основното си 
образование Алипи Матеев получава в 
родното си село, по-късно продължава 
и през 1932 г. завършва с отличен успех 
авторитетната по онова време Втора 
мъжка гимназия в София. По негови 
спомени той всеки път е попадал и в 
основното училище, и в гимназията на 
много добри учители по математика, 
които са запалили интереса му към 
любимата наука. Независимо от силно-
то му желание да следва математика, 
поради липса на средства от страна на 
семейството, през1932 г. той записва 
да учи физика, защото само така е 
можел да получи държавна поддръжка.  
 Успоредно с това той взема и изпити-
те по математика и така през 1936г. 
завършва и двете специалности. 
 През следващата година е кандидат-
учител към съществуващия тогава 
Стажантски институт.
 През следващата година се отваря 
възможност по линия на Българо-френ-
ския институт за прием на стажанти 
във Франция. По предложение на проф. 
Кирил Попов съветът на Физико-мате-
матическия факултет одобрява канди-
датурата на Алипи Матеев и през 1938
г. той заминава на специализация в Па-
рижкия университет, където работи 
под ръководството на видния френски 
математик Пол Монтел.
Поради окупацията на Франция през 
Втората световна война се налага пре-
късване на научната му работа там и

ти. Почти цяла вечер не спираха да
валят поздрави към участниците, които
се оказаха герои и на гала-вечерята, 
където поздравиха всички от матема-
тическата конференция с песента 
„Старата игра”. 
 Представянето и участието на този 
изключително важен и отговорен форум 
на учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий” - Челопеч е пореден показател 
за постигнати високи резултати в учеб-
но-възпитателната работа на целия 
педагогически колектив. 
 И както проф. Гроздев споделя за бога-
тата дейност на проф. Алипи Матеев: 
„Да се търси пълнота и изчерпателност 
е невъзможно, защото самият проф. 
Матеев беше неизчерпаем. Достатъчно 
е да си спомняме за него, да не забравяме 
заветите му, да съхраняваме онова, кое-
то ни е оставил, защото то винаги ще 
ни изпълва с оптимизъм и вдъхновение.”  
 В работата на конференцията взеха 
участие видни академици, професори, 
доценти от БАН, експерти от МОН, 
РИО на МОН София град и Софийска 
област, гости от Русия, Австрия и 
Корея, учители и ученици с високи 
постижения в математиката. 

По материали, изготвени от
 Ганка Иванова и Пека Кръстева - 

Старши учители в
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - Челопеч



Брой 36 Информационен бюлетин

по административното укрепванена 
новия факултет. Издействат се проце-
дури за конкурси за асистенти и до-
центи. В продължение на 13 години 
проф. Алипи Матеев е ръководител 
на Катедрата по обща и приложна 
математика. С въвеждането на Новия
модел за висше образование през 1971г. 
тази катедра преустанови съществува
нето си и проф. Матеев пое ръковод-
ството на Сектора по математическо 
образование, който бе създаден на база-
та на съществуващата до тогава ка-
тедра по методика на математиката, 
ръководител на която от 1967г. също е 
бил проф. Матеев.  Той е избран за пър-
ви председател на Българското матема-
тематическо дружество (БМД),създа-
дено след разделянето на Българското
физико - математическо дружество  
през 1971 г. След създаването на Съюза 
на математиците в България (СМБ) 
той неизменно е член на Бюрото на 
СМБ, негов  зам. председател. 

 По материали на Иван Тонов

през 1940г. се връща в България. През 
същата година постъпва в Централния 
метеорологичен институт като научен 
сътрудник, където разработва методи 
на математическата статистика за 
изследване на метеорологични процеси.  
 През 1944 г. е назначен за гимназиален 
учител в Белоградчик и веднага след то
ва командирован в Софийския универ-
ситет да води упражнения на студен-
ти към Катедра Геометрия. На 15 сеп-
тември 1944 г. след успешно положен 
конкурсен изпит е назначен за редовен
асистент по геометрия.  
 Последователно израства в академич-
ната си кариера - старши асистент, 
главен асистент, а от 1951г. е редовен 
доцент във Физико-математическия 
факултет на Софийския държавен 
университет.
 Избран е за професор през 1962г.  
 За развитието му на учен, освен споме-
натата специализация в Париж, голя-
ма роля изиграват посещенията на Али-
пи Матеев в Московския университет, 
където работи под ръководството на
видния руски геометър Герман Фьодо-
рович Лаптев, в Казанския универси-
тет, във Варшавския университет. 
Наред с науката и преподаването Проф. 
Алипи Матеев е изключително активна 
личност. Още през 1954г. е избран за 
зам. декан на Физико-математическия 
факултет, длъжност, която той изпъл-
нява в продължение на два мандата. 
 След прекъсване от две години, през 
1961г. той отново е избран за зам. де-
кан на същия факултет, а през 1963 г., 
когато се обособява самостоятелно
Математическият факултет, проф. 
Алипи Матеев става негов пръв декан.
 В продължение на два мандата дека-
нът Матеев извършва огромна дейност
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 Според етнолозите българите започ-
ват да празнуват Великден след като 
приемат християнството. Три са ос-
новните елементи на празника: яйцето, 
сладкия хляб и агнето. Днес хлябът е 
заменен с козунака. През Страстната 
седмица на Велики четвъртък обичая 
изисква рано сутрин да се нашарят и
боядисат яйцата. Разказват, че велик-
денското яйце носи магическа сила. По 
традиция първото яйце се боядисва в 
червено. С него бабите търкат бузките 
на внучетата за здраве. Яйцето се пос-
тавяло пред иконата до другия Велик-
ден. В миналото вярвали, че това яйце

Изложба на великденски яйца

може да спре градушка ако се закопае в 
единия край на нивата. 
 В навечерието на Великден екипът на 
НЧ ” Труд и постоянство” в Челопеч 
органзира празнична изложба на велик-
денски яйца. Посетителите бяха впеча
тлени от пъстротата на шарките. 
Майсторките бяха използвали различни
технологии и материали. 
 Организаторите на изложбата са 
убедени, че всеки е отнесъл у дома си, 
дни преди Възкресение Христово малко 
повече вяра и настроение. Амбицията 
им е да съхранят традицията и нейно-
то обновление.



Брой 38 Информационен бюлетин

 На 16 април първокласниците от ОУ 
„Св.Св. Кирил и Методий” - Челопеч 
заявиха, че вече могат да четат и пи-
шат, защото познават българската 
азбука. Най-малките ученици постави-
ха началото на тържеството със запа
лени светлинки в ръцете си, символизи-
ращи знанието и мъдростта. 
 Пред своите родители и гости те 
представиха спектакъла „Защо угасна
слънцето?”. Пяха, танцуваха и разказ-
ваха интересната история на открад-
натия буквар, в която се включиха

Празник на буквите Неграмотника, дяволчето Фют и горс-
кия магьосник Граматичко. След тър-
жеството директорът на училището 
Весислава Панджерова приветства де-
цата с „Празникът на буквите”. И 
като награда за положените усилия  
първокласниците получиха екскурзия до
Панагюрище. Там те ще посетят род-
ната къща на Райна Княгиня, Пана-
гюрското златно съкровище и ще взе-
мат участие в интердисциплинарен 
урок. Подаръкът от родителите бе 
голяма торта във формата на книга.

По материал, изготвен от
 Елена Лукова, Ст. учител

Спортен празник  В рамките на дейност №8 :  
 Взаимно опознаване на културното 
многообразие, чрез съвместно провеж-
дане на традиционни за различните 
етноси празници, концерти, конкурси, 
състезанияпо проект „ Заедно можем 
повече за социалната интеграция на
учениците от етническите малцин-
ства“ на 09.04.2014г. педагозите ръко-
водители на клуб „Лека атлетика“ 
– Александра Илиева и клуб „Мини 
футбол“ - Мария Кърджилова органи-
зираха спортен празник.
 Мероприятието е част от редица 
традиционни прояви в сферите на би-
та, фолклора и спорта, политиката за 
устойчива околна среда. Основна роля 
и възможност за изява получиха как-
то учениците, които участват във фор-
мираните по проекта клубове по инте-
реси, така и всички ученици от ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“, които поже-
лаха да се включат. Момичета и мом-
чета от всички възрастови групи пре-
мериха сили в поредица от стартове
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 2. Цветелин Ивтиминов  - 7 клас
 3. Цветелин Бекяров – 7 клас

Смесена щафета:
 1. 6 клас
 2. 7 клас
 3. 5 клас

Футбол
 1. 3 клас
 2. 4 клас
 3.     5 клас

Скок дължина със засилване

Момичета – І-ІV клас
 1. Нанси Найденова – 2 клас
 2. Аделина Асенова – 1 клас
 3. Йоанна Захариева -  2 клас

Момчета: І – ІV клас
 1. Йоан Кесяков – 2 клас
 2. Богомил Здравков – 2 клас
 3. Борислав Калайджиев – 2 клас

Момичета – V-VІІ клас
 1. Памела Маринова – 5 клас
 2. Елена Суарес – 6 клас
 3. Верка Димитрова – 7 клас

Момчета – V – VІІ клас 
 1. Цветелин Ивтиминов – 7 клас
 2. Стоян Барев – 6 клас
 3. Емил Тепавичаров – 7 клас  

Лека атлетика отборно:
 1. 2 клас
 2. 6 клас
 3. 7 клас

От името на община Челопеч 
г-жа Нина Калоянова, секретар на 

община Челопеч връчи наградите на 
победителите.

Бягане 100метра – І-ІІ клас

Момичета- І – ІІ клас
 1. Зорница Семерджиева – ІІ клас
 2. Йоанна Захариева – ІІ клас
 3. Гергана Стоянова – ІІ клас

Момчета – І – ІІ клас
 1. Богомил Георгиев – ІІ клас
 2. Найден Найденов – І клас
 3. Йоан Кесяков – ІІ клас

Категория бягане 200 метра –
 ІІІ – ІV клас

Момичета ІІІ – ІV клас
 1. Маринела Георгиева – ІІІ клас
 2. Илияна Маринова – ІІІ клас
 3. Радка Стефанова – ІІІ клас

Момчета ІІІ- ІV клас

 1. Иван Костадинов – ІІІ клас
 2. Валентин Николов – ІІІ клас
 3. ИванДионисиев Иванов- ІV клас

Бягане 300метра – V – VІІ клас

Момичета
 1. Гергана Кривиралчева – VІ клас
 2. Елена Суарес – VІ клас
 3. Цветина Георгиева – VІ клас
Момчета
 1. Стоян Барев -  6 клас

в лекоатлетически крос. 
 Избрани състезатели от по-горните 
класове участваха в щафетна игра. 
 Състезатели от по-малките участни-
ци оформиха футболни отбори и пока-
заха завидни умения в най-популярната 
игра.
 Спортната надпревара протече в 
следните категории: 



Брой 310 Информационен бюлетин

 На 26 април община Челопеч за чет-
върта поредна година се включи в На-
ционалната  кампания  „Да почистим 
България за един ден”. 
 Почистени са три замърсени зони –
местността „Бревене”, местността 
„Варене“ и „Руски паметник”. 
 Сто и пет жители участваха в таз-
годишната инициатива. Сред тях има-
ше ученици от ОУ „Св. Св.  Кирил и 
Методий”, Частната профилирана 
гимназия с чуждоезиково обучение Че-
лопеч, служители на общинска адми-
нистрация Челопеч , работници „Благо-
устройство” към ОбА Челопеч, об-
щински съвет Челопеч, представители 
на „Дружество на пенсионерите”, 

Челопечани отново в акцията „Да почистим 
България за един ден”

представители на  хората с уврежда-
ния, представители на „Туристическо 
дружество“, с.Челопеч и местно насе-
ление.  
 От ПУДООС бяха предоставени 
бонове за зареждане на гориво от 
бензиностанции на ОМВ, чували и ръка
вици за участниците в мероприятието.  
 БТВ Медиа Груп ЕАД осигуриха тенис-
ки със стикер „Да изчистим България за 
един ден“ . Близо 300 чувала с отпадъци 
събраха най-съвестните жители на 
Челопеч, което прави почти 3 000 кг.  
 Те бяха транспортирани  до общинско 
сметище „Раджов дол , находящо се в
землището на с. Челопеч с ЕКАТТЕ 
8032.
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„Средногорски звън” пее в Панагюрище
 Повече от четиристотин деца от ця-
лата страна участват в Националния 
фестивал за млади изпълнители на бъл-
гарска патриотична песен “Родолю-
бие”, който се провежда за десета 
поредна година в Панагюрище.  
 Организатор на проявата е община 
Панагюрище. 
 В конкурсната програма се включват 
повече от 140 индивидуални и групови 
изпълнения в три възрастови групи.  
 Детската вокална група „Средногорски 
звън” с ръководител Невелина Сара-
джова  се представи с няколко свои пес-
ни.
 Малките певци се завърнаха оттам 
с първа награда. Красимир Георгиев 
заема престижното четвърто място 
с песните „Облаче ле бяло” и „Къде си 
вярна, ти любов народна?”
 Тазгодишното издание на фестивала 
“Родолюбие” се посвещава на 175 годи-

ни от рождението на първия български
литературен критик Нешо Бончев. 
 Конкурсът е включен в Националния 
календар за извънучилищни дейности 
на МОН за учебната 2013/2014 година.  
 Изпълненията на младите таланти са 
оценявани от жури в състав: председа-
тел  доц.Етиен Леви - български певец
и музикален педагог, преподавател към
Департамент “Музика” в Нов българ-
ски университет, консултант и вокален
педагог в редица реалити формати, ха-
билитиран доцент от 2006г.; членове 
- Светослав Лобошки - един от най-из-
вестните автори и аранжор на популяр
на музика в България и Дочка  Кацарева - 
литератор, педагог, общественик, иде-
ен основател на Национален фестивал 
“Родолюбие”.
Фестивалът се финансира от Община 
Панагюрище и с подкрепата на “Аса-
рел-Медет” АД  и “Оптикс” АД.



Брой 312 Информационен бюлетин

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
Предпечатна подготовка: Пламен Панчев, Текст Диана Петрова                         

 Има едно кътче на света с четири 
сезона, един от друг по-красиви. 
 Има едно кътче на Земята, в полите 
на Стара планина, където слънцето 
целогодишно огрява челото на едно сел-
це.  Там се отглеждат най-красивите 
цветя. Това са цветята на с.Челопеч, 
това са децата на ОДЗ,,Ханс Кристи-
ан Андерсен”.
 За създаването на пролетно настрое-
ние, децата изнесоха концерт пред гос-

,,Пролетно настроение”  в ОДЗ,,Х.Кр.Андерсен”

ти и родители. Сцената оживя от 
танцуващите калинки, бръмбари, гим-
настички, мажоретки, спортни и на-
родни танци. Салона екна от песни на 
български и английски език. 
 Непрекъснати аплодисменти радваха 
талантливите деца и техните ръково-
дители.

ОДЗ „ Ханс Кристиан Андерсен”




