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ОБЩИНСКИ    ПРОЕКТИ
Завърши проектът 

в местността 
„Корминеш”

ности в м. Корминеш и маркетинг на 
туристическия продукт. Начална дата
за започване на строителните дейности 
е 29.08.13г. Предвидено е те да завър-
шат на 15.07.2015г. Проектът бе завър-
шен медец преди това, за да се даде въз-
можност по време на тазгодишния праз
ник да се състои и откриването на мо-
дернизирания парк в местността Кор-
минеш. Бюджетът на проекта се фи-
нансира от Община Челопеч, като общи
ната влага 848 087,60 лв. и ДФ „Земеде-
лие“, участието на който е на стойност 
311 064.00 лв.

 Местността „Корминеш” над село 
Челопеч е мястото, което събира чело-
печани всяка година на Пресветанеделя. 
 Там се провежда празникът на общи-
ната, събират се близки и роднини. Ид-
ват много гости. Ръководството на 
общината и общинска администрация 
положиха усилия да създадат възмож-
ност празникът да се превърне истинс-
ко веселие, за което допринася и вкусния 
курбан за здравето на всички жители 
на общината.
 Завърши проектът, свързан с изграж-
дане на покрит амфитеатър и покрита 
сцена, паркови алеи и велоалея, затревя-
ване и залесяване на паркови площи, пар-
ково осветление и детски площадки. 
Проектът „Развитие на интегриран 
селски туризъм в община Челопеч“ е фи-
нансиран от Община Челопеч и ДФ”Зе-
меделие“ по договор №23/313/00201/ 21.
11.2012г. за отпускане на финансова по-
мощ по мярка 313 „Насърчаване на тури
стическите дейности“ от ПРОГРАМА-
ТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ за периода 2007-2013год, под-
крепена от ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕ-
ДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 
 Целта на проекта е подобряване на 
качеството на живот и разнообразява-
не на възможностите за заетост в с. 
Челопеч, чрез инвестиции за развитие 
на интегриран селски туризъм, създава-
не на парк за отдих и рекреационни дей-

Още пет улици ще 
бъдат асфалтирани в 

Челопеч

 Община Челопеч продължава да възста-
новява уличната настилка в селото. 
 Амбицията на ръководството вече ня-
колко години е да бъдат рехабилитирани 
и асфалтирани всички улици.
 До този момент чрез  реализиране на
проекти, свързани с подмяна на водо-
провод и изграждането на Главен път,
в Челопеч са рехабилитирани и асфалти-
рани 8 улици.
 По проект  „Реконструкция на улична 
мрежа в с.Челопеч“, финансиран по 
мярка 322 „Обновяване и развитие на 
населените места“ по Програмата за 
развитие на селскитерайони по договор 
23/322/00695 от 01.07.2011г., сключен 
между Община Челопеч и Държавен 
фонд „Земеделие” - Разплащателна
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агенция, ще бъдат рехабилитирани и 
асфалтирани още пет улици: - „Георги 
Бенковски“,“ Дружба“, „Иван Вазов“ , 
„23-ти Септември“ и „ТодорВлайков“. 
Проектът е на стойност 876 698.00лв. 
Получен е  аванс в размер на 438 349,00лв. 
 Ръководството на община Челопеч 
работи по проекти за газификация на

селото и изграждане на комуникационни
колектори. Успоредно с реализацията 
на това продължава рехабилитирането
на останалите улици. През 2014 година 
общината кандидатства с проект за 
отпускане на евро средства, с които да 
се реализира този план, като в него са 
включени още 7 улици.

 Четиринадесетото издание на Нацио-
налната викторина по безопасност на 
движението „Да запазим децата на 
пътя“ тази година се проведе в Смядово 
от 13 до 15 май.
  В състезанието участват 17 отбора 
от страната. Представител за Софий-
ска област бе отборът на ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий”-Челопеч. Стефан 
Миндилов от пети клас, Цветина Геор-
гиева от шести клас, Цветан Семер-
джиев и Мария Щъркова от седми клас

Ученици от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ на първо 
място на Националната викторина по БДП

завоюваха първото място във виктори-
ната. Състезателите минават през ре-
шаване на листовки, викторина и тест 
на БЧК. Показват и умения за откриване 
на повреди във велосипед и редене на 
пъзели. Завършват състезанието със 
78 точки от възможни 80. От Смядово 
те се завръщат с две купи. Едната е от 
РИО – Шумен и от Националния дворец 
на децата, диплом за първо място и по
един сак. Ръководител на отбора е Алек-
сандра Илиева, учител в ОУ“Св.Св. 
Кирил и Методий“. Съдийското ръко-
водство бе в състав Мирослав Миронов, 
Силвия Петкова, Светослав Кръстев, 
д-р Живка Димитрова. 
 Отличното представяне на отбора на 
ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ означава, 
че следващата година Челопеч ще бъде 
домакин на петнадесетото издание на
Националната викторина по безопас-
ност на движението, която е инициати-
ва от календара на Министреството на 
образованието и науката за извънкласни 
дейности.
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Награди за третокласниците от
 ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”

 Тази година и ученици от ОУ”Св. Св.
Кирил и Методий”, Челопеч, взеха учас-
тие в Четиринадесетия международен 
детски етнофестивал „Децата на Бал-
каните – с духовност в Европа“, който 
се проведе в Хасковски минерални бани. 
 Училището получи покана от  Валентин 
Никифоров – Вицепрезидент на КНСБ и 
Член на УС на Благотворителен фонд 
„Проф. д-р Желязко Христов“. Вокална 
група „Славейче“ към учебното заведе-
ние  под ръководството на класната им
ръководителка г-жа Дора Димитрова 
участваха за втори път в детският 
международен фестивал. В него  участ-
ваха групи от България, Румъния, Полша, 

 Хърватия, Турция, Сърбия и Македония.   
 Всяка държава представи своите тра-
диции, култура, носии и фолклор. 
 Талантливите челопешки славейчета  
достойно защитиха таланта си с „Фол-
клорна закачка” в изпълнение на гайда,
дудук и тъпан от малкият талант  Иван
Минков  Костадинов. Той е само на 10 
години, но има дарба и свири на три  
инструмента. За оригиналното си пред-
ставяне  участниците получиха награди 
плакети грамота, връчени лично от 
вицепрезидента на КНСБ.
 Като част от Културен календарен 
план на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 
с. Челопеч, участието им бе и финал на 
учебната година.
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 По случай Деня на детето на 28 май 
2014г. в клуба на Народно читалище  
„Труд и постоянство - 1901” – Челопеч  
гостуваха  писателят Борислав Ганчев 
– Борко Бърборко и карикатуристът 
Николай Арнаудов. Те се срещнаха с уче
ниците от основното училище и детска
та градина в Челопеч. Борислав Ганчев 
е автор предимно на хумористични и
сатирични четива, както и на стихове 
за деца. По негови текстове са компо-
зирани детски и хумористични песни.
 Карикатурите на Николай Арнаудов са 
ни познати от българския централен 
печат - в-к „Стършел” и други ежеднев
ници. Лауреат е на много награди от 
различни европейски страни.

ДЕТСКИ ПРАЗНИК В 
НЧ „ТРУД И ПОСТОЯНСТВО” – ЧЕЛОПЕЧ

 Творците бяха донесли със себе си много 
шарени детски книжки и карикатури, 
които децата можеха да разгледат и 
да си купят. Срещата премина весело.
 Борко Бърборко чете стихчета от
книжките си, като даваше възмож-
ност на децата да римуват и да довър-
шват стиховете; имаше и много гатан-
ки, на които малките се надпреварваха 
да отговарят. След това по-смелите 
измежду учениците четоха, а други 
задаваха въпроси на карикатуриста - 
искаха да научат повече за карикату-
рите.
 Накрая имаше подаръци и за Читали-
щето - три карикатури от Николай 
Арнаудов и четири детски книжки 
със стихчета от Борислав Ганчев за 
библиотеката.
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Във връзка с честването на празника на 
славянската писменост и култура  на 
23 май тази година в Обединено детско 
заведение „Ханс Кристиан Андерсен“
се проведе тържествен концерт. В него 
взеха участие деца от всички групи. 
 Сред балони, цветя и лозунги с буквите  

Детската градина в Челопеч отпразнува 24 май

Децата от ОДЗ “Х.Кр. Андерсен“ 
отново на международен фестивал

 от българската азбука малчуганите ре 
цитираха, пяха и танцуваха. На търже-
ството присъстваха родители и гости.
 И тъй като знанието, тръгва от реди-
ците на детската градина, призивът 
на концерта бе - знанието да пребъде 
във вековете, защото ,,народността 
не пада там - гдето знаньето живей!” 

 За пета поредна година децата от 
Детския танцов състав „Изворче“ към
ОДЗ “Ханс Кристиан Андерсен“  взеха 
участие в Международния детски ет-
нофестивал „Децата на Балканите – с 
духовност в Европа“. На 31 май и 1 юни 
Хасковски минерални бани посрещнаха 
гости от цял свят.

 Малчуганите  от Челопеч мериха сили
в първа възрастова група за деца от 5
до 18 години. Спектакълът, с който
танцьорите от „Изворче“ се предста-
виха, е наречен „Наследници на Аспарух“ 
и е продължение на миналогодишния 
„Създаване на българската държава“.  
 В невероятни костюми на сцената
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 Спортно събитие събра малчугани от
Златица и Челопеч в Спортен комплекс 
„Хармония”. Надпреварата между 
подрастващите се проведе под патро-
нажа на Алекси Кесяков, кмет на общи-
на Челопеч и финансовата подкрепа на 
общината. Спортната инициатива е 
идея на ръководството на детското 
заведение. Подготвителната група -
шестгодишни от ОДЗ „Ханс Кристиан 
Андерсен”, Челопеч  и Подготвителна-
та група - шестодишни от Целодневна 
детска градина „Слънце”, гр. Златица 
демонстрираха своята бързина и сръч-
ност в три игри.
 Жури в състав : председател - г-жа 
Нина Калоянова - секретар на ОбА, 
членове - г-жа Красимира Монова - ди-
ректор на ЦДГ,,Слънце” и г-жа Татя-

Първи  районен спортен празник
  на детски градини в Средногорието по повод

17 май- международния ден на спорта
на Цонкова - мл.експерт Образование,
Култура и ВО присъдиха първо място 
на домакините отбор ,,Лъвче„ и второ
място на отбор,,Слънце”.
 Състезателите бяха наградени със 
спортни игри от г-жа Калоянова с 
призив следващата година в спортна-
та надпревара да се включат повече 
детски градини от района. Но по - важ-
ното е, че децата от двете детски 
заведения се заредиха с положителен 
емоционален заряд.
 Срещата завърши с вкусен обяд, осигу-
рен от домакините, на който децата 
вече бяха не противникови отбори , а 
приятели. 

По информация от 
ОДЗ „Ханс Кристиан Андерсен”

 Камерите не изпуснаха нито една под-
подробност от костюмите, декора и
танца на едни от най-малките участ-
ници във фестивала.
 Танцовият състав получи покана- пред-
ложение за участие в предаване на Бъл-
гарската национална телевизия.

По информация от
 ОДЗ“Х.Кр.Андерсен“

оживяха герои от историята ни: 
Пагане, Аспарух, Райна Княгиня, Бен-
ковски и неговата чета. Пукна и чере-
шовото топче на Боримечката.  
 Кукери прогониха злото, огласявайки с 
медните си звънци сцената.
 Зрителите възторжено обградиха участ
ниците с внимание и аплодисменти.

те първокласници показаха своите зна-
ния. Лушка Бързакова, директор на дет-
ското заведение, връчи първите им удо-
стоверения. Децата поздравиха присъст
ващите със стихове, песни и танци, по-
светени на  веселото, топло лято. 
 Учителите се сбогуваха с децата от
Подготвителната  група като пожел-
аха на своите възпитаници „На добър 
час в първи клас“.

Сбогом детска градина!Здравей първи клас!
 Всяка година детската градина се 
сбогува с най-големите си ученици. На 
29.05.2014 г. се проведе последният 
урок на децата от Подготвителната  
група в ОДЗ “Х. Кр. Андерсен“, с. Чело-
печ. Родители и гости изпълниха зани-
малнята. Под ръководството на свои-
те учители г-жа Снежана Гугова и г-жа
г-жа Красимира Семерджиева бъдещи-
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Изложба „Пролетно ухание“ в ОДЗ „Х.Кр.Андерсен“

 Децата от Детската ясла към  ОДЗ
,,Х. Кр. Андерсен”- с.Челопеч посветиха 
свои рисунки на 1 юни, Деня на детето. 
 Творбите им бяха организирани като 
изложба под надслов  ,,Пролетно  уха-
ние” пред входа на детското заведение. 
 Малчуганите рисуваха със сръчните си
ръчички пеперуди, слънца и много цве-
тя.
 По случай 01 юни в ОДЗ,,Х. Кр. Андер-
сен”- с.Челопеч и с финансовата под-
крепа на Община Челопеч, гостува Дър-
жавен театър ,,Христо Кабакчиев” 
- гр.Казанлък с постановката ,,Златка 
- златното момиче”. По увлекателен 
начин, пренесени в приказният свят, 
децата затвърдяваха знания за добро
и зло, за красивото и грозното, пошлос-
тта и честността.С усмихнати лица и 
силни аплодисменти децата изпратиха 
гостите и си пожелаха нови срещи.

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
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