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Копие на анонимното писмо до Областния управител на София област
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 Има една приказка на Ханс Кристиан 
Андерсен, която се нарича “Най-необик-
новеното”. В нея се разказва как един 
цар иска да ожени дъщеря си за този 
майстор, който ще направи най-необик-
новеното. Явяват се много кандидати, 
но поданиците избират един млад човек, 
който представя необикновен часовник. 
На всеки час се явяват живи картини, 
които показват колко е часът. Те са 
сглобени от движещи се фигури, които 
пеят и приказват. Всички са единодушни, 
че младият майстор трябва да стане
зет на царя. В деня на сватбата обаче един 
юначага разбива с брадва. Жителите са 
изумени и променят мнението си. Това 
е човекът, сторил най-необикновеното. 
Въпреки неодобрението на принцесата, 
тя застава с юначагата пред олтара.  
 Тогава се появява възкръсналия часовник 
и една от фигурите издига желязна 
топка и удря по челото юначагата.
 Това много прилича на оня български 
виц за врабчето, което се къпе в прах-
та на улицата, минава една крава и 
се облекчава над главата му. То обаче 
стоплено подава главата си и е изядено 
от един котарак.
 Изводите от вица са, че не всеки, който 
се облекчава над главата ти, ти мисли 
лошото и не всеки, който те вади от ... 
ти мисли доброто. Ще попитате каква 
е връзката?
 Връзката е в това, че поданиците не 
разбират кое е важното в живота им.
 Хората сякаш се движат по инерция. 
Кое е по-важно и в полза на всички? Да 
създадеш или да разрушиш? В случая 
възкръсналия часовник е онова добро, 
което винаги възкръсва. Часовникът е

изкуството, благото, хубавото, което
прави всички щастливи. Часовникът е 
времето, което не прощава грешките и
не забравя да напомни като наказва те-
зи, които се опитват да го върнат на-
зад. И тук се ражда въпросът: защо 
има хора, които, водени от някакви си
техни комплекси, искат да върнат наше-
то време назад? Да спрат времето на 
нашите деца.
 А сега, ето ви съвременната история 
на приказката. Община Челопеч спечели 
проект, с който да бъде изграден парк 
за отдих и туризъм в местността Кор-
минеш. Там вече десетилетия се про-
вежда празникът на селото. На сцената 
от няколко години гостуват по време на
културната седмица на Челопеч теат-
рални и музикални състави. Тази година 
модернизирана и поменена местността 
посрещна много жители и гости.
 Проектът е завършен в срок. Има необ-
ходимата документация. Има и своя 
прословут Акт 16.
 На 13 юни в Областната администра-
ция е входирано писмо от загрижени 
жители на Челопеч, в което се твърди, 
че съществуват проблеми по проекта.  
 Според тях в него са нанесени промени, 
които са ощетили неговото реализира-
не. Изразява се съмнение дали обектът 
наистина отговаря на заданието и не е
въведен в експлоатация. Дали той гаран-
тира безопасност за хората, които ще 
празнуват там.
 На 3 юли Областната администрация 
изисква от кмета на общината да изяс-
ни “всички факти и обстоятелства, 
засегнати в писмото и касаещи реали-
зирането на проекта”. Изисква се пис-
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мено да се изясни етапа, в който се 
намира реализацията му.
 Писмото е входирано в общината на 
7 юли. На 8 юли кметът на община 
Челопеч издава заповед за забрана на 
достъпа и експлоатацията на всички 
съоръжения в парк Корминеш.
 Заедно с това до Обастната админи-
страция е изпратено писмо, в което се
дава обобщена информация по проекта 
поради липса на конкретност по отно-
шение на фактите и обстоятелствата, 
които притесняват загрижените граж
дани.
 Това става в момент, когато в общи-
ната се провеждат цяла седмица кул-
турни събития. Те изискват време за ор-
 ганизация. Подготвя се и провеждането 
на международен фолклорен фестивал, 
който във всички случаи работи за име-
то на общината.
 Всеки нормален човек ще се запита ако 
е имало съмнение за безопасността на 
обекта, защо загрижените граждани 
са били на празника на 15 юни заедно със 
семействата си?
 Кметът и неговите три деца също са 
били там. Кметове и гости. Жители.
 Защо на 13 юни влиза сигнала в Област-
ната администрация? Два дни преди 
откриването на парка и празника на об-
щината.
 Много факти говорят за това, че загри-
жените граждани приличат на онзи 
юначага с брадвата. Или на онова мага-
ре, което последно идва на събирането, 
което организира цар Соломон и кара 
длугите животни да го чакат с часове.  
 На въпроса на царя “Защо е закъсняло?” 
то отговоря, че ако пред толкова хора 
не си покаже магарията, кога.
 Когато си загрижен ти не избираш вре-
ме за това. Ти си загрижен постоянно.

  Когато си загрижен за безопасността 
на съгражданите си не е ли редно преди 
това да запознаеш кмет и общински 
съвет? Защо прескачаме местните ор-
гани и направо в Областната управа?  
 Тази загриженост не мирише толкова 
на загриженост. Тя е анонимна загри-
женост. Писмото не завършва с име-
на, с подписи, с чест, достойнство. А с
анонимност. Може би от страх ???
Тогава как да й се вярва?
 Но не е време да се пита “Кой”, важно-
то в случая е “защо”? Фактите сочат, 
че отново трябва да делим обществото.  
 Отново някой се състезава с друг, но
дали не показва повече глупост, откол-
кото разум? Не може ли всички да 
решаваме общите ни проблеми заедно? 
Тук не става дума за добруването на 
един човек, а на цяло едно общество.
 А ние, като негови представители, за-
губили представата за нормалност, за 
радост, за удовлетворение, за хубавото, 
се движим като тръстика на вятъра. 
Ако единият задуха на Запад, ние се на-
кланяма на Запад, ако задуха от Изток, 
ние навеждаме главици в посока Изток. 
 Така и поданиците на онзи цар. А ако не 
беше възкръснал часовникът?
 Но да се върнем на нашата си история. 
 Кой извърши най-необикновеното, от-
ново времето ще реши. Ние няма да 
разберем днес. За съжаление пак ще 
пропуснем шанса си да станем нормални.
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 Копие от удостоверение за въвеждане на въпросния обект в експлоатация 
№ 02/10.06.2014г.от Главния архитект на община Челопеч, приложено към 

писмото отговор на кмета на община Челопеч до Областния управител.
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придобивка да се пази, за да радва много 
поколения. Кметове, представители на 
различни институции, бизнеспартньори 
бяха гости на празника. Тържествен 
водосвет  по повод откриването на парк 
Корминеш отслужи архиерейският на-
местник отец Йордан Георгиев, кой-то 
освети и традицонния  курбан.  
 Празничната програма откри детска-
та вокална група „Средногорски звънче
та“ с ръководител Невелина Сараджо-
ва. Децата изпълниха химна на Челопеч, 
създаден по текст на Харалампи Хара-
лампиев. След тях за всички български и 
чуждестранни популярни песни изпъл-
ниха нашумелите млади таланти от 
Шоуто на Слави Кристияна, Гергана и 
Симона. Представянета на Куку Бенд 
започна със скечовете на известните 
комици Краси Радков и Виктор Калев. 
 Със свои изпълнения в концерта се 
включиха Йордан Йончев-Гъмзата и 
Георги Милчев-Годжи. Оркестърът на
проф. Илия Илиев предложи на при-
състващите български народни хора. 
Всички опитаха вкусния празничен 
курбан.

 Завърши още един проект в община 
Челопеч. Завършен бе парка за отдих в 
местността Корминеш. Амбицията на 
ръководството на общината и фирма-
та-изпълнител бе неговото откриване 
да съвпадне с Празника на Челопеч. 
 Това е втория мащабен проект след 
изграждането на Спортния комплекс 
„Хармония“. На голямата зелена поля-
на, на която челопечани се събират 
всяка година, за да отпразнуват Деня 
на общината, вече има огромна сцена и 
закрит амфитеатрален комплекс, кой-
то побира 800 зрители. Заедно с това
има много детски кътове, беседки, обо-
собени алеи и  тревни площи, асфалтов 
път, паркинг. През последните години 
в общините в района се реализираха 
проекти, свързани с развитието на ту-
ризма. Така модернизиран парк „Кроми-
неш“ е подходящо и привлекателно мяс-
то не само за празници, концерти, теа-
трални представления, рокерски събо-
ри, но и за любителите на природата.  
 Близо милион и двеста хиляди лева 
струва новата придобивка. Дано всич-
ки и жители, и посетители, оценят 
възможностите и опазят както приро-
дата, така и изградения съвременен 
комплекс.
 На 15 юни 2014г., когато жители на 
Челопеч и района и гости се събраха 
отново на празника, паркът бе офици-
ално открит от Алекси Кесяков, кмет 
на община Челопеч и Венцислав Тодоров, 
представител на фирмата-изпълнител
Консорциум „То Ди Строй 2013“. В сло-
вото си по повод събитието кметът
на общината поздрави всички , пожела
им здраве и късмет и призова хубавата

На “Пресвета Неделя” бе открит парк 
“Корминеш”
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Празници! Празници! Празници!
 И тази година празникът на община 
Челопеч бе предшестван от поредица 
културни събития.
 Празничната седмица около християн-
ския празник Пресвета Неделя, която
ръководството и общинската админи-
страция организират от няколко годи-
ни, се  превръща в традиция.
 Какво е светът без традициите? Те 
ни събират и обединяват в това време 
разделно.
 На 11 юни на сцената в местността 
Корминеш любителите на театрално-
то изкуство се срещнаха с актьорите 
от Драматично-музикалният театър 
“Константин Кисимов”, Велико Търно-
во. Бе представен мюзикъл по едно-
именното произведение на Иван Вазов 
“Двубой”. По думите на режисъора
 Димитър Шарков спектакълът е поли-
тическо кабаре с ярко социално посла-
ние и ярка сценична форма. „Двубой” е 
писана преди повече от век. Заложени-
те в нея идеи са минали през различни 
обществени строеве. Тъжното е, казва 
той, че те все още звучат актуално и 
проблемите на българите още не са ре-
шени.
 Бате Енчо отново гостува на най-
малките. Той стана редовен гост на 
общината. Детското парти събра мно-
го деца. Най-смелите бяха не само 
участници на сцената , но и безценни 
негови помощници.
 Детското парти “ Пейте и играйте с 
Енчо”
 На 13 юни на Корминеш млади хора от 
Челопеч и района танцуваха под рит-
мите на  DJ  Владо и Богомил Денс-
Хаус.

 В по-късните  часове там имаше   парти 
с DJ Diass и Vera Russo. Музикалните 
събития завършиха със заря.
  Концертът под надслов  „Челопеч - 
чело на слънцето и талантите“, който 
се проведе в НЧ “Труд и постоянство 
1901“, с.Челопеч, наистина се превър-
на в демонстрация на таланти от всич
ки възрасти. Събитието бе организи-
рано в памет на поета Харалампи 
Харалампиев и бе открито с химна на
Челопеч, написан от него, изпълнен от
детската вокална група на челопешки-
те звънчета с ръководител Невелина
Сараджова. В концерта се включиха 
патриотично настроените малчугани 
от ОДЗ”Х. Кр. Андерсен”, танцьорите 
от ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, Жен-
ски хор “Средногорски звън”.” Карна-
вал с ленти” представиха младите гим-
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настички от Клуб по художествена 
гимнастика “Левски-Илияна”.  
 Грациозното изпълнение на двойката 
по спортни танци Памела Маринова и 
Станислав Шутилов бе съпроводено с 
бурни аплодисменти от публиката. 

 
С прекрасните си изпълнения талант-
ливите певици от Община Челопеч за-
владяха и публика и жури и заслужено се 
окичиха със златения медал, Грамота
”Илиян Д. Николов”за осъществената
приемственост между поколенията,
Грамота- Лауреат на Балканския шам-
пионат по фолклор “Евро фолк - Жива 
вода 2014” и Диплом “ Балкански шам-
пион” в категорията” Обработен фол-
клор”. Желаем още много успехи на 
Женски хор”Средногорски звън” и худо-
жественият им ръководител Невелина
Невелина Сараджова.
 Женският хор “Средногорски звън” взе 
уастие и в юбиейното десето издание

“Средногорски звън” от Балканския шампионат 
по фолклор “ Евро фолк - Жива вода 2014”

 на фестиваа за стара градска песен “С
мечти и блянове крилати” в град Сопот.  
На 19 и 20 юни града на патриарха на 
българската литература Иван Вазов 
събра любители на старите шлагери. 
 Сред многото участници от цялата 
страна се откроиха и певиците от 
“Средногорски звън”. Оттам те се за-
върнаха със статуетка и грамота. 
 Дейността на двете певчески форма-
ции, които са под ръководството на Не-
веина Сараджова се финансира изцяло 
от община Челопеч. Малките певци и 
ветераните в това изкуство набраха 
много бързо скорост. Амбиците и на об-
щината, и на певците, са насочени към 
участие на национални и световни сцени.

Разбира се, че и златните каратеки на
Челопеч бяха част от празничната 
програма. Присъстващите в салона 
особено въодушевено посрещаха изпъл-
нението на всички млади таланти на 
сцената.
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Първият кръг на Републиканският шапионат по 
приложно колоездене за 2014 година се проведе в Челопеч. 

ция и треньорите. Полагат се необхо-
димите усилия този спорт да се разви-
ва отлично и все повече деца да се включ
ват в клуба.
 Тази година отборът на велосипе-
дистите от 10 до 12 години  от Чело-
печ участваха и в четирите кръга на 
Националния шампионат по приложно
колоездене. Първият кръг се проведе в
в София. Цветан Алексиев зае третата 
позиция, а Минко Новаков остана на
позиция след него. В отборното класи-
ране 5-то място  бе за отбора на Чело-
печ. За осемгодишните Мирела Бобева 
и Джина Иванова състезанието бе го-
лямо предизвикателство. Тежестта в 
надпреварата поеха ветераните Цве-
тан Семерджиев, Цветан Алексиев и
Минко Новаков. Следващия втори кръг

 Отборът на общината е един от воде-
щите в страната  в този спорт,  приет 
с ентусиазъм  от подрастващите.
 За всички песимисти и неверници трябва 
да кажем, че съществуващите клубове 
по приложно колоездене в България 
са единствените организирани школи 
за запознаване на деца и ученици със 
Закона за движение по пътищата и 
възпитаване на безопасно поведение на 
улицата, което в последните години се 
оказа изключително необходимо. Всеки 
ден по пътищата на страната загиват 
деца. 
 Челопеч вече няколко години е домакин 
на републиканският шампионат по при-
ложно колоездене. Заслугата за това е
на ръководството на общината, орга-
низаторите от общинска администра-
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на Националния шампионат „ По пра-
вилата на ФИА“ бе в Благоевград.
 Там отборът отново се представи с
четирима състезатели - Минко, Цветан,
Мирела и Джина. Измежду деветте от-
бора те заеха шеста позиция в крайно-
то класиране. Минко Новаков отново бе
много добър. Той стана втори в инди-
видуалното класиране при момчетата. 
Цветан Алексиев остана на 10 място. 
При момичетата от 20 състезателки 
Джина Иванова е на 16 място, а Мире-
ла Бобева на 19 място.
  Отборът по приложно колоездене от 
Челопеч дръпна напред в третия кръг в 
гр. Търговище, където  зае 4-то място. 
В индивидуалното класиране Минко Но
ваков запази втората си позиция.  
 На 27 и 28 юни 2014 година в град 
Първомай се проведе ІV кръг на републи-
канския шампионат по приложно коло-
ездене. В надпреварата участваха от
бори от Берковица, Градина, Монта-
на, Пирдоп, Попово, Първомай, Силис-
тра и Челопеч. Главен съдия на състеза-
нието бе инж. Христо Атанасов.

Минко Новаков е златния медалист при 
момчетата в индивидуалното класира-
не. Цветан  Алексиев е шести. При 
отборното класиране отборът на 
Челопеч е на челното трето място. 
Минко Новаков от Челопеч, най-добре 
представилият се ученик, си тръгна 
от Първомай с най-голямата награда 
– велосипед, осигурен от завода – 
производител на велосипеди „SPRINT” 
гр. Пловдив, връчена лично от кмета на 
общината Ангел Папазов.
 Както всяка година за момчетата и 
момичетата от 10 до 15 години, които
то са състезатели по приложно коло-
ездене, Републиканският шампионат 
„Младежта за безопасност на движе-
нието“ се провежда в два кръга.
 Първият се проведе в община Челопеч. 
В нега се включиха отборите на Монта-
на, Берковица, Силистра, Правец и Чело-
печ. Откриването на състезанието се 
проведе в двора на ОУ“Св.Св. Кирил и
Методий“. Официални гости на съби-
тието бяха Асен Караджов от отдел
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„Пътна полиция” към Главна дирекция 
„Национална полиция”, Светослав 
Кръстев и Любомир Лазаров от Съюза 
на българските автомобилисти. 
 Главен съдия на състезанието беше
Милчо Крумов. Надпреварата беше из-
ключително оспорвана. Състезателите 
бяха оценявани индивидуално и отбор-
но. В отборното класиране на първо 
място се нареди отборът на Берковица. 
На второ място застанаха нашите 
състезатели от Челопеч, следвани от 
Монтана, Силистра, вторият отбор 
на Челопеч и Правец. В индивидуалното 
класиране нашите състезатели Цветан 
Алексиев, Цветан Семерджиев и Минко

Новаков завоюваха съответно 3-то, 
4-то и 6-то място. При момичетата 
Памела Маринова и Доника Данчева 
заеха съответно 5-тото и 6-тото 
място. 
 Вторият кръг се проведе в град Бер-
ковица. В крайното отборно класиране 
велосипедистите от Челопеч заеха че-
твърто място. При момичетата в ин-
дивидуалното класиране осмата пози-
ция зае Памела Маринова, а деветата 
Гергана Бобева.
 Минко Новаков завоюва шестото мяс-
то, а Цветан Алексиев - осмото в инди-
видуално класиране за момчета. 

 Относно проекта “Реконструкция и 
рехабилитация на участъци от съще-
ствуващите  водоснабдителни, канали-
зационни и  комуникационни мрежи на 
с.Челопеч” .
 До момента е подменена канализация-
та на ул.“23 Септември”, “Алипи Мате

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с предоставено дарение от Община Челопеч на „Медицински 
център  I –Пирдоп“ ЕООД, уведомяваме всички жители, че при възникване на 
необходимост от провеждане нагастроентерологични прегледи  и невъзможност 
за представяне на направление за консултация и преглед от специалист, могат 
да ползват услугатав „Медицински център  I –Пирдоп“ ЕООДпри д-р Пламен 
Стоянов – специалист Гастроентеролог и Вътрешни болести, с  50% отстъпка 
от стойността на прегледа, срещу представяне на лична карта.

ев”, “Христо Смирненски”, “Г. Бен-
ковски”, “Калоян”, “Здравец”.
  В момента се подменя канализацията 
между ул.”Г. Бенковски” и ул.”Г. С. Ра-
ковски”.

Информация от
община Челопеч


