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Който пее и танцува, зло не мисли
 и има големи мечти

не просто на гости в Челопеч. Най-хуба
вото се изсипа над селото. Песни, танци 
и добрина гостуваха на челопечани.
 В местността „Корминеш“ над Чело-
печ от 30 юли до 2 август 2014 г. се про-
веде Първия международен фолклорен
фестивал „Златен прах“. Ансамбли от
Грузия, далечно Мексико, Индия и Бълга-
рия представиха своите фолклорни тай-
ни на сцената на новооткрития парк 
за отдих и туризъм в местността 
„Корминеш“. 

 Няма нищо случайно. Късметът винаги 
е на страната на смелите. А в Челопеч 
живеят много смелчаци. Селото е мал-
ко, но хората не са малки, защото меч-
тите им са големи. До този момент ако 
някой проследи как се създаваха клубове-
те в тази община, ще си даде сметка, че 
независимо, че системата слага пръти 
в колелата, и не само тя, много челопе-
чани реализираха детските си мечти 
чрез децата си, които днес карат вело-
сипеди и се състезават, тренират из-
точни спортове и се състезават на на-
ционални и международни турнири.  
 Иска се много желание и хъс, може би 
и малко лудост,  в ерата на чалгата да
възстановиш древната кукерска тради-
ция и да накараш младите хора да обле-
кат не просто овчите кожи, а да повяр-
ват в старото предание,че така се гони 
злото.
 Днес рядко се замисляме и си даваме 
сметка, просто защото повечето от 
нас получават нещата наготово. А реа-
лизирането днес на всичко е доста труд-
но, защото изисква средства. Да наме-
риш средства, за да раздвижиш коле-
лото, се иска не само смелост, ум и мъд-
рост. Е,  ръководството на общината  
и общинска администрация умеят да 
виждат в бъдещето. 
 В тази малка община вече има прекра-
сен спортен дворец. Още от открива-
нето му в него не е престанало да се 
провеждат спортни турнири. Там всеки, 
който уважава тялото и здравето си, 
получава удовлетворение. 
 Това лято за четири дни светът дойде 

Началото
 Кой знае кога бе поставено началото, 
за да се стигне до фестивала. Може би
могат да кажат тези, които с упорство-
то си и хъса си създадоха кукерски клу-
бове в Челопеч и получиха безрезервната 
подкрепа на Алекси Кесяков, кмет на об-
щината. Кукерите обиколиха страна-
та. „Златните мечки“ създадоха своя 
магически спектакъл. И резултатът не 
закъсня. Бяха избрани за представителен 
ансамбъл към ЦИОФФ. Международна 
организация с представителство и в Бъл
гария, която работи по съхраняване на
фолклорните ценности и идентичност-
та на народите. Така на една от тради-
ционните Сирници в Челопеч пристиг-
наха представители на ЦИОФФ. 
 Челопешките мечки са един от съста-
вите, които вече години подред участ-
ват в Международния фестивал във 
Велико Търново.  Преди година, по думите 
на артистичния директор на фестивала 
Маргарита Богданова, отново при една 
такава среща в старопрестолния град
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се ражда идеята за едно по-дълбоко 
сътрудничесто между общината и 
ЦИОФФ и реализиране на идеята за 
Международен кукерски фестивал. 
 В крайна сметка той се организира като 
фолклорен, за да даде повече възможнос-
ти. Община Челопеч винаги е била отво-
рена към полезните предизвикателства 
и е готова да финансира едно такова 
културно събитие.

Гости

 на концертите ни в други градове.
 В Челопеч е прекрасно, радваме се на 
новите приятелства.” 
 Ето и думи на човека, когото през 
фестивалните дни във В
„Казвам се Нингтоуджам Набачандра 
Сингх, ръководител на Института за 
танцово изкуство и културни изслед-
вания Тоиби Манипури (Ningthoujam 
Nabachandra Singh, Thoibi Manipuri 
Dance and Cultural Research Institute) – 
Индия. Нашият състав обединява около 
200 души, но в България сме само десет.
Тук сме с подкрепата на нашата дър-
жава, на Посолството на Индия в Бъл-
гария и Индологическа фондация „Из-
ток – Запад”. За първи път сме в стра-
ната ви, взехме участие в няколко много 
хубави фестивала във ВеликоТърново, 
Русе, Челопеч, изнесохме концерти в 
Разград и Копривщица. За мен подобни 
събития са много важни, защото по-
казват колко близки са традициите по 
света в своята дълбока същност. На 
всички срещи тук не пропускам да кажа 
– приятели, колкото и да сме различни 
на външен вид, всички ние споделяме 
едно слънце и едно небе, да не забравяме 
това. 

 Джесика Наваро, основател и ръково-
дител на група „Виданса“ разказва: 
„Нашата формация е на две години – 
говоря за нея като за живо същество, 
защото аз съм основател и ръководител, 
за мен „Виданса” е много скъпа. Създа-
дох я с помощта на моите колеги – мла-
ди танцьори и музиканти, за да пред-
ставяме фолклора на страната ни. 
 Ние сме от Веракрус – Кόрдоба, но сме 
включили в репертоара си атрактивни 
образци от фолклора на други области 
в Мексико. Изнасяли сме концерти само 
в нашата страна. Това е първото ни 
турне в чужбина. Срещнахме прекрасни 
хора на фестивала във Велико Търново,



Брой 64 Информационен бюлетин

 Много бих искал да имам възможност 
да посрещна български състави в нашия 
щат. Ако това се случи, ще се отнесем 
към тях със същото уважение и госто-
приемство, с каквито бяхме обградени 
навсякъде в България.”

 „Фолклорът е истинският носител 
на нашата национална идентичност 
– казва г-н Кесяков. – Всеки родолюбив 
българин трябва да дава своя принос за 
запазването му. Известно е, че милиони 
чужденци по света се възхищават на
българските народни песни и хора.
  Ето защо в програмата на „Златен 
прах” сме включили професионални и 
самодейни състави от нашата страна.  
А изпълненията на чуждестранните 

артисти са подарък за публиката и до-
бър начин да се запознаят с различните 
култури.
 С този фестивал бихме искали да до-
принесем и за развитието на туризма 
в нашия район, тъй като предвиждаме 
това да стане основен източник на при
ходи в бъдеще.”
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„Миналата година бяхме поканени от 
г-н Емил Павлов – президент на Нацио-
налната секция на CIOFF да присъс-
тваме на големия международен фолк-
лорен фестивал във Велико Търново. 
 Тази красота, тези багри породиха у 
нас мечта – да ги пренесем в родното 
ни село. Сега с радост подчертаваме, 
че друг международен форум от то-
зи мащаб няма в района. Искаме да 
го превърнем в традиционен, а парк 
„Корминеш” да стане истински фести-
вален комплекс. Планираме да основем 
и международен форум за участници в 
училищна възраст. Децата на Челопеч 
го заслужават.
 Благодарни сме на г-н Павлов за включ-
ването на нашия фестивал в календара 
на CIOFF, за помощта, която ни оказа. 
 Групите от Мексико и Индия бяха пока
нени за традиционните събития под 
патронажа на международната орга-
низация. Единствено групата от Гру-

зия пристигна специално за участието
си в „Златен прах”.
 В Челопеч има два кукерски клуба, 
фолклорни състави и пр. Те също пока-
заха своето изкуство. Някой би казал, 
че подобно събитие не е по силите на 
толкова малка община. Но оценката на
участници и специалисти доказва об-
ратното. Уверен съм, че сме на прав 
път и ще се справим със задачите, кои-
то сме си поставили в името на нашата 
хубава кауза.”
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 Традицията, зовът на планината и
вкусният курбан отново събраха чело-
печани на тазгодишния празник на хи-
жа „Мургана“ на 12 юли 2014 година. 
 За пета поредна година по Решение на 
Общото събрание на туристическото 
дружество в Челопеч инициативата се 
провежда всяка втора събота на месец 
юли.
 Хижата е открита за посетители на 
17 юли 1972 година.
 Както обикновено организацията бе 
на ниво. Служителите от общинската 
администрация подготвиха веселието. 
 Организиран бе и превоз от селото до

Празник на хижа „Мургана“
хижата. Над стотина жители на Че-
лопеч се включиха в празника. 
 Алекси Кесяков, кмет на общината, 
откри събитието. Председателят на 
Управителния съвет на Туристическо 
дружество „Мургана“, Кръстьо Вътев
поздрави присъстващите и отправи 
приветствено слово.
 Гостите от Минно-добивното предпри
ятие „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 
поднесоха поздравления.
 Изпълненията на народната певица 
Любов Танчева, вкусния курбан, сготвен 
от Тодор Бантов и Веска Бантова и
ароматната скара допринесоха за доб-
рото настроение на всички.
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 И тази година местността „Кор-
минеш“ над Челопеч посрещна рокери. 
Това бе Шестия по ред Национален 
събор на рокери, организиран от клуб 
Следногорие, койтото се проведе под
 мотото „Не на войната по пътищата“. 
 За трети поредна година домакин е 
община Челопеч в лицето на нейния 
кмет Алекси Кесяков.
 Събитието започна с водосвет. Над 200 
рокери опънаха палатки от 4 до 6 юли. 
Рокери от В. Търново, София, Пловдив, 
Горна баня, Пирдоп, Златица и други 
градове от страната демонстрираха 
умението си да владеят мотоциклети-
те си. Предизвикателства, бира, весе-
лие и музика, това бе рокерският събор.

Рокерски събор на Корминеш
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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
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СЪОБЩЕНИЯ

	 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	услугата	в	„Медицински	център		I	–Пирдоп“	ЕООД		при	д-р	Пламен	
Стоянов	–	специалист	Гастроентеролог	и	Вътрешни	болести,	с		50%	отстъпка	

от	стойността	на	прегледа,	срещу	представяне	на	лична	карта.

*
	 Община	Челопеч	информира	своите	жители,	че	проучва	техния	интерес	
за	провеждане	на	кампания	по	навременна	диагностика	и	предотвратяване	на	
зрителни	изменения	и	очни	заболявания,	които	с	течение	на	времето	могат	

да	доведат	до	намалено	зрение	или	слепота.	Всички	желаещи	да	се	включат	в	
профилактичните	очни	прегледи	могат	да	се	запишат		при	Дежурен		по	ОбСС	
на	I	етаж	в	сградата	на	общината	,	като	датата	и	часът	ще	бъдат	допълнително	

оповестени.

ИНФОРМАЦИЯ

На	13.07.2014	г.	Община	Челопеч	съвместно	с	ЦЕНТЪРЪТ	ЗА	ЗАЩИТА	
ПРАВАТА	В	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО		организираха		и	проведоха	

скрининговиизследвания	за	ранна	диагностика	на	рака	на	млечната	жлеза.	86	
жени	от	общината	се	включиха	в	профилактичните		прегледи	за	заболяването.	

На	всички	жени	беше	извършен	клиничен	и	ехографски	преглед	от	Д-р	
Младенов	–	акушер-гинеколог,	мамолог	в	Мамологичен	център	в	Първа	

САГБАЛ	„Света	София“	.	Според	него	пожелалите		да	се	изследват	жени	от	
с.Челопеч	имат	добра	здравна	култура	и	са	грижовни	към	своето	здраве.	

Всички	преминали	скрининговите	изследвания	получиха	съвети	и	
информационни	материали.	3%	от	общия	брой	жителки	включили	се	в	

прегледите	бяха	насочени	за	допълнителни	изследвания	и	последващо	лечение	
при	потвърждаване	на	необходимост.


