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ЖЕНСКИ ХОР ,, СРЕДНОГОРСКИ ЗВЪН “ С ОТЛИЧИЕ 

 Женският ни хор взе първо място на XV международен хоров фес-
тивал „ Маестро Медникаров “. Албена отново беше домакин на XV Меж-
дународен хоров фестивал ,, Маестро Медникаров “. От 6 до 9 юли курорт-
ния комплекс приюти хорове от България и Русия. Организатори на съби-
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БЕЗПЛАТНО ИЗДАНИЕ 

тието са Международна фестивална 
програма „Приятели на България“ , 
Община Добрич, „ Фестивална 
програма на детското творчество “ с 
партньори Съюз на българските 
композитори и Българският хоров 
съюз.  

Незабравимо беше участието на 
женският ни  хор, който популяри-
зира с изпълненията си Средногорс-
кия фолклор и поднесе комплимент 
към гостите от Русия с песента ,, 
Конь “.  

Във финалната Гала вечер журито 
присъди на Средногорските славеи 
и диригентката на хора Невелина  
Сараджова първото място и в залата 
емоционално се запя песента - 
,, Наше село, китно село Челопеч “! 
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ПРАЗНИК НА ХИЖА „ МУРГАНА ” 

 Община Челопеч и Туристическо дружество „ Мургана ”, организи-
раха на 14 юли традиционният празник на хижа „ Мургана ”. Жители и гос-
ти на селото, туристи и любители на планината, се възползваха от слънче-
вата събота и присъстваха на събитието. 
Кметът на Челопеч Алекси Кесяков поздрави присъстващите, запозна ги 
със идеята за ремонт и разширяване на туристическият обект и пожела 
приятен празничен ден. На него се пада честта да освети традиционният 
курбан,  който е част от празничният обяд.  

Мъжка фолклорна група „ Перун ” от гр. Разлог и диджей се погрижеха за 
празничното настроение с хора, песни и танци.  
 
Организираните викторина и игри за 
малки и големи, включваха цели се-
мейства - мама, татко и аз, заедно се 
състезаваме. Всеки участник получи 
награда за мястото което спечели и за 
правилният отговор на викторината. 
Наградите, които получиха победите-
лите бяха спален чувал, туристическа 
раница, палатка, компас и други турис-
тически принадлежности. Песни и хора  
огласиха Балкана.  
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ПОСТИЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ РАЛИ ШАМПИОНАТ  

 На провелия се национален рали шампионат Твърдица 2018, ус-

пешно участие взе екипажа на Христо Геров & Петър Сивов с автомобил 

Hyundai, с подкрепата на община Челопеч. В отборното класиране отбора 

на "Мегапорт Рейсинг", от който е 

Геров, взе призовoто място. 

В дните 7 и 8 Юли надпреварата обх-

вана 214км, разделени на 7 скоростни 

етапа с участието на 82 състезатели. 

Лошото време и проливния дъжд не 

изгони феновете от трасето и подло-

жи на изпитание екипажите и техни-

те автомобили. 

 

В националния Рали Шампионат Сливен 2018, успешно се класираха на 

трето място в класа си състезателя Христо Геров с навигатор Георги Лаза-

ров. В 38-то издание на Рали Сливен стартираха 48 екипажа от 11 нацио-

налности. Монбат Рали Сливен започна в петък (27 юли 2018) с 11 отсечки 

с обща дължина 172.27 състезателни километра. 
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АВТОКРОС ЧЕЛОПЕЧ 2018 

 За четвърта поредна година на 7 и 8 юли, в Челопеч в местността  

„ Маята ”се проведе национално състезание по Автокрос. Организатори са 

община Челопеч, СК „ Булстар ”, Българската федерация по автомобилен 

спорт и Радослав Козлеков, бивш състезател от Копривщица. Алекси Кеся-

ков, кмет на община Челопеч и Калоян Станчев, председател на автомо-

билната федерация, изразиха надежди за развитие и в бъдеще на автомо-

билният спорт, приветстваха състезателите и им пожелаха успех в надпре-

варата.  

Взеха участие 9 отбора с 15 състезатели, като състезанието протече в 3  

дивизии -  Супербъги, Бъги, Туринг. 

Класиране: 
Дивизия Супербъги над 1600 кубика: 

 Васил Стефанов от АСК „ София град ”  с автомобил Ауди - 25 точки 

 Христо Александров от АСК „ Старт М Криводол ”  с автомобил 
Ланчия-18 точки 

 Тодор Кърджиев от АСК „ Тони старт ”  с автомобил Хонда-15 точки 

 Финал -  дивизия Бъги до 1600 кубика: 

 Георги Кърджиев от АСК „ Тони старт ”  с автомобил Хонда  

 Димитър Калев от АСК „ Тони старт ”  с автомобил Ауди  

 Цветан Цветков от АСК „ Тони старт ”  с автомобил Тойота 
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АВТОКРОС ЧЕЛОПЕЧ 2018 

 
Финал -  дивизия Туринг: 

 Мирослав Цветанов 
от АСК „ Жико МС ” 
с автомобил Хонда за 
06:10.979 минути  - 6 
точки    

 Стоян Апостолов  от 
АСК „ Елена тайм ” с 
автомобил Субаро 
Импреза за 06:10.979 
минути- 6 точки    

 Иво Иванов от АСК 
„Жико МС ”  с авто-
мобил БМВ за 
06:10.979 минути   
- 6 точки    

 
Отборно класиране: 

 АСК „ Тони стар ” – 43 точки    

 АСК „ София град  ” – 37 точки                                                                                                                        

 АСК „ Жико МС ” – 20 точки                                                                                                                        

 АСК „ Яворов Чирпан ” – 12 точки    
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РАЛИ РОК ПАРТИ 

 В събота вечерта на 7 

юли парк „ Корминеш ” беше 

домакин на Рали рок парти. 

Младата звездата на американс-

кия Билборд - Кристиян Илиев, 

вокалист на основаната от него 

рок група „The Racing Pulses“ 

беше специален гост на вечерта.  

Гласовитите момичета от вокал-

на група „ Средногорски звън” 

откриха рок партито с няколко 

парчета и представиха  

Кристиян пред публиката и  

завидната агитка от фенове на 

автомобилния спорт. 
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МФФ „ ЗЛАТЕН ПРАХ 2018 “ ЧЕЛОПЕЧ 

За пета поредна година през третата седмица на месец юли в парк „ Корми-

неш ” в Челопеч се провежда Международен фолклорен фестивал „ Златен 

прах ”. От 19 до 22 юли жители и гости на общината се насладиха на неве-

роятните изпълнения на гостуващи чуждестранни и български изпълните-

ли и състави. Над 200 певци и танцьори заявиха участие за фестивала. Гос-

туващите групи бяха от Коста Рика, Тайван, Мексико, Колумбия, Индоне-

зия, Беларус, ТА „ Седенчица ” Пловдив и Ансамбъл „ Чинари ”. 

През първият ден на площада в Челопеч се проведе парад на знамената на 

участващите чуждестранни групи и миналогодишния лауреат. Вечерта в 

парк „ Корминеш ” тържествено бе открито петото издание на фестивала с 

химна на родината ни, химна на Челопеч и химна на фестивала „Златен 

прах с издигане на знамената. Водещите Силвия Лулчева и Васил Бинев 

дадоха думата за приветствие на Маргарита Богданова директор на фести-

вала и Алекси Кесяков кмет на Челопеч. Поздравителни адреси имаше от 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч “  ЕАД, „Аурубис България „ АД и специ-

ален поздрав от г-жа Николина Ангелкова - министър на туризма на РБ. 

Кмета подари плакети на Емил Димитров заместник генерален секретар на 
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МФФ „ ЗЛАТЕН ПРАХ 2018 “ ЧЕЛОПЕЧ 

„ Федерация на националните танцови състави ” и Росен Богданов генера-

лен секретар на „ Международна асоциация на националните фолклорни 

федерации ”. С изпълнение на ансамбъл „ Чинари ”, представители на гос-

туващите групи бяха посрещнати от домакините с питка и  шарена сол. 
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МФФ „ ЗЛАТЕН ПРАХ 2018 “ ЧЕЛОПЕЧ 

През четирите дни на фестивала през деня гостите се запознаваха с култур-

ните ценности на страната ни, бита и традициите на българите. На мегдана 

всяка група представяше свой танц, след което се включваха участници и 

зрители и разучаваха танца. Танцьори от различни континенти завиха хора 

на площада като сприятеляваше домакини и гости за радост на зрителите. 

Всяка вечер парк „Корминеш ” се препълваше  със зрители, които се нас-

лаждаваха на невероятните музикални и танцови изпълнения. 

Кмета Алекси Кесяков покани гостуващите групи на среща в заседателната 

залаи подари на всяка от тях плакет с герба на общината и бутилка шам-

панско с 23 карата злато. Благодарни за получените подаръци, гостите вър-
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МФФ „ ЗЛАТЕН ПРАХ 2018 “ ЧЕЛОПЕЧ 

наха жеста, подарявайки на кмета произведения на изкуството, символизи-

ращи техният бит и традиции. 

През уикенда по цял ден се проведоха конкурси за български фолклорни 

песни и танци. Участниците бяха разделени в няколко категории според 

възрастта - индивидуално и групово. Жури в състав Ваня Монева, Бинка 

Добрева и Димитър Христов, оценяваше участниците в конкурса за бъл-

гарски фолклорни песни.                                                                                         

Ето и победителите в индивидуално и колективно изпълнение:                                                                   

Категория до 12г. – първо място Йоанна Миланова от гр. София                                   
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МФФ „ ЗЛАТЕН ПРАХ 2018 “ ЧЕЛОПЕЧ 

Категория до 18г. – първо място Кристияна Ивайлова от с. Овчарци                            

Категория колектив до 16г. – ДФФ „ Шарени мъниста ” от гр. Пирдоп                          

Категория колектив над 16г. – Ансамбъл „ Китка  шарена ” от с. Катунци 

На следващият ден се проведе конкурса за български фолклорни танци. 

Жури в състав Димитър Лавчев, Даниела Дженева и Михаил Денев оценя-

ваха танцовите умения на групите.                                                                                            

В категория до 12г. – първо място спечели Представителен танцов състав 
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МФФ „ ЗЛАТЕН ПРАХ 2018 “ ЧЕЛОПЕЧ 

„ Чавдар ” от гр Пазарджик                                                                                                              

В категория до 18г. – се класира  Детско 

юношески танцов ансамбъл „ Еремия ” от 

гр. София                                                                                                                                                              

В категория над 18г. – първи се класираха 

Ансамбъл „ Фолклорика ” от гр. София. 

Наградата  за новосъздадено произведение 

на Съюза на българските музикални и тан-

цови дейци спечели ДЮТА „ Еремия ” - 

София. Победителите в двата конкурса по-

лучиха своите награди на  пред многоброй-

ната публика вечерта при закриването на  

фестивала.                                                                                                            

Финалната вечер на фестивала започна с изпълнения на вокална група „ 

Средногорски звън ” от Челопеч, победителите от конкурса за български 

народни танци и гостуващите чуждестранни групи. Песента „ Пак ще се 

прегърнем ” на Михаил Белчев изпълнена от момичетата от ДВГ „ Средно-

горски звън ” и представители от чужденци разучили песните получиха 

бурните аплодисменти на публиката. Разучените от чуждестранните групи 

по време на фестивала български хора бяха изпълнени под съпровода на 

народната певица Бинка Добрева.  Всички участници на това грандиозно 

събитие заедно изпя-

ха химна на Челопеч. 

Кмета Алекси Кеся-

ков и директора на 

фестивала Маргарита 

Богданова най-

тържествено ги награ-

диха за участието им 

с дипломи, плакети и 

традиционни сувени-

ри от кожа - кукери. 
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МФФ „ ЗЛАТЕН ПРАХ 2018 “ ЧЕЛОПЕЧ 

По традиция в Челопеч и петият международен фестивал  ” Златен прах “  

2018 завърши с грандиозна заря, съпроводена от музикално лазерно и огне-

но шоу в небето над парк „ Корминеш ”.  

Очаровани от гостоприемството, приятелското отношение, многобройната 

публика и нестихващите аплодисменти, гостуващите групи благодариха за 

невероятните дни споделени в фестивалната атмосфера на Челопеч. 
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ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ „ ДИВАТА СЦЕНА “ 

За втора поредна година в Челопеч се проведе национален турнир по на-

родни борби „ Дивата сцена ”. 

На 27 и 28 юли, парк „ Корминеш ” посрещна участници, зрители и гости 

от България и чужбина. Домакини и организатори на турнира бяха община 

Челопеч и Фондация „ Българе ”. Специалният гост на събитието бе Бен 

Крос известен холивудски актьор.  И официалните гости - Почетният пре-

зидент на Федерацията по борба Валентин Йорданов, Христо Маринов 

председател на Българската федерация по борба, Валентин Райчев генера-

лен секретар на  Българската федерация по борба, Елена Андерсон проду-

цент на Национален фолклорен ансамбъл „ Българе ”, Илия Гърков изпъл-

нителен директор на „ Дънди прешъс металс Челопеч ”, Тим Курт изпъл-

нителен директор на „ Аурубис България”, семейство Барбукови собстве-

ници на телевизия „ IN LIFE ”, Кирил Вътев фирма „ Тандем ”.                                                                            

Национален фолклорен ансамбъл „ Българе ”, със своите невероятни из-

пълнения обяви началото на събитието. Водещият Стефан Иванов даде 

думата за приветствие на Алекси Кесяков кмет на Челопеч и Христо Ди-

митров продуцент на ансамбъл „ Българе ”. Те поздравиха присъстващите 

и пожелаха успех на борците. Христо Маринов и Валентин Райчев – пред-

седателят и главният секретар на Българската федерация по борби подне-

соха подаръци на Алекси Кесяков и Христо Димитров.                                                                           

24 участници от Северна България, Добруджа, Балкана,  Шоплука, Пирин-
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ска Македония, Тракия и Странджа, под звуците на Етрополската духова 

музика и зурни от гр. Петрич премериха сили в борбите. Съдийски състав с 

главен съдия Петър Дойнов и колегите му Иван Костадинов и Никола  

Николов, следяха за спазване на регламента при двубоите. Турнира про-

дължи два дни, в които състезателите разделени в три категории премериха 

сили и само шест от тях стигнаха до финала. Първият ден след борбите 

зрителите се насладиха на „ Осмото чудо ” . Със запленяващото пътешест-

вие в света на българският фолклор, спектакъла преминава през седем  

музикално-танцови картини. С професионалното си изпълнение над 50  

танцьори и солисти на ансамбъл „ Българе ”,  съпроводени от традициите 

на Родопа планина, Шоплука, Северозапада, Добруджа, Тракия и Македо-

ния, оставиха зрителите без дъх за два часа и половина . Вечерта на фина-

лите зрителите приковаха погледи и на двубоя между Кристиян Петков и 

Станислав Ненов – деца от спортен клуб „ Стоян Николов ” Златица, с тре-

ньор Иван Иванов.  

ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ „ ДИВАТА СЦЕНА “ 
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ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ „ ДИВАТА СЦЕНА “ 

Изненадите следваха една след друга -  извън регламента на борбите за 

двубой излязоха Мария Оряшкова   и  Даяна Стойчева – Пашева.  Мария 

Оряшкова шампионка по борба на България за 2018г., петкратна световна 

шампионка по самбо, девет пъти европейска шампионка и два пъти вице-

световна шампионка по сумо, със спомени в сърцето от детството си в Че-

лопеч. Даяна Стойчева – Пашева състезателка от „ Берое ” Стара Загора, 

шампионка на България по свободна борба. 
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ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ „ ДИВАТА СЦЕНА “ 

В неделята на финалите премериха сили шестима борците победители. В 

средна категория до 70кг. се състезаваха Станко Инджов и Христо Енчев. 

Станко Инджов победи в двубоя. В тежка категория до 90кг. Мирослав 

Гешев и Явор Янакиев насърчавани от своите деца „ Давай тате, ти мо-

жеш ! ”, завършиха с победа на Мирослав Гешев.  

В категория „ Баш ” над 90кг. Димитър Кумчев и Драгомир Стойчев води-

ха оспорвана битка.  

Димитър Кумчев стана отново първи 

в надпреварата, а Драгомир Стойчев 

спечели наградата на публиката, коя-

то се дава за първи път и му бе връче-

на от кмета на Челопеч. Алекси Кеся-

ков и Христо Димитров закриха вто-

рото издание на „ Дивата сцена ” с 

кръшно хоро и пожелаха на всички 

през 2019г. да се видим отново. 
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НОВА КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ЧЕЛОПЕЧ 

Службата по геодезия, картография и кадастър – 

Софийска област съобщи, че e приетa кадастрал-

ната карта и кадастралният регистър на недви-

жимите имоти за урбанизираните територии в 

землището на с. Челопеч. В 30-дневен срок от 

публикуването в “Държавен вестник” бр. 47 от 

05.06.2018 г. т.е. до 05.07.2018 г., заинтересова-

ните лица имаха правото да направят писмени 

възражения. В рамките на един месец към г-н 

Кунчо Тороманов - гл. спец. „Устройство на те-

риторията и строителен контрол“ в Община  

Челопеч,  се обърнаха за съдействие и справки 

над 200 жители на които им беше направена 

лична консултация от сайта на регистъра. 

НАВОДНЕНИЯ 

 В периода от 24 до 27 юли при проливните дъждове, 

когато съседните общини бяха заляти с обилни води 

от придошлите реки, това не се случи в община Че-

лопеч, тъй като периодично се извършват превантив-

ни мерки за недопускане бедствени ситуации. Кори-

тото на река Воздол е коригирано и подмостовите  

пространства са проходими. През този период единс-

твеният завирен язовир е язовир Качулка, чието ниво 

се следи непрекъснато и при проливните дъждове 

беше извършено контролирано изпускане на води с 

цел задържане нивото на язовира до безопасно. 

Извън населеното място придошлите води на река 

Воздол разрушиха Илинденският път и отнесоха бе-

тоновите тръби служещи за преминаване. На друго 

място река Бревенска до гробищен парк скъса земно-

насипната дига и заля пътя за Църквище. Двете кри-

тични места вече са възстановени с навременната 

намеса на ОбА Челопеч. 
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ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

На 25.07.2018г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕ-
ШЕНИЯ: 

 

РЕШЕНИЕ № 312 

1. ОС Одобрява пазарна оценка изготвена от Илинка Янчова Митева, ли-
цензиран експерт оценител на недвижими имоти, притежаващ сертификат 
за оценителска правоспособност с рег. № 100100568 от 14.12.2009г. на Ка-
мерата на независимите оценители в България за недвижим имот, а имен-
но: Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Челопеч, ул. „Генерал Брок 
№1“, община Челопеч,  който по дворищно-регулационния план на селото 
съставлява парцел V-94 (пет - за имот с планоснимачен номер 94), от квар-
тал 21, собственост на Георги Матеев Иванов,. 

2. Дава съгласие Община Челопеч да придобие чрез покупко - продажба, 
право на собственост върху недвижим имот, собственост на Георги Матеев 
Иванов, находящ се в село Челопеч, община Челопеч, Софийска област, а 
именно:  Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Челопеч, ул. „Генерал 
Брок №1“, община Челопеч,  който по дворищно-регулационния план на 
селото съставлява парцел V-94 ( пет- за имот с планоснимачен номер 94), 
от квартал 21 по плана на село Челопеч одобрен със заповед №1225 / 
1977г. на ОНС-София и  със заповед №60/1998г. на Кмета на Община Че-
лопеч, с площ от 414 кв. м. по актуална скица и по документ за собстве-
ност, с неуредени регулационни сметки за имота, ведно с построените в 
имота сгради, едноетажна, паянтова сграда ПИВНИЦА „МУРГАНА“, със 
застроена площ от 107.30 кв. м., и НАВЕС с площ от 64 кв. м.,  при съседи: 
от две страни улици, УПИ XV – 95 и УПИ VI-93, за сумата от 14 300 
(четиринадесет хиляди и триста) лева без ДДС или 17 160 (седемнадесет 
хиляди сто и шестдесет) лева с ДДС . 

3. Всички такси по сделката са за сметка на Купувача Община Челопеч. На 
основание чл.48, ал.1, т.1,буква „а” от ЗМДТ Община Челопеч е освободе-
на от данък при придобиване на имущества. 

4. Възлага на Кмета на Община Челопеч изпълнение на настоящето реше-
ние, във връзка с което го упълномощава да подпише договор за покупко-
продажба на недвижим имот подробно описан в т.2 със собственика Геор-
ги Матеев Иванов. 

РЕШЕНИЕ № 313 

1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за  
застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 80323.57.37 по кадаст-
рална карта и кадастрални регистри /КККР/ за землището на с. Челопеч. 
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2. Одобрява техническо задание за Подробен устройствен план (ПУП) – 
План за  застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 80323.57.37 
по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ за землището на с. 
Челопеч. 

3. Проектът да се изработи при спазване на Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за   устройство на отделните видове територии и устройствени зо-
ни, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове 

4. Разрешението да се впише служебно в регистъра по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ. 

РЕШЕНИЕ № 314 

Приема предложението за сключване на договор с д-р Стоян Сотиров за 
медицинско обслужване -  извършване на безплатни  хирургични прегледи 
и консултации на жителите на община Челопеч, 

 с График за прием на пациенти: 

1. Извършване на хирургични прегледи и консултации в сградата на бивша 
Поликлиника Община Челопеч: четири до осем пъти месечно по два часа 
по предварително установен месечен график в дните петък, събота, неделя 
и понеделник от 08:30 часа до 10:30 часа.. 

2. Извършване на хирургични прегледи и консултации в Болница Скин 
Системс гр. Пирдоп в дните, които дава дежурства по предварително уста-
новен месечен график. 

3. Извършване на хирургични прегледи и консултации в хирургичен каби-
нет №37 на XXIV ДКЦ, с адрес гр. София бул. „Никола Жеков“ №3 всеки 
делничен ден, както следва: 

Понеделник от 15.30ч до 17.30ч. 

Вторник от 9.30ч. до 11.30 ч. 

Сряда от 15.30 до 17.30 ч. 

Четвъртък от 9.30ч. до 11.30 ч. 

Срок на договора: 3( три )месеца от датата на сключване на договора. 

Месечно възнаграждение: 600 (шестстотин) лева. 

РЕШЕНИЕ № 315 

1. Община Челопеч дава съгласие на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 
ЕАД за временно ползване на поземлени имоти, собственост на община 
Челопеч за геоложки проучвания, както и обособяване на площадки за сон-
дажни дейности, върху общински поземлен имот с идентификатор 
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80323.1.947 в местността „Кръста“, с. Челопеч, община Челопеч, вид тери-
тория – земеделска, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска зе-
мя, с площ от 26515 кв. м. по КККР за землището на Челопеч. 

2. Разрешава временно ползване за срок до изтичане на всички допуснати 
от Закона за подземните богатства действащи и нови продължения на дого-
вора за търсене и проучване на площ „Света Петка“, но не повече от три 
години от влизане в сила на настоящото решение. 

3. Упълномощава Кмета на Община Челопеч да предприеме всички факти-
чески и правни действия, свързани с изпълнение на настоящото решение, в 
това число да сключи договор за временно ползване на земята с титуляря 
на разрешителното за търсене и проучване „Дънди Прешъс Металс Чело-
печ“, ЕИК: 122003576 при условията на чл. 57 и чл. 58 от ППЗОЗЗ и при 
съблюдаване на срока, определен с настоящото решение. 

РОЖДЕННИЦИ В АВГУСТ НАД 80 ГОДИНИ 

Борис Найденов Димитра Богданова Кръстьо Кръстев 

Луко Бързаков Минко Прокопов Стоянка Цачева 

Лилия Вучкова 
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РОЖДЕННИЦИ ПРЕЗ АВГУСТ 

Аня Кесякова Георги Атанасов Георги Бечев 

Елеонора Панкова Емилиана Григорова Катрин Алексиева 

Лорена Чотова Николета Пушкарова Павел Станьов 
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РОЖДЕННИЦИ ПРЕЗ АВГУСТ 

Силвия Николова Стилян Ангелов Цветелин Бекяров 

Цветелина Минова 

Огнян Овчаров 

Сашка Ангелова 

Радослав Иванов 

Пламена Петрова 

Валентина Кънчева 

Радко Радков 

Кирил Стефанов 

Николая Цвяткова 

Лиляна Куцарова 

Милена Тодорова 

Виктор Воденичаров 

Дарина Петрова 

Минка Миткова 

МИЛИ ДЕЦА, ВНИМАВАЙТЕ, КОГАТО ПРЕСИЧАТЕ! 


