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ПОВОД ЗА ГОРДОСТ 

 На 19.12.2018г. Спор-
тен Клуб  "Стоян Николов" 
Златица награди най-добрите 
си борци за 2018г. 
 На церемонията в рес-
торант „Средногорие“, гр. 
Златица, присъстваха кмето-
вете на Златица - инж. Маг-
далена Иванова и на Челопеч 
– инж. Алекси Кесяков, 
представители на предприя-
тията от района и дъщерята 

на Стоян Николов – Даниела Николова.  
 Спортист на годината по класическа борба стана Елица Бъч-
варова, следвана от Йоан Кесяков и Величко Величков. Излъчените 
фаворити получиха статуетка и предметна награда. 
 Пожелаваме на Йоан Кесяков още много златни медали през 
предстоящата 2019г., които да донесат, както лична удовлетворе-
ност, така и гордост за Община Челопеч! 
 
 
 На 20.12.2018г. в гр. Кюстендил се проведе Коледен турнир 

по борба за деца и подрастващи.  

 След като натрупа доста опит 

и участия в състезанията Николай 

Алексиев от Челопеч, успя да пока-

же, че вече е по-зрял технически. То-

ва показа и в първата си среща за де-

ца в категория до 59 кг., в която пос-

тигна победа с туш. Във втори кръг 

загуби, но това бе достатъчно да за-

воюва сребърен медал от турнира. 

 Пожелаваме на Николай 

Алексиев много бъдещи победи на 

тепиха, които да носят гордост не 

само на семейството му, а и на цяла-

та община! 

КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО БОРБА 
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 Института по публична администрация отличи Общинска 

администрация Челопеч с Грамота за постигнати отлични резулта-

ти по показатели за учеща организация! 

 В оценката на института са участвали общо 61 централни и 

териториални структури на държавната администрация в България. 

 От тях 49 администрации покриха изискванията за минима-

лен брой участници в самооценката в зависимост от съответната 

обща щатна численост. 

 Отличието се връчва по конкретни показатели, а ето и какви 

са основните критерии, по които се определя една администрация 

като „учеща“: 

1.Систематично решава проблеми - организациите използват 

прости статистически инструменти за определяне на връзката меж-

ду причини/фактори и резултати/ефекти, за да организират данните 

и да направят съответните изводи. 

2.Експериментиране - учещите организации подкрепят и реализи-

рат инициативи за непрекъснатото подобряване на дейността, чрез 

изпробване на нови практики и идеи, като активно включват в този 

процес всички свои служители. 

3.Учене от предишен опит - учещите организации анализират 

своите успехи и провали, оценяват ги систематично и записват изв-

лечените поуки по открит и достъпен за служителите начин. 

4.Учене от другите - идентифициране на организации с най-добри 

практики и анализиране на възможността техният опит да се адап-

тира и приложи в собствената организация. 

5. Бързо и ефективно разпространяване на знанието в организа-

цията - чрез временно привличане на нови хора, с нови идеи, чрез 

вътрешна мобилност, възможности за неформално учене на работ-

ното място или чрез програми за обучение, които са пряко свързани 

с практиката и водят до положителни резултати. 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕЛОПЕЧ  

С ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ 
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ЧЕЛОПЕЧ ПОДКРЕПЯ СПОРТА 

 На 21 декември, по иници-
атива на Община Челопеч, учени-
ци от ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“, с. Челопеч присъстваха  в 
Спортен комплекс „Хармония“, 
където състезатели от национал-
ния отбор по неолимпийските 
стилове борба, показаха атрак-
тивни техники и майсторство на 
тепиха в залата.  
 Инициативата на Община 
Челопеч, за организацията на съ-
битието има за цел да популяри-
зира спорта сред децата и подрас-
тващите. 
 Стряскащи са данните от 
проведения през 2017г. Национа-
лен скрининг при деца, който со-

чи, че около 150 000 деца в Бълга-
рия страдат от наднормено тегло. 
 Поради тази причина Об-
щина Челопеч, в лицето на инж. 
Алекси Кесяков - Кмет на общи-
ната, търси всякакви начини и ме-
тоди, които да провокират интере-
са на подрастващите към спорта. 
А какъв по-добър начин да прово-
кираш тяхното внимание, от това 
да им покажеш нагледно добрия 
пример на успелите спортисти, 
прославили България по целия 
свят! 
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ЧЕЛОПЕЧ ПОДКРЕПЯ СПОРТА 

 В демонстрациите взеха 
участие четирикратната Европейс-
ка Шампионка Belt-Wrestling UWW 
Зренянин за 2018г. - Мария Оряш-
кова, съотборничката й и Европейс-
ка Шампионка - Изабела Христова, 
Иван Благоев, завоювал 3-то място 
на Световните Номадски игри и 
Спортист № 2 на Спортен клуб 
„Стоян Николов“ в гр. Златица – 
Йоан Кесяков и други състезатели, 
както и техните треньори Петър 
Дойнов и Мариян Бяндов.  
 Водещата г-жа Сашка Въте-

ва съобщи, че през м. декември е  регистрирано Сдружение с несто-
панска цел „Спортен клуб по борба Челопеч“ и всеки, който  желае 
да спортува, може да се запише в него, като първата тренировка ще 
бъде на 07.01.2019г. от 15,00 ч. в Спортен комплекс „Хармония“, се-
ло Челопеч. Заниманията ще бъдат водени от  жената с лъвско сърце 
- Мария Оряшкова. 
 Ръководството на общината удостои с почетни плакети и па-
рични премии националните треньори Петър Дойнов и Мариян Бан-
дов, състезателите Мария Оряшкова, Изабела Христова, Иван Благо-
ев и други техни съотборници за постигнатите високи резултати на 
първенства и турнири през отминалата 2018г.. 
 Връчвайки наградите инж. Алекси Кесяков призова възпита-
ниците на основното училище в с. Челопеч да се учат от успешните 
спортисти и да продължат по техния път. Кметът изрази надеждата 
си, че Об-
щина Чело-
печ има по-
тенциал и 
млади хора, 
които да 
защитят из-
воювания 
висок авто-
ритет в този 
спорт.  
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КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ  

 На свечеряване на 21.12.2018г. центъра на Челопеч се оживи! 

 Жители и гости на селото се отправиха към салона на Народ-

но читалище „Труд и 

постоянство, 1901“, село 

Челопеч, за да се насла-

дят на коледният кон-

церт, организиран от чи-

талищното настоятелст-

во. 

 В началният час 

на събитието салона бе-

ше пълен, даже и с пра-

востоящи. Присъстващи-

те чакаха с нетърпение 

да се вдигне завесата и 

започне концерта.  

 Танцьорите на  Танцов състав „Българче“, „Златните кукери“, 

Женски хор и Детска вокална група „Средногорски звън“, Детска 

вокална група „Джуниър“, Общинска администрация Челопеч и Чи-

талищни изпълнители, бяха участници в концерта.  

 Постановка с месеците на годината, разходи зрителите от ме-

сец на месец 

през цялата го-

дина и годиш-

ните времена. 

Актьорите на 

читалището и 

общинската ад-

министрация 

със своите теат-

рални поста-

новки развесе-

лиха публиката. 
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КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 

 На фи-

нала на чудес-

ният концерт, 

Радка Костова 

– председател 

на читалището 

поздрави всич-

ки участници, 

ръководители 

на съставите, 

актьорите на 

читалището и 

общинска ад-

министрация и покани на сцената Кмета - инж. Алекси Кесяков, като 

му благодари, за подкрепата която получават. Очарован от концерта, 

радостен за многобройната публика и изненадан от таланта на свои-

те служители, кмета се обърна към участниците с думите „ Вдигнах-

те нивото и класата на Вашите представления на невиждани висоти. 

Можете да се конкурирате и с професионалистите. Пожелавам Ви 

все напред и все на горе. Разбира се от Вас ентусиазма и професио-

нализма, а от нас подкрепата.“ 

Г-жа Радка 

Костова и 

инж. Алек-

си Кесяков 

пожелаха 

весели ко-

ледни и но-

вогодишни 

празници 

на участни-

ци и зрите-

ли! 
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КОЛЕДАРИ И В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 

 В дните, преди най-светлите християнски празници,  коледа-
ри от Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“, село Челопеч и ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“, посетиха Община Челопеч. 

 Водени от своите учителки, облечени в традиционни носии, 
те поздравиха общинска администрация с коледни песни, а както 
повелява и традицията, домакините ги надаруваха с гевречета, пло-
дове и лакомства. 
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ЧЕЛОПЕЧ Е С НОВА ЖП. СПИРКА 

 На 21.12.2018г. студеният декемврийски ден не изплаши жи-

телите на Челопеч. Те с охота изтърпяха ниските температури, за да 

станат част от това важно за всеки един от тях, събитие, а именно  

откриване на дългоочакваната нова железопътна спирка.  

 С ходене по мъките от далечната 1978г., с борбата на много 

кметове, новата спирка стана реалност благодарение на инж. Алекси 

Кесяков.  

 По време на първата копка на 14.07.2016г. изпълнителите на 

проекта обещаха за три месеца спирката да бъде готова. Но не би! 

Днес след повече от две години вече я има. Спирката бе изпълненена 

по проект „Железопътна спирка Челопеч – изграждане на перони с 

дължина 200м. и подлез“, възложен от Държавно предприятие 

„Национална компания железопътна инфраструктура“, на стойност 

430 880,00 лв. с ДДС, изцяло подсигурени от дарителят – Община 

Челопеч.  
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ЧЕЛОПЕЧ Е С НОВА ЖП. СПИРКА 

 Г-жа Нина Калоянова припомни на присъстващите историята 

на проекта за изграждането на спирката и даде думата на кмета на 

Челопеч - инж. Алекси Кесяков. Той приветства присъстващите, ка-

то се извини на челопечани за закъснялото пускане на обекта, въпре-

ки, че общината няма пряка вина и направи апел към родителите да 

приучват децата си и да свикнат самите те да преминават през изгра-

деният подлез, а не през релсите на линията. Приветствие към при-

състващите направи Златан Главанжиев – бивш кмет на Челопеч и 

Николина Минкова жител на селото. 

 Влакът се показа от завоя, бавно приближавайки и спря пред 

трикольорната лента. Кмета инж. Алекси Кесяков и председателят на 

Общински съвет Челопеч - Николай Нииколов прерязаха лентата.  

 По стара българска традиция кмета плисна менчето с вода 

пред влак и поздрави машинистите и началник влака. Служителите 

на БДЖ и присъстващите граждани бяха почерпени с питка с мед и 

шарена сол. Пътниците се качиха, като един от тях пътуваше за 

Брюксел и първият влак, който спря на ново-изградената спирка, по-

тегли към София. 
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НА РАЗХОДКА В ИРЛАНДИЯ 

 На 19.12.2018г. в Клуба на пенсионера в Челопеч, се проведе 

среща – беседа на тема „На разходка в Ирландия “.  

 Младата и находчива челопечанка Анна Вътева, която живее 

в чужбина, запозна присъстващите с живота в Ирландия и историята 

на страната - минало, настояще и бъдещи проекти.  

 Презентация със снимков материал и данни, даде ярка предс-

тава за бита на ирландците. Очаровани от факта, че едно младо мо-

миче от селото, пожела да се срещне и поговори със своите възраст-

ни съгражда-

ни очарова 

слушателите. 

Тя отговори и 

обясни с раз-

бираеми думи, 

на всички за-

дадени въпро-

си. Доволни 

от беседата 

присъстващи-

те пожелаха 

на Анна, ус-

пех в живота и 

да не забравя 

корените си. 
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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОБИ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ЗА 
м.11.2018 
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 НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ЧЕЛОПЕЧ, ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018, БЯХА ВЗЕТИ СЛЕД-
НИТЕ РЕШЕНИЯ: 
РЕШЕНИЕ № 368: Приема План-сметка за планираните приходи и 

предвидените разходи по дейности от такса битови отпадъци за 

2019г., а именно: 

Прогнозни приходи от такса битови отпадъци: 286 353 лв. 

Прогнозни разходи от такса битови отпадъци: 286 353 лв. 
РЕШЕНИЕ № 369: Приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на терито-

рията на Община Челопеч. Изменение е наложено поради намерение 

на Община Челопеч да намали административната тежест в процеду-

рите по определяне на местните данъци, както и към подобряване 

контрола и събираемостта им от страна на общините. 

РЕШЕНИЕ № 370: Даде съгласие на „Дънди Прешъс Металс Чело-

печ“ ЕАД за временно ползване на поземлени имоти, собственост на 

Община Челопеч за геоложки проучвания, както и обособяване на 3 

броя площадки за сондажни дейности и подходи към тях, върху об-

щински поземлен имот в местността „Кръста“. Разрешава временно 

ползване за срок до изтичане на всички допуснати от Закона за под-

земните богатства действащи и нови продължения на договора за 

търсене и проучване на площ „Света Петка“, но не повече от три го-

дини от влизане в сила на настоящото решение. 

РЕШЕНИЕ № 371: Изменя и допълва към Програма за управление 

и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. в Общи-

на Челопеч, като добавя допълнителни имоти, които Община Чело-

печ има намерение, при съгласие от собствениците да придобие, с 

цел създаване на благоприятни условия за привличане на инвестито-

ри и развитие на предприемачеството. 

РЕШЕНИЕ № 372: Одобри изготвената пазарна оценка за имотите 

и даде съгласие Община Челопеч да придобие, чрез покупка правото 

на собственост, върху поземлени имоти находящи се в землище Че-

лопеч, местност „ДЪРВАРСКИ ПЪТ“, попадащи в МАСИВ №60.  

ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 РЕШЕНИЕ № 373: Одобри изготвената пазарна оценка за имотите 

и даде съгласие Община Челопеч да придобие, чрез покупка правото 

на собственост, върху поземлени имоти находящи се в землище Че-

лопеч, местност „ПОД ТАРЛЪКА“, попадащи в МАСИВ №66.  

РЕШЕНИЕ № 374: Одобри изготвената пазарна оценка за имотите и 

даде съгласие Община Челопеч да придобие, чрез покупка правото 

на собственост, върху поземлени имоти находащи се в землище Че-

лопеч,  местност „ГРЕДАТА“, попадащи в МАСИВ №89.  

РЕШЕНИЕ № 375: Одобри изготвената пазарна оценка за имотите и 
даде  съгласие Община Челопеч да придобие, чрез покупка правото 
на собственост, върху поземлени имоти находящи се в землище Че-
лопеч, местност „МАЯТА“ попадащи в МАСИВ №101.  
РЕШЕНИЕ № 376: Одобри изготвената пазарна оценка за имотите и 
даде  съгласие Община Челопеч да придобие, чрез покупка правото 
на собственост, върху поземлени имоти находящи се в землище Че-
лопеч, местност „ЛОКВАТА“, попадащи в МАСИВ №102.  
РЕШЕНИЕ № 377: Одобри изготвената пазарна оценка за имотите и 
даде съгласие Община Челопеч да придобие, чрез покупка правото 
на собственост, върху поземлени имоти находящи се в землище Че-
лопеч, местност„ПАРЦЕЛИТЕ“, попадащи в МАСИВ №103.  
РЕШЕНИЕ № 378: Одобри изготвената пазарна оценка за имотите и 
даде съгласие Община Челопеч да придобие, чрез покупка правото 
на собственост, върху поземлени имоти находящи се в землище Че-
лопеч,  местност  „ПОД СЕЛОТО“, попадащи в МАСИВ №105.  
РЕШЕНИЕ № 379: Одобри изготвената пазарна оценка за имотите и 
даде  съгласие Община Челопеч да придобие, чрез покупка правото 
на собственост, върху поземлени имоти находящи се в землище Че-
лопеч, местност„ПОД СЕЛОТО“, попадащи в МАСИВ №106.  
РЕШЕНИЕ № 380: Одобри изготвената пазарна оценка за имотите и 
даде  съгласие Община Челопеч да придобие, чрез покупка правото 
на собственост, върху поземлени имоти находящи се в землище Че-
лопеч, местност„ПОД СЕЛОТО“, попадащи в МАСИВ №107.  
РЕШЕНИЕ № 381: Одобри изготвената пазарна оценка за имотите и 
даде съгласие Община Челопеч да придобие, чрез покупка правото 
на собственост, върху поземлени имоти находящи се в землище Че-
лопеч, местност„ПАРЦЕЛИТЕ“, попадащи в МАСИВ №136.  
Общински съвет Челопеч разгледа и Отчет с изх.№ ОбС-
298/21.12.2018г. за своята дейност и комисиите към него, през  



15 

 

периода от 27.06.2018г. до 28.11.2018г. 
РЕШЕНИЕ № 382: Даде съгласие Община Челопеч да придобие, 
чрез покупка правото на собственост, върху следните поземлени 
имоти, находящи се в землище Челопеч: 80323.1.24, 80323.5.20, 
80323.112.71, 80323.24.66, 80323.91.5, 80323.91.21, 80323.33.17, 
80323.56.16, 80323.56.18, 80323.92.42, представляващи частна собст-
веност. 
РЕШЕНИЕ № 383: Даде съгласие да се отпусне безвъзмездна фи-

нансова помощ на В. Т. К. в размер на 3 880 лв., равна на стойността 

на извършените разходи по приложени разходооправдателени доку-

менти към подаденото заявление, за оперативно лечение и следопе-

ративно възстановяване. 

РЕШЕНИЕ № 384: Даде съгласие да се отпусне безвъзмездна фи-
нансова помощ на С. Л. С. в размер до 1 240,62 лв., равна на стой-
ността на извършените разходи по приложени разходооправдате-
лени документи към подаденото заявление, за оперативно лечение и 
следоперативно възстановяване (медицински изделия и консумати-
ви). 
 
 
 Със запалването на коледните светлини, на 30.11.2018г., стар-
тира и благотворителната кампания за набиране на средства, за заку-
пуване на кувьоз за недоносени бебета, който да бъде дарен на 
УБАЛ „Майчин дом“ - гр. София, като на 31.12.2018г. се извърши 
преброяване на събраните средства: 
 - От щанда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД - 2042,00 лв., 
плюс още 2042,00 лв., които предприятието обеща да удвои - общо 
4084,00 лв.. 
- От дарения на търговци, които извършваха търговска дейност на 
пл. „Освобождение“ - 210,00 лв. 
- От благотворителния щанд, организиран от Община Челопеч - 
1652,40 лв. 
- От поставената кутия в сградата на Община Челопеч - 2423,29 лв. 
 Общо събрана сума - 8369,69 лв.  
 Община Челопеч ще дофинансира с 6215,11 лв., за да бъде 
закупен кувьоза и предоставен на болницата, под формата на даре-
ние от името на общината. 

ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СЪБРАНИТЕ ДАРЕНИЯ ЗА КУВЬОЗ 
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„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“  

С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА 

 На Европейската биз-
нес асамблея в Оксфорд зву-
чаха български каба гайди, в 
чест на удостоените с награ-
дата, на името на Кралица 
Виктория - „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч” ЕАД! 
 На  18 декември 
2018г. в кметството на Окс-
форд се проведе заключител-
ното събитие на  Европейска-
та бизнес асамблея - Среща 
на лидерите.  
 На нея бяха раздадени 
награди за принос към засил-
ване на икономическите, на-
учни и културни връзки, как-
то и за насърчаване на евро-
пейската интеграция. 
 В Срещата на лидери-
те участваха Изпълнителният 
Директор на „Дънди Прешъс 
Металс” за България д-р инж. 
Илия Гърков и Ирена Цакова 
- Директор Разрешителни и 

правни въпроси.  
 Срещата беше организирана в две части – работна и офици-
ална. По време на работната част пред над 150 участници д-р Гърков 
представи развитието и новостите в „Дънди Прешъс Металс”, гри-
жата за служителите и въвеждането на дигитални технологии в про-
изводството. В официалната част д-р Гърков беше удостоен с възпо-
менателен медальон на името на Кралица Виктория за отстояване на 
традиционните ценности добродетелност, смелост и сплотеност. 
 Наградата се връчва като признание за последователната по-
литика за насърчаване на ценностите в организационната култура на 
„Дънди Прешъс Металс”. 
 Бижутерският медальон е патентован, позлатен е и е израбо-
тен със 70 кристала Сваровски. 
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РОЖДЕННИЦИ ПРЕЗ ЯНУАРИ 

Алекс Събев Богослава  
Богданова 

Ванеса Панчева 

Василена Маркова Виктория Петрова Денис Петров 

Димитрина  
Стоилова 

Димитър Негойков Иван Сираков 
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РОЖДЕННИЦИ ПРЕЗ ЯНУАРИ 

Николета Недкова Петко Гълъбов Петър Янушев 

Сияна Въжарова Стела Вътева 

 
 
 

Ивана Чивийска 
 

Ружка Николова 

РОЖДЕННИЦИ ПРЕЗ ЯНУАРИ НАД 80 ГОДИНИ 

Георги Пангаров Илия Цветанов Куна Йовкова 
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Информационен бюлетин 
община Челопеч,  

с. Челопеч ПК 2087  
пл. „Освобождение“ №1 

 тел: 07185/2550 
www.chelopech.org 

ob_chelopech@chelopech.or
g 

Изготвил: Ваня Узунова 
Редактор: Алиция 

Николова 

Честито на всички 
празнуващи! 

Бъдете здрави! 

РОЖДЕННИЦИ ПРЕЗ ЯНУАРИ НАД 80 ГОДИНИ 

Лала Трасиева Марийка Тошкова Нено Партов 

Радка Ангелова 

 

Цонка Кръстева 

Николина Минева 

Марин Терзийски 

Радка Делчева 

Бенчо Матеев 
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