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ЧЕЛОПЕЧАНИ ИЗКЪПАХА БУЛКАТА                              
НА ИВАНОВДЕН

В Челопеч на 7 януари не е само Ивановден! На този ден по стар 
обичай челопечани къпят булката в ледените води на река Воздол, за 
здраве и берекет. Обичаят се организира и поддържа от Читалище „Труд 
и постоянство 1901”, с. Челопеч.

Булка, младоженец и поп, който да ги венчае, свекър и свекърва, 
кумове и шафери, сватбари и множество зрители, под звуците на му-
зиката заиграваха традиционното ивановско хоро и се отправиха към 
реката.

Възпроизвеждането на селската сватба включва къпане на булката, 
захранване от свекървата с питка и шарена сол, даряване на младожен-
ците и глътка червено вино от бъклица, да се стоплят в студения яну-
арски ден.

След студеното къпане булката поведе хорото и всички сватбари се 
отправиха към мегдана.

По обичай на този ден в Челопеч се къпят и младите майки, които 
Господ е дарил с рожба през изминалата година. Те също получават 
подаръци, благословия за здраве и догодина пак да ги изкъпят.
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ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА                           
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „МУРГАНА”

На 17.01.2020 г. в Заседателната зала на Община Челопеч, Управи-
телният съвет на ТД „Мургана” проведе Годишно отчетно събрание на 
дружеството.

Кръстьо Вътев – Председател на дружеството даде отчет за извър-
шената дейност през 2019 г., като по време на бригадите, са извършени 
следните ремонти:

1. Възстановиха пейки и ограда на Поповата чешма;
2. На каптажа над хижата е направена ограда и монтирана врата;
3. Боядисан е покрива на туристическата спалня;
4. Отремонтирани са счупените врати на туристическата спаля;
5. Направена е маса с пейки в местността Мандрата по пътя за хи-

жата;
6. Прибрани са и подредени 80 кубика дърва за отопление през зи-

мата;
7. Лакирана е беседката;
8. Закупена е и монтирана камина-грил в новото барбекю.
Димитър Въжаров даде отчет за събраните и изразходвани финан-

совите средства и се обсъдиха приоритетните дейности за 2020 г., сред 
които:

• Възстановяване на външна тоалетна;
• Почистване на паркинга от натрупаните дърва;
• Да се направи чешма в местността Мандрата, в близост до масата 

с пейки;
• Възстановяване на стъпалата от южната страна на терасата;
• Възстановяване терасата на туристическата спалня;
• Учредяване на Клуб по планинарство за учениците от ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”, като се извършват преходи в района на Средного-
рието, под ръководството на членове от сдружението.

Определиха дати за планувани бригади както следва: 25.04.2020 г., 
30.05.2020 г., 27.06.2020 г., 26.09.2020 г., 24.10.2020 г.

С изчерпване на точките от дневният ред и дискусиите, председате-
лят закри събранието и пожела успех на дружеството през настоящата 
година.
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ВАНДАЛСКА ХРОНИКА

Вандалските прояви в Челопеч 
не спират!

Отново е нарязан найлон на 
една от перголите на центъра, 
продължава да се троши заслона на 
ЖП спирката.

Защо бе хора, какво ви пречи 
или сте недоволни, че някой може 
да си изпие кафето с приятели на 
закрито. Не мислите ли за пътува-
щите, които ще потърсят къде да се 
подслонят когато духа вятър и вали 
или да застанат на сянка и изчакат 
макар и нарядко преминаващите 
влакове?

Няма ли най-сетне да осъзна-
ем, че всичко е направено с нашите 

пари, но това не ни дава право да го увреждаме и да не могат да го 
ползват други по-добронамерени 
хора. Единиците от нас, на които 
им доставя удоволствие да чупят, 
режат, късат и присвояват общин-
ско имущество, да си помислят ще 
им бъде ли приятно някой да влезе 
в дома им и да постъпва по същи-
ят начин? Ще останат ли да гледат 
равнодушно как им унищожават 
имуществото или ще се опълчат 
на злосторника?

Всеки месец има по нещо уни-
щожено. До кога да Ви търпим, до 
кога ще давате лош пример на де-
цата ни, до кога ще си позволявате 
своеволия в Челопеч? ЗАСРАМЕ-
ТЕ СЕ!!!
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С КНИГА КЪМ ПРОМЯНА!

От 3 януари 2020 г. започва 
кампания по набиране на книги за 
реализиране на проект „С книга 
към промяна” с идея за размяна на 
книги и популяризиране на чете-
нето сред обществото.

Неправителствена органи-
зация „Светът цени смелите”, 
съвместно с Община Челопеч, за-
почна проект за поставяне на къ-
щички за книги, където всеки да 
може да остави, вземе, прочете и 
върне книги, за да се направи едно 
мащабно обменяне на книги и ав-
тори, знания и емоции.

„Светът цени смелите” е организация, сформирана от ученици от 
Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение, с. Челопеч, 
която има за цел да популяризира четенето сред хората, да разраства 
познанията и интересът към четенето от всички възрастови групи и да 
постигне промяна в живота на младите хора.

Проектът е разделен на няколко части – набиране на книги, поставя-
не на къщички и разрастване на идеята.

КАК МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ? – Дари книги, които искаш 
да бъдат прочетени и които вярваш, че могат да докоснат и други хора 
както са докоснали теб, като ги предадеш в общината. Къщичките вече 
са поставени и имате възможността да вземете интересна книга, да я 
прочетете и да я върнете обратно.

Поставени са шест къщички за книги – на пл. „Освобождение”, зад 
общежитието срещу бар „Ванила”, при беседката над Детската гради-
на, при беседката над Поликлиниката, при беседката под Църквата и 
при беседката на ул. „Юрий Гагарин” /в посока към рудника/.

Учениците, инициатори на проекта са Цветина Георгиева, Силвия 
Димитрова и София Симова.

Пожелаваме успех на учениците работещи по проекта и се надяваме 
идеята им да се разрасне!
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ДЕЦАТА ОТ ДГ „ХАНС КР. АНДЕРСЕН”                         
С НОВИ СПОРТНИ УРЕДИ

На 8.01.2020 г., децата от II-ра 
възрастова група ,,Малката русал-
ка“, към ДГ „Х. Кр. Андерсен“, с. 
Челопеч, изпробваха новозакупе-
ните уреди и пособия за осъще-
ствяване на занятия по физическо 
възпитание и спорт, спечелени по 
Проект „За предоставяне на сред-
ства за подпомагане физическото 
състояние и спорта на децата“, с 

ръководител старши учител Светлана Якова-Нинова.
Децата от детската градина вече ще мога да се развиват не само ин-

телектуално, а и физически, което е от съществено значение за тяхното 
здраве! Адмирации за целия екип на проекта!

ДО КОГА НЯМА ДА ЦЕНИМ, ТОВА КОЕТО НИ СЕ 
ДАВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО?

Дойде новата година, но ума и чувството за отговорност на някои 
граждани от Челопеч не дойдоха!

За отоплителния сезон 2019/2020 Община Челопеч подмени всич-
ки пластмасови контейнери за растителни отпадъци с метални такива, 
хем за прегоряла жар (пепел), хем за растителни отпадъци от градините 
през пролетта.

За м. януари вече два от тях на пресечката на ул. „ Димчо Дебелянов“ 
и ул. „Червени камък“ и този на пресечката на ул. „Воздол“ и ул. „Рила“ 
(срещу вила „Воздол“) са повредени от пожар, възникнал в следствие 
на изхвърлена неизстинала жар, но и поради факта, че в контейнерите 
се изхвърлят и други видове отпадъци от безсъвестни граждани.

Всяко домакинство в общината полза кофа за битови отпадъци, пре-
доставена БЕЗПЛАТНО, но защо да си цапаме и чупим кофата, която 
трябва да заплатим ако унищожим, като можем да чупим общинското 
имущество и то съвсем съзнателно?! Ще се оплачем в общината, че 
контейнера е повреден и тя ще достави друг!

Когато обаче се наложи да се вдигне такса смет, част от която е за 
закупуване на съдове за смет за домакинствата и за уличната мрежа, 
точно тези, които не спазват правилата ще са най-недоволни.
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ЙОАН КЕСЯКОВ ВИЦЕШАМПИОН НА ДЪРЖАВНО 
ЛИЧНО ПЪРВЕНСТВО ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА ЗА 

МОМЧЕТА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА.

От 29 до 31.01.2020 г. в гр. Горна Оряховица се проведе Държавното 
лично първенство по класическа борба за момчета.

Йоан Кесяков от Спортен клуб „Стоян Николов” с треньор Иван 
Иванов, участва в първенството в категория 75 кг. Той проведе четири 
срещи, от които три победи с туш и една загуба. Йоан се класира на 
второ място със сребърен медал в своята категория.

В първенството взеха участие и борците от Спортен клуб по Борба 
Челопеч с треньор Петър Дойнов. Йордан Манев от борците спечели 
трето място и бронзов медал в категория 52 кг., а Евгени Георгиев в 
категория 44 кг. се класира на шесто място.

Успехите на нашите деца се дължат освен на техния неуморен труд, 
но и на усилията на техните треньори

Браво, момчета! Пожелаваме Ви нови успехи през годината!
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ПРЕМНА ЗА РАБОТА С ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
През новата година ще продължи работата на „Приемна“, организи-

рана към Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни, функционираща със съдействието на Об-
щина Челопеч. През месец януари специалистите съдействаха на жела-
ещите, да направят своята равносметка и да поставят успешно „Ново 
начало“.

Подкрепени бяха деца, на различни възрасти, всяко с характерни по-
требности, радости и предизвикателства. Успяха да привлекат голяма 
група от ученици в средни училища, които търсят начин да определят 
бъдещата си професия, съобразно особеностите и желанията им. За-
почнаха индивидуални срещи в търсене на подходящото висше учебно 
заведение, като с част от децата се обсъждаха и професиите, актуални 
за Община Челопеч. Бяха подкрепени при възможност, те да се върнат 
като специалисти в родното си място.

Проведоха срещи и постигнаха резултати при семейства преживява-
щи критични ситуации от различен характер, с които заедно намериха 
изход при конфиденциалност на споделеното. Възстановиха се отно-
шенията в дома, почувства се отново уют, а децата получиха увереност, 
че могат да се справят с всичко, когато има на кого да споделят вълне-
нията си.

В процеса на срещи, винаги се търси начин да се „построи мост“ 
към посетителите в „Приемната“, като доказана възможност за ангажи-
ране на децата с разумни и приемливи дейности. Това повишава уве-
ростта им и намалява вероятността от неразумни постъпки.

Потърсете специали-
стите при необходимост. 
И помнете: Те са като 
огледало: помагат ви да 
видите ситуацията отстра-
ни!

Доверете им се, споде-
лете проблема си с тях. Ва-
шата конфиденциалност е 
гарантирана и с тяхна по-
мощ ще намерите реше-
ние на проблемите си.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ БЕЗПЛАТНИ           
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЖИТЕЛИ НА ЧЕЛОПЕЧ

През м. ноември и м. декември 2019 г. Община Челопеч проведе без-
платни скринингови изследвания за местното население, включващи:
- изследвания – кръв и урина, вътреочно налягане, ЕКГ, ехография на 
щитовидна жлеза и млечни жлези – за жени; ехография на коремни ор-
гани и простата – за мъже;
- преглед и консултация от кардиолог/интернист и специалист „образна 
диагностика.

В резултат на проведените изследвания, се обобщиха следните из-
води:

1. Брой прегледани общо 84 души.
2. Възрастова структура на прегледаните:
Заболеваемост.

20 г.- 30 г. 31 г. – 40 г. 41 г. – 50 г. 51 г. – 60 г. 61 г. – 70 г. Над 70 г.
5 8 7 21 19 27

А) обща – 71 човека с установени заболявания.
Б) водещи заболявания са заболяванията на сърдечно-съдовата 

система – установени при повече от 2/3 от прегледаните лица;
В) други социално-значими заболявания, констатирани при 

прегледаните лица:
Захарен диабет – при 4 жители, от тях 2 жени и 2 мъже;
Дислипидемия; Тиреоид на Хашимото, Базедова болест – установе-

ни при 15 жители, от тях 13 жени и 2 мъже;
Онкозаболявания – при 2 жени и 1 мъж;
Г) констатирани заболявания със засягане на други органи и 

системи:
Анемия – при 2 жители;
Чернодробна цироза – при 1 жител;
Силикоза на бял дроб – при 1 жител;
Глаукома – при 3 жители;
Мигрена – при 1 жител;
ХОББ – при 1 жител;

Д) Резултати от ехографски изследвания:
– Ехография на щитовидна жлеза – изследвани общо 48 жители, от
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тях с отклонения – 29 лица;
– Ехография на млечни жлези –
изследвани общо 48 жени, от тях 
с отклонения (кисти, мастопатия 
и други установени установени ) 
– 24 жени;
– Ехография на простатна жлеза – 
изследвани общо 29 мъже, от тях 
с установени отклонения, в т.ч. остатъчна урина, хипертрофия на про-
стата и други – 8 мъже;
– Ехография на коремни органи – изследвани общо 30 жители, от тях 
при 12 лица са установени различни здравни проблеми, в т.ч. „Чер-
нодробна стеатоза“ и др.

E) Сменена/коригирана терапия
При 8 жители със сърдечно-съдови заболявания се налага корекция 

на терапията или е назначена антихипертензивна терапия.
Ж) Насочени за допълнителни прегледи и изследвания:
– 14 лица за изследвания, в т.ч. велоергометрия, скенер на сърце и 

други, както и диспансерно наблюдение от кардиолог;
– 10 лица – за консултация с ендокринолог;
– 1 лице – за акушеро-гинекологична консултация;
– 1 лице – за консултация с офталмолог;
– 1 лице – за консултация с ревматолог;
– 1 лице – за консултация с хематолог;
– 1 лице – за консултация с пулмолог;
– 1 лице – за консултация с гастроентеролог и фиброгастроскопия;
– 1 лице – за консултация с уролог;
– всички жени, навършили 50 г. са насочени за мамография
З) Допълнително прегледани в МЦ „Център за превенция на 

здравето“ в гр. София:
– на 1 лице е поставен холтер за ЕКГ с последваща консултация от 

кардиолог и даване на заключение относно медикаментозна терапия;
– на 1 лице е направена консултация с офталмолог и издадена ре-

цепта;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ БЕЗПЛАТНИ           
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЖИТЕЛИ НА ЧЕЛОПЕЧ
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ПРОТОКОЛ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИТАЙНАТА 
ВОДА В ЧЕЛОПЕЧ ЗА м.01.2020 г.
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ЕТО ЗАЩО ИМА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В ЧЕЛОПЕЧ

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На 16.12.2019 г., в 20,00 часа на ул. "Любен Каравелов" пред сграда 
собственост на „БТК“ ЕАД от МПС с рег.№ СО 1718 СК се изхвърли 
поредното куче, след което автомобила потегли в неизвестна посока. 
Свидетели на инцидента са жители на Челопеч, които пътуват в семей-
ния си автомобил, и които записват регистрационния номер на МПС-
то, от което е изхвърлено животното, а същото прибират в дома си.

На следващия ден кучето е отведено в обект " Приют за безстопан-
ствени животни" към община Челопеч. След подаден сигнал в Община 
Челопеч е изпратено писмено запитване до РУ "Полиция" гр. Пирдоп 
за установяване собственика на автомобила. С писмо РУ "Пирдоп" е 
уведомило, че собственика на автомобила е И. П.И от гр. Златица, обл. 
Софийска.

Срещу лицето са предприети действия за налагане на санкции по закон 
за административните нарушения и наказания, но нека всеки сам да си 
отговори на въпроса: „Защо има безстопанствени кучета по улиците?“.

Нито една българска община не би могла да се справи сама с без-
домните кучета по улиците и освирепелите глутници, които нарастват 
ежедневно, ако ние, хората не спрем да третираме любимците си като 
вещи и при първа възможност да ги изхвърляме, за това нека всеки сам 
прецени каква среда иска да остави на своите деца и на какво иска да 
ги научи!

НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, ПРЕЗ 
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020, БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ № 40: Прие бюджета на Община Челопеч за 2020 г..
РЕШЕНИЕ № 41: Прие Стратегия за управление на общинската 

собственост за периода от 2020 г. до 2024 г .
РЕШЕНИЕ № 42: Даде съгласие да се открие процедура по прове-

ждане на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително пред-
ставяне на предложенията от участниците, в деловодството на Община 
Челопеч, с наименование: „Публичен търг за отдаване под наем на част 
от имот, съставляващ УПИ II-373, в кв.37 по плана на село Челопеч, в 
размер на тротоарна площ от 10 кв.м., която да се обособи млекомат с 
размери от 2 кв. м. за разполагане на преместваем обект за търговска 
дейност – млекомат“.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 43: Даде съгласие на „Дънди Прешъс Металс Чело-
печ“ ЕАД за временно ползване на поземлени имоти, находящи се в ма-
сив 1, 5, 7, 8 и 160, в землището на с. Челопеч, собственост на Община 
Челопеч, за геоложки проучвания, както и обособяване на площадки за 
сондажни дейности, върху общински поземлени имоти.

РЕШЕНИЕ № 44: Възлага на Общинска администрация Челопеч 
да представят становище от Главния архитект на Община Челопеч, 
относно възможността да се извършат дейности по поставяне на из-
куствени пътни неравности (ограничители на скоростта), съответните 
пътни знаци и маркировка по бул. „Мургана“, от двете страни на р. 
Воздол, в участъка между бул. „Съединение“ и ЖП мост, съобразно 
нормативните изисквания.

РЕШЕНИЕ № 45: Даде съгласие на „Дънди Прешъс Металс Че-
лопеч“ ЕАД за временно ползване на поземлени имоти, находящи се 
в масив 5 и 6, в землището на с. Челопеч, собственост на Община Че-
лопеч за геоложки проучвания, както и обособяване на площадки за 
сондажни дейности, върху общински поземлени имоти.

РЕШЕНИЕ № 46: Дава съгласие Община Челопеч да придобие 
чрез покупко-продажба, право на собственост върху недвижим имот, 
собственост на Петър Стоянов, находящ се в село Челопеч, а именно: 
УПИ II-77, в кв. 12 по плана на село Челопеч, с площ от 715,00 кв. м. по 
актуална скица, за сумата не по-висока от изготвената пазарна оценка, 
а именно сума не по-висока от 12 940,00 лева.

Информационен бюлетин
Община Челопеч, с. Челопеч ПК 2087, 

пл. „Освобождение“ №1 
тел: 07185/2550

www.chelopech.org
e-mail: ob_chelopech@chelopech.org

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ:
0800 20 003

Изготвил: Ваня Узунова
Редактор: Алиция Николова
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Ванеса Бързакова Вълко Калчев Вълчин Вълчинов

Гергана Стоянова Дарина Андреева Диана Христова

Надя Догазанова Никол Пенелова Никола Панчев
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Памела Маринова Питър Димитров Роберто Йорданов

Тейси Людмилова

Севастиян Ненчев
Николай Методиев
Добромир Божков

Владимир Владимиров
Михаела Асенова

Цветомира Кръстева

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ НАД 80 ГОДИНИ

Васил Главанджиев Данчо Мачулеков

Цонка Кръстева
Бенчо Матеев

Николина Минева
Марин Терзийски
Александър Вътев

Ненка Баранска
Делка Златанова

Куна Бончева
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