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ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ПРОВЕЖДА МАРКЕТИНГ  
ПРОУЧВАНЕ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА

Във връзка с необходимост от научно-изследователски подход, из-
вършване на задълбочени маркетингови проучвания и дефиниране на 
ясна визия за развитие на туризма в Община Челопеч, общинското ръ-
ководство предприе извършване на маркетингово проучване и изгот-
вяне на препоръки за превръщане на общината в атрактивна туристи-
ческа дестинация. За целта ще бъдат проведени анкетни проучвания, 
насочени към местните жители и посетителите, работа с фокус групи 
и други

Ръководител на проекта е доц. д-р Йордан Йорданов, зам.-предсе-
дател на сдружение туризъм, основател на програма „Алтернативен ту-
ризъм” в Лесотехнически университет и преподавате в Националната 
спортна академия. Участват още д-р Десислава Алексова – координатор 
на проекта, преподавател и експерт по туризъм с богат опит в изготвя-
нето на програмни и стратегически документи, д-р Татяна Димитрова 
– специалист по маркетинг и създаване на туристически брандове.

В резултат от проучванията ще бъде разработена цялостна визия за 
превръщане на община Челопеч в атрактивна туристическа дестина-
ция.

Проучването ще се проведе през идните 6 месеца, като молим за Ва-
шето съдействие! Вашите отговори ще позволят на Община Челопеч да 
извлече своите изводи и заедно да превърнем нашето населено място в 
атрактивна туристическа дестинация!
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В ЧЕЛОПЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВИЯ БИЗНЕС ФОРУМ 
START ON CHELOPECH

На 06.02.2020 г. в заседа-
телната зала на Община Че-
лопеч, се проведе първият по 
рода си бизнес форум Start 
On Chelopech, част от проекта 
за първото Стартъп селище в 
Централна и източна Европа, 
именно в Челопеч.

Участието във форума 
беше с предварително запи-
сване, като желаещите бяха 
много и залата се оказа малка. 
Гост-лектор на събитието бе 
Ники Кънчев – български жур-
налист, радио и телевизионен 
водещ, популярен още като 
водещ на „Стани богат”, „Биг 
Брадър”, „Един срещу всички” 

и други развлекателни предавания.
Мисията на форума е да развие предприемаческо мислене сред об-

ществото, а неговата цел е:
• Насърчаване на иновациите и креативността;
• Създаване на благоприятна бизнес среда за споделяне на успешни 

модели на управление, реклама, мотивация и личностно развитие;
• Посочване на правилният път за развитие на предприемачите;
• Предоставяне на информация за свободни пазарни ниши, благо-

приятни за стартиране на бизнес;
• Насърчаване и подпомагане на предприемачите да стартират сво-

ята дейност.
В дискусионният панел се даде възможност за присъстващите да 

зададат своите въпроси към лектора и да получат отговор.
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ВАНДАЛСКА ХРОНИКА

Вандалските прояви в 
Челопеч продължават и за-
честяват.

Найлоните на перго-
лите отново са нарязани, 
гледката е меко казано не-
приятна... Ще пием кафе 
на студено и ще се насла-
ждаваме на нечии злодея-
ния. Да не говорим за „кра-
сотата” след нас – чаши, 
опаковки от закуски, фасо-

ве, бутилки и кенчета. Кошчето е до вратата, толкова ли е трудно да 
почистим масата, за да бъде приятно и на следващите посетители.

Всички ли трябва да плащаме за безотговорността на единици? 
Само това остана да се направи, дано тогава се опомним, че живеем 
в 21 век и такива прояви не би трябвало да се толерират от никого. А 
ние със своето мълчание и бездействие, правим точно това!

Но злодеянията не спират до тук! Не стига, че някои редовно реже 
найлоните на затворените перголи, 
а и сега същия, а може би е някой 
друг, е решил, че има спешна нужда 
от пари и е разбил монетника, в ко-
ито всички ние пускаме стотинки, 
за да ни е топло.

В резултат, на което от монет-
ника са откраднати над 300,00 лв. 
на стотинки, които общината съби-
ра, за да покрива сметките за ток, 
за да може на посетителите да им 
е топло, но уви! Дали, ако Община 
Челопеч спре всички социални при-
добивки за населението, би имало 
положителен ефект и някои би се 
замислил?



5

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ          
В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Община Челопеч предоставя над 100 броя електронни администра-
тивни услуги, чрез „ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕК-
ТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“ (www.egov.bg):

І. ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА:
• Влизате в системата е-Форми: https://eforms.egov.bg/;
• Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър 

Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис 
(КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП);

• Следвайте описаните стъпки за избор на администрация и избор 
на услуга;

• Следвайте описаните стъпки за подготовка и подаване на заявле-
ние за избраната от Вас услуга;

ІI. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВЕНАТА УСЛУГА:
• Чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.

egov.bg/Account/Register;
• Достъпът е възможен чрез квалифициран електронен подпис или 

чрез Персонален Идентификационен Код на НОИ;
• Следвайте описаните стъпки за регистрация;
• Лично от звеното за административно обслужване;
• Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от Вас адрес;

III. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАЯВЕНАТА УСЛУГА
Заплащането на услугата може да извършите през Портала за елек-

тронни плащания: https://pay.egov.bg/Payment/List:
Вход в системата чрез:
• квалифициран електронен подпис
• код за плащане, получен в системата по т. ІI, със съобщение за 

дължимо плащане.

Начин на плащане:
• чрез epay: с карта или на каса на EasyPay;
• с генериране на платежно нареждане за плащане по банков път;
• с генериране на код за плащане.
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ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ДАРИ СРЕДСТВА ЗА                 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗГОРЕЛИЯ ПОКРИВ НА 

БЕЛОДРОБНАТА БОЛНИЦА В СОФИЯ

На връх Нова година, 31.12.2019 г. в 05,00 часа бе подаден сигнал за 
тежък инцидент, вследствие на пожар, които е нанесал сериозни щети 
на болничното заведение „Специализирана болница за активно лечение 
за пневмо-физиатрични заболявания – София област“ ЕООД, а именно 
– изцяло опоражен покрив.

В знак на съпричастност и подкрепа от Община Челопеч към рабо-
тещите в лечебното заведение и болните, лишени от лекарска грижа, 
Кметът на Община Челопеч сключи Договор за дарение между общи-
ната и болничното заведение, предвид и на факта, че в лечебното за-
ведение се лекуват и значителен брой жители на Челопеч или други, 
които се водят на стационар.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ, за възстановител-
но-ремонтни дейности е на стойност от 7000,00 лв.

Доктор Палавеев, което е и управител на болничното заведение из-
каза своята благодарност на инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община 
Челопеч, за оказаната подкрепа, в такъв тежък момент за целия екип на 
болницата.

Припомняме, че през месец март, миналата година, Община Чело-
печ направи щедро дарение и на УМБАЛ „Майчин дом“, като предоста-
ви кувьоз за недоносени бебета, защото „да се прави добро е заразно“!
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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Община Чело-
печ и ръководство-
то на Туристическо 
дружество „Мурга-
на” изказват своята 
благодарност към 
„Елаците Мед”АД 
и „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч” 
ЕАД, които се от-
зоваха на наша 
молба за помощ в 
аварийна ситуация 
при разчистване на 
пътя за хижа „Мур-
гана”!

На 9 и 10 февру-
ари паднало дърво 
на пътя не позво-
ляваше преминава-
нето на машината 
за снегопочистване, 

в следствие на което натрупаният сняг ставаше все повече. Ръковод-
ството на туристическото дружество отстрани дървото, но снежната 
покривка бе непробиваема.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, се отзоваха веднага на 
молбата на Община Челопеч, но не разполагаха с нужната техника, 
като на свой ред „Елаците Мед” АД изпратиха свой екип с високо 
проходима техника, пробиха снежната партина и почистиха натрупа-
ният сняг.

Благодарим на предприятията за оказаното съдействие и отзивчи-
вост и се надяваме да продължим и в бъдеще съвместната ни работа.
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7 АВТОМОБИЛА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА                          
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ДАРИ

На 10.02.2020 г. в административната сграда на „Дънди Прешъс Ме-
талс Челопеч“ ЕАД , Изпълнителният директор на предприятието – д-р 
инж. Илия Гърков, покани кметовете на общините от Средногорието.

В политиката на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД е заложе-
но подпомагане на общините от района. Изпълнителният директор д-р 
инж. Илия Гърков, посрещна кметовете и ги запозна с решението на 
компанията да дари на общините Челопеч, Мирково, Чавдар, Златица, 
Пирдоп, Антон, Копривщица и Крумовград по един автомобил, който 
да се използва за нуждите на съответната община.

„Автомобилите са в отлично състояние, имат още дълъг живот за 
ползване. Пожелаваме Ви да ги използвате само за хубави неща.” – с 
тези думи д-р инж. Илия Гърков се обърна към кметовете и даде ключо-
вете и документите на автомобилите на бъдещите им ползватели. Кме-
товете от своя страна изказаха благодарността си към компанията, за 
това тяхно решение.

За нуждите на Община Челопеч бе дарен лек автомобил, които ще 
се използва от общинската администрация за изпълнение на служебни-
те ѝ задължения.
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„ВЕСЕЛИ ЩАФЕТНИ ИГРИ“

На 07.02.2020 г. в Спортен комплекс „Хармония”, се проведе спор-
тен празник „Весели щафетни игри”, за ученици от ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий”.

Учениците бяха разделени в три отбора – „Бързи”, „Смели” и „Сръ-
чни”, като се състезаваха в различни надпревари, организирани от Об-
щинска администрация Челопеч.

Тупкане или носене на баскетболна топка стисната с коленете, носе-
не на топче за тенис в лъжица, балон закрепен между челата на двама 
участници, двама под чадър, обути в по един крачол на бабини килоти, 
бяха част от тринадесет развлекателни щафетни игри, с които протече 
състезанието.

Жури в състав: Сащка Вътева – Директор на Дирекция „Специали-
зирана“ към Община Челопеч, Алиция Стоянова – мл. експ. „Връзки 
с обществеността, проекти, образование и канцелария“ към Община 
Челопеч и Неделко Калоянов – Общински съветник, оценяваха пред-
ставянето на отделните отбори.

Отборите „Бързи” и „Сръчни” бяха с равен брой точки до средата 
на състезанието, а отбор „Смели” изоставаше, но състезателите дадоха 
всичко от себе си и резултата се промени до крайното класиране.

Победител стана отбор „Сръчни” с 29 точки, на второ място се кла-
сира отбор „Смели” с 26 точки и с 22 точки, отбор „Бързи” остана по-
следен в класацията, въпреки отличният старт.

Пожелаваме на състезателите да не забравят да спортуват, защото 
спорта е здраве!
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ЧЕЛОПЕЧ ОТБЕЛЯЗА 147 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА 
АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

На 19 февруари с литературно-музикална програма, жителите на 
Челопеч преклониха глава пред паметта и саможертвата на достойния 
син на България, Апостола на свободата Васил Левски.

„И днес той ни е нужен, върви заедно с нас в настоящето и бъде-
щето. Времето е с нас и ние сме във времето. На 19 февруари, ние пре-
кланяме глави пред смъртта на Апостола, пред подвига и саможертвата 
на един от най-преданите и честни синове на България. Всички жалят 
великият син на родината, който отдаде за нея и последното което има-
ше – живота си.”.

Венци бяха поднесени от името на Общинска администрация, Кмет 
на Община Челопеч, Общински съвет, Младежка организация и други, 
които пожелаха да отдадат почит на най-големия радетел за свободата 
на България – Васил Левски.

Поклон и вечна му памет!
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ПРОТОКОЛ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИТАЙНАТА 
ВОДА В ЧЕЛОПЕЧ ЗА м.02.2020 г.
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ИЗПИТ ЗА СТЕПЕН ПО ШОТОКАН КАРАТЕ „ДО”

СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

На 22.02.2020 г. в Спортен комплекс 
„Хармония”се проведе изпит за степен по 
Шотокан Карате „ДО”.

На изпита се явиха 10 деца за получа-
ване на степен по карате и съответния цвят 
колан. Всички деца се представиха отлично 
и издържаха своята степен по карате.

Сенсей Добрин Иванов пожела на деца-
та упоритост и най вече постоянство.

Две деца от Клуба по карате „Будо“ ще 
се състезават в Сърбия, в гр. Лесковец на 
международен турнир.

На 27.02.2020 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч за ше-
сти пореден път се проведе училищен кръг на национално състезание 
по правопис на английски език „SPELLING BEE”.

Състезанието се организира от училището и в него участват учени-
ци от V до VII клас. Участниците чуваха английската дума от диктора 
и трябваше да я спелуват правил-
но, като на момента им се казваше 
правилен ли е отговорът им или 
грешен.

Диктор на мероприятието бе 
г-жа Анастасия Димитрова. На-
градите на победителите осигури 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч” 
ЕАД.

Победил с най-добри резултати 
се класира Ивайла Панова от VII 
клас, II място спечели Мартин Ку-
бански от VI клас и III място Божи-
дар Тодоров от VII клас.

Пожелаваме успех на ученици-
те в предстоящите през годината 
състезания.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, ПРЕЗ 
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020, БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕ-
НИЯ:

РЕШЕНИЕ № 48: Определи като обекти от първостепенно об-
щинско значение: Обект „Разширение на Парк за отдих и рекреацион-
ни дейности Корминеш“ и Обект „Зона за 5 от 37 рекреация, спорт и 
туризъм към Хижа „Мургана“ в землището на с. Челопеч и измени и 
допълни приетата годишна Програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 49: Даде съгласие да се открие процедура по про-
веждане на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително 
представяне на предложенията от участниците, с наименование: „Пу-
бличен търг за отдаване под наем на част от имот, съставляващ УПИ 
I-377, в кв.36 по плана на село Челопеч – сървърно помещение“.

РЕШЕНИЕ № 50: Даде съгласие да се открие процедура по про-
веждане на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително 
представяне на предложенията от участниците, с наименование: „Пу-
бличен търг за отдаване под наем на част от имот, съставляващ УПИ 
ХІ-358, кв.38 А по плана на село Челопеч, в размер на тротоарна площ 
от 10,05 кв.м, на която да се обособи рампа за инвалиди с площадка с 
размери 1,50/6,70 м.“.

РЕШЕНИЕ № 51: Прие Наредба за управление на отпадъците на 
територията на Община Челопеч.

РЕШЕНИЕ № 52: Даде съгласие да се допълни и измени Наредба 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на ус-
луги на територията на Община Челопеч.

РЕШЕНИЕ № 53: Даде съгласие да се отпусне финансова помощ 
на близките на Марин Борисов, както следва: Веска Борисова, Параш-
кева Радова, Боряна Радева и на Елена Радева.

РЕШЕНИЕ № 54: Възлага на Кмета на община Челопеч да прове-
де разговор с ръководството на „МБАЛ ПИРДОП“ АД за изготвяне на 
механизъм за доплащане на здравни услуги за жителите на Община 
Челопеч, пациенти на болницата.
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ МАРТ

Александра Дялкова Виктория Андреева Георгия-Йоанна 
Малинова

Гергана Ангелова Дария Делчева Димитър Патев

Ивет Стоянова Йоан Кесяков Маринела Георгиева
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Матей Стоянов Християн Ковачев

Александър Илиев
Ася Ангелова

Ивана Василева
Миглена Ангелова

Рая Стоянова Радева
Малина Маринова

Рая Богомилова 
Радева

Мария Асенова
Пламена Атанасова

Дела Вълкова

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ МАРТ

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ МАРТ НАД 80 ГОДИНИ

Мария Бочукова Мария Петкова

Милка Георгиева
Василка Петкова

Златан Павлов Магда Данчева



16


