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СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ. СИРНА НЕДЕЛЯ – НЕДЕЛЯ НА 
ВСЕОПРОЩЕНИЕТО!

В ранните часове на 
01.03.2020 г. в Челопеч 
започнаха да отекват 
звуци на чанове! Всички 
знаехме, че на този ден, 
освен, че е дошла Баба 
Марта е и Сирни заговез-
ни – нашата Сирница!

Парк „Корминеш” се 
изпълни с участници, 
зрители и гости, очаква-
щи старта на поредният кукерски карнавал „Сирница ”, който е един 
от най-почитаните и празнувани празници в нашата община.

Малки и големи в чиито сърца отеква звъна на чановете, очаква-
ха своето представяне пред многобройната публика. Години наред 
за кукерският карнавал, организаторите Читалище „Труд и посто-
янство 1901” и Община Челопеч, канят гостуващи групи от цялата 
страна, като тази година бяха поканени групите – от с. Джерман, 
обл. Дупница, с. Друган, обл. Радомир, с. Крупник, обл. Симитли, с. 
Садовик, обл. Брезник, с. Ярджиловци и с. Мещица от обл. Перник, 
с. Търничене, обл. Павел Баня, с. Джарево, обл. Тунджа, с. Оборище, 

обл. Панагюрище 
и др.

От Челопеч 
взеха участие мал-
ките мечета от ДГ 
„Ханс Кр. Андер-
сес”, кукери от ОУ 
„Св. Св. Кирил и 
Методий”, Кукер-
ски клуб „Златните 
Кукери” и Кукер-
ски клуб „Златното 
руно“.
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Компетентното жури в 
състав: Борислав Мутаф-
чийски, Нонка Бантова, 
Татяна Цонкова, Иван Сир-
нещов и Иванка Чакалска 
– Кмет на с. Крупник, при-
съди следните награди на 
победителите:
Карнавални костюми под 
12 г. индивидуално:
I място – „Райна Княгина” – 
Нелина Кесова
II място – „Феникс” – Подготвителна група към ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“
III място – „Елза” – Цветелина Ранчева
Карнавални костюми под 12 г. групово:
I място – „Дракон” – ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Карнавални костюми над 12 г. групово:
I място – Семейство Ивтиминови
II място – Ученици от седми клас към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
Кукерски игри и маски под 12 г. индивидуално:
I място – „Страшната маска” – Вълко Калчев
II място – „Педя кукер – лакът рога” – Мартин Петров
III място – „Най-якия кукер – Вълчин Вълчинов
Кукерски игри и маски под 12 г. групово:
I място – „Мечетата на Андерсен ” – ДГ „Х. Кр. Андерсен“
Кукерски игри и маски над 12 г. индивидуално:
I място – „Пазителят на Челопеч” – Добромир Джунев
II място – „Чуден кукер” – Петър Енчев
III място – „Охлюв хищник” – Златан Караджов
Кукерски игри и маски над 12 г. групово:
I място – Сурвакарска група от с. Садовик, Брезник
II място – Сурвакарска група от с. Яржиловци, Перник
III място – Кукерски клуб „Рогач” от с. Оборище, Панагюрище

СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ. СИРНА НЕДЕЛЯ – НЕДЕЛЯ НА 
ВСЕОПРОЩЕНИЕТО!
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ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОТБЕЛЯЗА 142 ГОДИНИ ОТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО 

РОБСТВО

В навечерието на 3 март, на площад „Освобождение”, жители и го-
сти на Община Челопеч, отбелязаха Националният празник на Бълга-
рия, с поднасяне на венци в памет на загиналите за свободата на роди-
ната и със заря – проверка.

Мало и голямо с трибагреник в ръка, се преклони пред саможертва-
та на загиналите.

След проведената проверка инж. Алекси Кесяков – Kмет на Община 
Челопеч, с приветствено слово напомни: „Да не забравяме, че сме по-
томци на деди, които са се борили за идеята да я има България. С делата 
си всеки ден да се гордеем, че сме синове и дъщери на достоен народ 
– един от най-старите в Европа!”

Венци пред паметника на центъра на Челопеч, поднесоха Кмета на 
Община Челопеч, Общински съвет Челопеч, Сдруженията на пенсио-
нерите и хората с увреждания, Младежка организация и жители.

А в празничния ден, на 3 март на обяд, за поредна година се изви 
„Пробуждане с хоро” и продължи в салона на читалището с патриоти-
чен филмов спектакъл „Българска дружина – планина повдига”.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ БЕ НА          
ПОСЕЩЕНИЕ В КЛУЖ НАПОКА, РУМЪНИЯ

На 05.03.2020 г., делегация с представители от Община Челопеч, 
начело с инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч, започна уча-
стието си в „Startup Youth InnoCamp” в Клуж Напока!

По време на посещението си в румънския град, инж. Алекси Кеся-
ков се срещна с кмета – домакин Емил Бок и неговия екип, както и с 
Исидро Ласо (Deputy Head of Innovation Ecosystem Unit).

На първоначалните срещи се обсъждаха общите начинания, които 
да се предприемат за развитието на StartUp екосистемата, с участието 
на Клуж, Варна и първото StartUpVillage Челопеч!

Кметът на Първото Стартъп Село в Централна и Източна Европа – 
инж. Алекси Кесяков бе сред официалните гости и заедно с кмета на 
Клуж-Напока – Емил Бок и Еврокомисар Мария Габриел заедно откри-
ха InnovationCamp 2020.

„Startup Villages” /Стартъп села/ представлява трансформацията от 
селска територия през Смарт територия до Стартъп село, където ино-
ваторите и предприемачите са в центъра на екосистемата. Решението 
на демографските промени е създаването на нови партньорства, бизнес 
среда и нови предприемачески сътрудничества, които да ускорят мест-
ната икономика.

Предстоят още предварителни срещи за окончателното включване 
на Челопеч в СтартЪп мрежата на Европа, но сме убедени, че успеха ще 
съпътства екипа на Община Челопеч!
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ВАНДАЛСКА ХРОНИКА
Живеем в свят 

изпълнен с много 
предизвикателства 
и когато пострадаме 
лично си задаваме 
въпроса: „Защо на 
мен се случва?”. За-
щото всички трябва 
да се замислим как-
во се случва не само 
в нашия живот, в на-
шето семейство, но 
и в нашето населено 
място и нашата родина. Оплакваме се, че в България живота е труден, 
че страната ни е „блато”, че нищо не е наред, за да живеем спокойно 
и прилично. А на практика какво се получава, какво правим ние, за да 
сме по-добре, за да не затъваме в блатото, за да ни е всичко наред?

Седим безучастни и наблюдаваме как определени хора всеки божи 
ден рушат, повреждат и опустошават това, което някой друг е постиг-
нал с желание, труд и вложени средства. На кого попречи хладилни-
ка при беседката в подножието но Еко-пътеката за Червени камък? Не 
стига, че някой съвестен гражданин си е направил труда да го закара до 
там, да се наредят в него съдове за хранене, за да са на чисто, а вместо 
да благодарим на добрият човек, някой „доброжелател” го е бутнал, за 
да докаже на себе си колко е велик…

Не е бутнат от вятъра, уверяваме ви – пълен е със посуда, тежък е и 
вятъра не би го съборил! Около него са разпръснати празни опаковки 
от храни и напитки. След като ги използвахте, защо не ги събрахте в 
торбичка и да ги изхвърлите в първият срещнат контейнер в селото? За 
да е чисто и приятно и на тези, които ще отидат след вас на беседката. 
Защо не си почистихте масата, така ли я заварихте? Или на следващия, 
който е решил да си почине сред природата трябва да му е неприятно 
от гледката? Не виждате ли красотата на природата?

Нека да погледнем с добри очи на всичко което ни заобикаля, да 
кажем добра дума на човека, когото срещнем, да мислим позитивно и 
станем по-добронамерени!
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ВАНДАЛСКА ХРОНИКА

Но проявите на безхабе-
рие и вандалщина не спират 
до тук! Центъра на селото ни 
е хубав, просторен, с перголи, 
на които да седнем с прияте-
ли, сред цялата тази красота.

Но нека се огледаме и ви-
дим какво остава след нас! 
Погледнете на снимката как-
ва красота е под скарите на 
перголите на центъра! Няма 
ли кошчета за смет пред вся-
ка пергола или ни мързи да 
прекрачим две крачки за да 
изхвърлим отпадъците в тях? 
Да не говорим, че на масите 
се оставят празни опаковки 
от нашите закуски и напит-
ки... Ако общинските служи-

тели не почистват по няколко пъти на ден, на какво според вас ще за-
прилича хубавият ни център, на който се възхищават преминаващите 
през селото?

И не на последно място, по важност, искаме да ви покажем и по-
редното нерегламентира-
но сметище, създадено от 
ВАС! Несъвестните жи-
тели, които са изхвърли-
ли строителни материали 
от ремонта на жилището 
си, да бъдат така добри да 
ги изчистят от мястото, 
което не е сметище, защо-
то знаем кои са и ще по-
несат своята наказателна 
отговорност!
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ГРИЖИТЕ ЗА ПСИХИКАТА СА ВАЖНИ, КАКТО        
ГРИЖИТЕ ЗА ТЯЛОТО

Специфичен пролетен месец! Има по много: от емоционално начало 
на първи март за гости и жители на Община Челопеч, до ограничения 
и навлизане в личното пространство на хората. Изолация на човека в 
дома, често в усамотение.

В тази предизвикателна обстановка, се изисква рационално мисле-
не и разумно действие. Но често то не е такова. В познатото ежедневие 
обикновено имаме поведение „по навик“ – изпробвано и работещо. В 
новата ситуация не знаем как е най-добре да се държим, какво да пазим 
и спасяванеми и кои са подходящите начини за органазиране на битката.

Голямо значение има умението да се разговаря, да се споделя, да се 
провери мястото на което сме, след като се сравним с хората около себе 
си.

Всеки човек има избор. Фактите показват, че болестта е сериозна, ви-
русът действа различно на хората. Дали човек ще бъде здрав, зависи от 
огромен брой фактори, включително имунитета. А той се понижава в 
ситуация на тревожност.

Когато човек живее в очакване на този вирус в продължение на ме-
сец или два, но той не идва, това е излишен дългосрочен стрес и трево-
жност. Настъпва дистрес: човек губи работоспособност, възможността 
да мисли адекватно, появяват се депресивни оплаквания.

Как говорим с децата за коронавируса?
Важно е родителите да могат да отговарят на въпроси на детето в 

съответствие с неговата възраст. Пандемията на коронавирус /COVID-19/ 
предизвиква в 
по-малка или 
по-голяма степен 
объркване и страх 
у всички хора. За 
децата е по-трудно 
да разберат какво 
се случва и да раз-
граничат надеждна 
информация от не-
вярна информация.
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ГРИЖИТЕ ЗА ПСИХИКАТА СА ВАЖНИ, КАКТО  
ГРИЖИТЕ ЗА ТЯЛОТО

Не може да криете 
от детето това, което се 
случва по света. Най-до-
бре е да задоволите лю-
бопитството му у дома, 
да повишите информи-
раността и да намалите 
тревожността. Трябва 
да говорите спокойно и 
насърчително!

Някои деца сменят 
различни настроения, други стават апатични, а трети прекалено енер-
гични. Всички деца обаче се нуждаят от подкрепа и разяснения от 
родителите си.

Може да се обясни, че в света има много вируси и понякога хората 
се разболяват под тяхно влияние. По правило вирусите причиняват 
кашлица, хрема, неразположение. Човешкото тяло обаче, е в състоя-
ние да се бори с вирусите и в повечето случаи хората ще се възстано-
вят скоро!

На децата трябва да се каже, че много се говори за коронавирус, 
тъй като той бързо се разпространява по целия свят, напълно нов е и 
все още не е изобретено лекарство или ваксина. Трябва да избягвате 
ненужни подробности в разговор с детето, тъй като те могат да го 
объркат и изплашат!

Детската тревожност често се свързва с тревожността на родители-
те. Когато тe говорят с много тревожен тон, непрекъснато повдигайки 
темата и проверявайки новините, детето също става тревожно. Тъй 
като възрастните са в състояние да контролират чувствата си по-добре 
от децата, ролята на родителя е да следи емоциите и поведението си и 
да създаде домашна среда, в която всички членове на семейството да 
се освободят от негативни преживявания.
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ГРИЖИТЕ ЗА ПСИХИКАТА СА ВАЖНИ, КАКТО  
ГРИЖИТЕ ЗА ТЯЛОТО

Разбира се, че несигурните ситуации плашат също възрастните и 
изострят психичните проблеми. Ако емоциите на възрастния са толко-
ва силни, че той не може да остане спокоен пред детето, се препоръчва 
да използва психологически техники за самопомощ, преди да разговаря 
с детето и, ако е възможно, да се консултира със специалист по психич-
но здраве. 

Когато детето трябва да остане вкъщи, без да посещава училище 
или детска градина, опитайте се да спазвате максимално обичайното 
ежедневие – например да яде, да чете, да спи в нормално време. Рути-
ната създава усещане за сигурност у децата.

Деца от I до III клас и по-малки се нуждаят от проста и кратка ин-
формация. За да балансират фактите, свързани с коронавируса, може да 
им се обясни, че възрастните, както у дома, така и в училище, работят 
усилено, за да гарантират безопасността на децата и да се грижат за 
тях. Вниманието на детето трябва да се обърне на значението на изми-
ването на ръцете в този момент.

Децата в IV-VI клас могат да зададат повече въпроси, например как-
во се случва, ако коронавирусът засегне училището, обучение и групи 
по интереси. Детето може да се нуждае от помощта на възрастен, за да 
различи реалността от фантазията за бедствия и слухове. Препоръчи-
телно е да обсъдите с детето си как да предотврати-те разпространени-
ето на вируса в училище и в обществото.

На децата от VII- IX клас и по-големи вече не е необходимо да опро-
стяват значително темата. На тази възраст детето е готово да бъде запо-
знато с фактите за коронавируса, защото имайки достатъчно ясни позна-
ния, ще контролира ситуацията, което ще му даде чувство за сигурност.

Хората сме в нова ситуация, непозната и агресивна. Но времето 
минава, научава все повече за източника на здравословната криза, ин-
формираме се, свикваме, изграждаме навици. Това дава увереност за 
справяне, прави по-силни и креативни. Може дори да внесе оптимизъм, 
който да предадем на децата и семействата си.

При необходимост в тези предизвикателни дни, имате нашата под-
крепа чрез медиация и психология:

0887732960 – Лазаров и 0887526275 – Димитрова
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„ПРЕДАЙ НАТАТЪК“

„Уважаеми родители 
и ученици, във връзка 
със Заповед на Министъ-
ра на здравеопазването 
№РД-01-154/26.03.2020, 
се удължава срока на 
въведените противоепи-
демични мерки, считано 
до 12.04.2020 г., включи-
телно.

Дистанционното обу-
чение на децата и учени-
ците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" продължават по график. Бъдете 
активни, изпълнителни и отговорни! Спазвайте инструкциите на ваши-
те учители, за да не се налага да си доучвате през лятото.

Благодарности към родителите, които подкрепят децата си и съдействат 
на преподавателите в името на пълноценния и успешен учебен процес!

Изправени сме пред предизвикателство, с което трябва да се спра-
вим! За всички е трудно, но неведнъж сме доказвали, че за нас няма 
невъзможни неща, когато сме заедно!

„Тази седмица учителите от ГЦДО прегърнаха една идея. Нека се 
обединим и продължим една инициатива на децата от Италия! Те ри-
суват дъги, като символ на надеждата, че вирусът ще мине и всички 
отново ще сме заедно. Рисуват дъга с надпис: „ВСИЧКО ЩЕ СЕ ОПРА-
ВИ“ и слагат своите рисунки на прозорци и балкони. Нека продължим 
една верижна реакция „ПРЕДАЙ НАТАТЪК“ и привлечем други деца 
и родители. Нека доброто зарази всички. Нека обе-диним мислите си и 
доброто да победи! Аплодисменти за онези, ко-ито се включиха в ини-
циативата! Бъдете здрави и мислете позитив-но!“

– Това написа г-жа Нонка Бантова – Временно изпълняваща длъж-
ността Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч, в про-
фила на училището в социалните мрежи.

НЕКА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ И СЛЕД КАТО ВСИЧКО ТОВА 
ОТМИНЕ, А ТО СЪС СИГУРНОСТ НЯМА ДА Е ДАЛЕЧ В БЪ-
ДЕЩЕТО!
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БЛАГОДАРИМ, ЧЕ СЕ ГРИЖИТЕ ЗА НАШЕТО   
ЗДРАВЕ

На 24 март със съдействието на „Ела-
ците Мед” АД, бяха дезинфекцирани 
обществени сгради на територията на 
Община Челопеч, в това число – Общин-
ска администрация Челопеч, Здравната 
служба и Пощенската станция, като пре-
вантивна мярка срещу разпространение-
то на Коронавируса.

Изразяваме своята благодарност към 
предприятието, което с този свои добро-
волен жест показа, че мисли за здравето 
на жителите и гостите на Челопеч!

ЗАЯВЛЕНИЯ, ЖАЛБИ И ДРУГИ ПИСМА КЪМ        
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Общинска администрация Челопеч призовава за водене на коре-
спонденцията (подаване на сигнали, молби, жалби, заявления за услу-
ги и др.) да се използва СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО 
ВРЪЧВАНЕ:

https://edelivery.egov.bg/Account/Login
Достъп до системата се осъществява, чрез:
• ПИК на НОИ;
• Електронен подпис.
Не е необходимо да идвате в сградата на ОбА!
Системата удостоверява получаването, като препоръчана поща! От-

говор ще получите на посочения от Вас електронен адрес.
За ваше улеснение, Държавна агенция „Електронно управление“, 

предлага безплатен квалифициран електронен подпис за граждани и 
фирми.

В подкрепа на гражданите и бизнеса и с цел ограничаване на дви-
жението, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗПЛАТЕН ЕЛЕКТРОНЕН 
ПОДПИС СЪС СРОК ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ЕДИН МЕСЕЦ, като го 
заявите от вкъщи, онлайн!
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БЕЗКАСОВО ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЗАЯВЛЕНИЯ, ЖАЛБИ И ДРУГИ ПИСМА КЪМ        
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

1. За подписване на документи през 
мобилен телефон, свали и инсталирай 
приложението Evrotrust от App Store или 
Google Play и следвайте стъпките. Един-
ственото, което е необходимо, е валиден 
документ за самоличност и смарт устрой-
ство с работеща предна камера, свързан 
към интернет;

2. Клиентите, които вече притежа-
ват Квалифициран Електронен Подпис 
B-Trust, издаден на смарт-карта, могат с 
няколко лесни стъпки в електронния магазин на БОРИКА да си издадат 
Облачен подпис, напълно безплатно. В случай, че не притежават КЕП, 
е необходимо да посетят офис на Дружеството, където безплатно ще им 
бъде издаден Облачен Квалифициран Електронен Подпис.

За ограничаване разпространение на COVID-19 и наложително све-
ждане до минимум посещаване на каси и разплащане в брой (касите на 
ОбА Челопеч, Изипей или Български пощи).

Напомняме, че плащания на данъци и такси към общината можете 
да извършвате безкасово по следните начини:

=> чрез електронен банков превод (платежно нареждане), от об-
служващата ви банка, посочвайки вида плащане, което желаете да по-
гасите и сумата по задължение (информацията можете да вземете от 
съобщенията за задължения, които сте получили).

Сметка за погасяване: „УниКредит Булбанк“ АД, филиал Пирдоп
BG52UNCR70008423609502,
BIC: UNCRBGSF
Община Челопеч, Булстат 000777223
Наименования на кодовете за вид плащане:
• 44 21 00 – данък недвижим имот и лихви
• 44 23 00 – данък превозни средства и лихви
• 44 24 00 – такса битови отпадъци и лихви
• 44 14 00 – патентен данък и лихви
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БЕЗКАСОВО ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И ТАКСИ

• 44 25 00 – данък при придобиване на имущества
• 44 65 00 – глоби, санкции, неустойки и др.
=> чрез еPay (без регистрация): достъпвате страницата на ePay.

bg→ кликате, върху „Как да платя“→ избирате „Данъци, такси и оси-
гуровки“→ проследете обяснителния текст и кликнете там, където се 
упоменава плащане без регистрация, с карта→ излиза формуляр, който 
трябва да попълните (партиден номер и точните суми за погасяване 
може да намерите в получените от вас съобщения за задължения)→ 
след като се съгласите с условията за ползване на лични данни, ще се 
появи прозорец, в който трябва да попълните данните на картата (де-
битна или кредитна), от която искате да платите→ плащане (на посоче-
ния от вас имейл ще получите потвърждение за вашето плащане).

=> Ако имате регистрация в ePay.bg, следвайте указателните про-
зорци на сайта след вход с потребителско име и парола.

Напомняме, че срока, в който местните данъци за недвижими имоти 
и за МПС с 5% отстъпка, върху цялата сума за 2020 г., беше удължен до 
30.06.2020 г. с промените, включени в Закона за мерките и действията 
по време на извънредното положение от 13 март 2020 г.
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ФИТНЕС ИНСТРУКТОР ОТ ЧЕЛОПЕЧ ТРЕНИРА   
ИЗВЕСТЕН ВОДЕЩ ОТ „БТВ“

Християн Вътев – 
спортист от Челопеч, от 
три години е фитнес тре-
ньор в столицата, който 
от скоро се занимава и 
активно с тренировки на 
известни телевизионни 
водещи.

От телевизионният 
екран научихме, че Християн е треньор на 26 годишният Николаос Ци-
тиридис – водещ на вечерно шоу по „БТВ“.

В Софийския фитнес център, в който работи Християн Вътев, по 
четири пъти седмично провежда тренировки с Цитиридис.

„Имаше един период от около 2 месеца, в който 6 дни в седмицата 
бях във фитнеса с моя инструктор, за да имам нещо като фигура. Време 
беше малко да се стегна. Няма много водещи в световен мащаб, които 
да са разплути. Християн ме кара да имам плочки и да си мечтая за тях 
поне”, споделя Цитиридис за своя треньор.

Пожелаваме на Християн Вътев успех в работата и нови златни по-
стижения на бодибилдинг сцените в България по света.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, ПРЕЗ 

МЕСЕЦ МАРТ 2020, БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ № 56: Одобри изготвения Годишен доклад за 2019 г. за на-
блюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Челопеч¸ за периода 2014-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 57: Приема комплексна програма за предприемане на 
спешни действия за постигане на съответствие с нормите на качество на 
атмосферния въздух на територията на Община Челопеч и по специално 
с нормите на съдържание на Фини прахови частици и Арсен.
РЕШЕНИЕ № 58: Измени и допълни Наредба за условията и реда за 
записване, отписване и преместване на децата в Детска градина „Х. Кр. 
Андерсен“, с. Челопеч.
РЕШЕНИЕ № 59: Даде съгласие да се открие процедура по провежда-
не на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне 
на предложенията от участниците в деловодството на Община Челопеч, 
с наименование „Публичен търг за отдаване под наем на част от имот, 
съставляващ УПИ ХІ – 358, кв.38А по плана на с. Челопеч, находящ се на 
бул. „Трети март“ №7, представляващ – магазинно помещение“.
РЕШЕНИЕ № 60: Определи 592 бр. свободни маломерни имоти, соб-
ственост на Община Челопеч за отдаване под наем за срок от една годи-
на, считано от датата на подписване на договора за наем.
РЕШЕНИЕ № 61: Даде 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 
сондажни дейности, върху имоти с идентификатори: ПИ 80323.85.29, м. 
„Гарваница“, ПИ 80323.1.1019, м. „Челопешка мандра“, ПИ 80323.131.38, 
м. „Варене“.
РЕШЕНИЕ № 62: Даде съгласие на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 
ЕАД за временно ползване на поземлени имоти, собственост на община 
Челопеч за геоложки проучвания, както и обособяване на площадка в ПИ 
80323.1.1119, в местността „Чанталийската яма“.
РЕШЕНИЕ № 63: Даде съгласие за сключване на Споразумение между 
АПИ и Община Челопеч за съвместно финансиране и поддържанетона 
участъците от републикански път – участъка от землищна граница на 
Община Челопеч до регулацинна граница с. Челопеч (Мирково–Чело-
печ) и участъка от регулацинна граница с. Челопеч до землищна граница 
на Община Челопеч (Челопеч–Златица).
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 64: Даде съгласие Община Челопеч да финансира обуче-
нието на студенти¸ приети за обучение в следните специалности: „педа-
гогика”, „начална и предучилищна педагогика”, „социална педагогика”, 
„българска филология”, „история”, „география”, „математика”, „химия”, 
„биология”, „физика” и „медицинска сестра”, посредством заплащане на 
техните семестриални такси¸ след предоставяне на разходооправдателни 
документи¸ при условие¸ че същите се задължават да работят в ДГ „Х. 
Кр. Андерсен” или ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”¸ с. Челопеч минимум 
5 (пет) години¸ след завършване на образователна степен.
РЕШЕНИЕ № 65: Даде съгласие да се сключи договор с д-р Владимир 
Марков за медицинско обслужване на жителите на община Челопеч за 
срок от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 66: Даде съгласие да се измени щатното разписание на 
Община Челопеч, като се добави нов щат за длъжност – „Шофьор авто-
бус“.
РЕШЕНИЕ № 67: Прие Отчет за дейността на общинска админи-
страция Челопеч за период от месец Януари 2019 г. до месец Декемв-
ри 2019 г., включително.
РЕШЕНИЕ № 68: Определи за първостепенно общинско значение, след-
ните обекти: „Парк и обновяване на тематични зони за широко обществе-
но ползване в акваторията на яз. „Качулка“ и прилежащата територия“; 
„Разширение на съществуващия гробищен парк Челопеч“; „Хиподрум 
Челопеч“; „Челопеч Мотоспорт Парк, потребителски тест център за мо-
торни превозни средства и научно-технологичен кампус“; „Стрелбищен 
комплекс Челопеч“; „Индустриален парк Челопеч“ и „Стартъп Вилидж 
Челопеч (Startup Village Chelopech)“ в землището на с. Челопеч, общи-
на Челопеч, София област и измени и допълни Годишната Програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.

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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ПРОТОКОЛ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИТАЙНАТА 
ВОДА В ЧЕЛОПЕЧ ЗА м.03.2020 г.
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ АПРИЛ

Алекси Кесяков Данаил Спасов Деница Стоянова

Димитринка
Димитрова

Ивалина Мацева Красимир
Георгиев

Красимира Найденова Кристиян Панчев Стефани Минчева
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Христослав Петров Цветилена
Кръстанова

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ МАРТ

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ АПРИЛ НАД 80 ГОДИНИ

Цветин Радков

Виктория Стоянова
Ивайло Балев
Георги Радев

Атанас Атанасов
Мария Стефанова

Патрисия Димитрова
Илиани Маринов

Честит Рожден Ден на родените през месец април възрастни хора!
Поради епидеологичната обстановка в целият свят и опасността от 

заразяване с коронавирус, възрастните хора родени през месец април 
не са посетени за снимки, които Община Челопеч публикува в месеч-
ният бюлетин. Ние мислим за Вашето здраве, но не сме Ви забравили! 
От сърце Ви поздравяваме по случай рождените Ви дни и Ви поже-
лаваме най-вече ЗДРАВЕ, за да имате възможността да се радвате на 
деца, внуци и правнуци. Бъдете здрави и си останете у дома, за да Ви 
честитяваме рождените дни още дълги години!
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