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УЧЕНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ НА АНЯ КЕСЯКОВА 
БЯХА ПУБЛИКУВАНИ В НАЦИОНАЛНИ САЙТОВЕ

„Миналото – част от 
моето сърце!“ и „Злат-
ното село Челопеч и 
развитието му във фе-
стивалния туризъм“ 
бяха двата учебни про-
екта на ученичката от 
Частната профилирана 
гимназия по чуждоези-
ково обучение в с. Че-
лопеч – Аня Кесякова, която предизвика интереса на национална ин-
тернет медия.

Есето – „Миналото – част от моето сърце!“ е изготвено от талантли-
вото ни момиче, от Челопеч, за участие в ученическия конкурс „Рабо-
тилница за репортери 2020 – Книга на спомените“.

„Работилница за репортери 2020 – Книга на спомените“ се прове-
жда под патронажа на българския евродепутат Ева Майдел.

Но творбите на Аня не свършват до тук! Отново в интернет медия 
бе публикуван и анализа ѝ „Златното село Челопеч и развитието му във 
фестивалния туризъм“, който предизвика широк интерес из потребите-
лите в мрежата.

„Община Челопеч е доказателството и дано повече села вземат до-
брия пример и развият туризма си, защото в случая размера на населе-
ното място не е важен!“ – пише в своя анализ за туризма, Аня.

Признанието на младите и талантливи деца от Челопеч е повод за 
задоволство от добре свършената работа на ръководството на общината 
и гаранция, че усилията са оценени и възнаградени!

Браво, Аня! Продължавай да пишеш! Таланта ти е завиден и за све-
товни автори!
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УЧЕНИК ОТ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“                 
Е СРЕД ЕДИНСТВЕНИТЕ КЛАСИРАНИ ЗА                   

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

„На 10 април – Денят, в който е излетял първият български космо-
навт – Георги Иванов и е заснета за пръв път „Черна дупка“, получихме 
чудесна новина! Седмокласникът Чавдар Ненов заедно с една девойка 
от Самоков, с която имат равен брой точки, са единствените класира-
ни за национален кръг на олимпиадата от общо 23 ученици от различ-
ни училища в Софийска област, които са били допуснати до областен 
кръг.“ – съобщиха от ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
с. Челопеч.

Поздравления за успеха на ученика, получиха и неговите грижовни 
родители и всеотдайната г-жа Цонка Гешева – преподавателят по Фи-

зика и астрономия.
Госпожа Гешева, ръ-

ководството на учили-
щето и Община Челопеч 
изразяват пожеланията 
си за успешно реализи-
ране в следващия етап от 
образованието му, а защо 
не и блестяща кариера в 
областта на природните 
науки! Един бъдещ физик 
от Средногорието! Това е 
добър пример как можем 
да следваме мечтите си, 
ако сме достатъчно упо-
рити и трудолюбиви!

Ще продължаваме да 
следим успехите на мла-
дия физик и ще ги споде-
ляме заедно с Вас!
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ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ЧЕЛНАТА                       
ТРОЙКА НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО     

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

За трети пореден път, основното училище в Челопеч, получи награ-
да от съпътстващите конкурси в ежегодното състезание „Spelling Beе“.

Фондация „КОРПлюС” и съмишленици изгледаха и оцениха 22 пре-
зентации, изпратени за участие в конкурса „Share the BEE Spirit”, като 
предизвикателството тази година беше да приобщят родители, по-голе-
ми и по-малки съученици, учители и други членове на общността към 
подготовката и провеждането на състезанието и да покажат не само 
ползата, но и радостта от участието в „Spelling Bee”.

При оценяването на проектите журито взе под внимание разнообра-
зието на осъществените дейности и как те популяризират състезанието, 
участието на учениците/пчелите в дейностите, както и съдържанието и 
формата на презентацията/видеото. А ето го и крайното класиране за 
страната:

I място: ОУ „Гео Милев”, с. Белозем;
II място: СУ „Бачо Киро”, гр. Павликени;
III място: ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Челопеч Благодарение 

на усилията на учителите по английски език в ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий", Челопеч, училището се утвърди като лидер в езиковото състе-
зание, пред последните години, за което ги поздравяваме! Продължа-
вайте все така!
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ВЕЛИКДЕНСКИ КОНКУРС

В дните преди Великден, 
ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий”, с. Челопеч организира 
конкурс, посветен на светлия 
християнски празник, с кой-
то стимулира креативността 
на децата, които от повече от 
месец не са влизали в класна 
стая.

Конкурсът бе разделен в 
няколко категории, като победителите са:
Kатегория "Великденско приключение у дома" – снимка, презен-
тация, видео /до IV клас/:
I място – Вълчин Вълчинов с видео, показващо активното му участие 
във всички приготовления за празника;
II място – Поля Македонска с интересна презентация за „Страстната 
седмица“;
III място – Вълко Калчев със снимка „В търсене на скритото яйце“; Ка-
тегория „ Рисунки“ – „Моето лекарство срещу Коронавирус“: I място 
– Диана Пушкарова с предложение за лекарство, което ще ни предпази 
от Коронавируса;
Категория „Рисунки“ – „Великденско приключение у дома“:
I място – Даная Георгиева;
II място – Гергана Георгиева;
III място – Цвети Кръстанова;
Категория „Рисунки“ за прогимнази-
ален етап:
I място – Ася Ангелова;
Категория „Изделия от хартия и при-
родни материали“:
I място – Николай Додов с неговата кош-
ница с великденски яйца, изработена от 
върбови клонки;
II място – Георги Бечев с неговата кош-
ничка с патенце;
III място – Виктория Кръстева с нейната 
великденска кошничка;
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ВЕЛИКДЕНСКИ КОНКУРС

Категория „Снимки и видео“ 
на тема „Великденско при-
ключение у дома":
I място – братята Момчил и Ма-
тей Кумчеви, които представиха 
своето предложение за семейно 
приключение преди Великден;
II място – Никола Панчев с поре-
дицата си от снимки „Да бояди-
саме яйцата“.
Kатегория „Съчинение и есе“:
За начален етап:
I място – Георги Петров със съ-
чинение „Великденско приклю-
чение у дома“;
За прогимназиален етап:
I място – Рая Георгиева с есе 
„Какво научих за себе си по време на изолацията“; 

Поощрителни награди журито присъди на първокласниците Мар-
тин Ненов за неговата апликация – „Великденски заек“, на Божидар 
Панджеров за интересна техника за боядисване на яйца и на Меги Ма-
ринова за творба ѝ.
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ДЕН НА ЗЕМЯТА

В безпрецедентните 
дни, на които ставаме 
свидетели, все по-силно 
се усеща необходимост-
та от вземане на мерки, 
за опазване на нашия 
дом - Планетата Земя!

Денят на Земята се 
отбелязва на 22 април, 
от 1970 година първо в 
САЩ, като се включват 
повече от 20 милиона 
американци от всич-
ки краища на страната. 
През 1990 г. е обявен за 
международен празник, 
а в България се чества от 
1993 година.

Тазгодишната тема на ежегодно провежданата кампания е „Дей-
ствия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство 
на нашето съвремие“. Изменението на климата е предизвикателство за 
бъдещето на човечеството и за функционирането на самите животопод-
държащи системи, които правят света ни обитаем. Всеки от нас може 
да прави дребни неща в ежедневието си, които наистина допринасят за 
спасяването на планетата, например:

● Да засадим дърво;
● Да подкрепим местната продукция;
● Да пестим водата;
● Да преосмислим начина си на транспорт;
● Да избягваме пластмаса;
● Да използваме енергоспестяващи крушки и електроуреди;
● Да рециклираме стъкло и вестници.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч се включи в отбелязване-

то на Деня на земята, като публикува творбите на своите възпитаници, 
посветени на празника.
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ВАНДАЛСКА ХРОНИКА

Може би няма друга такава дър-
жава, с толкова неблагодарен народ. 
Имаме чувството, че определени хора 
мислят ден и нощ каква пакост да на-
правят, на кой да причинят зло или не-
удобство или с кого да се скарат…

Такива хора, таят злобата в души-
те си, винаги мрънкат и са недоволни 
от всичко и всички. А какво постиг-
наха те, какво направиха за да се про-
мени живота и мисленето им? Отно-
во повтаряме – ние сме граждани на 
тази държава, но освен права имаме и 
задължения. И отново показваме по-
редното безхаберие и безотговорност 
на определена група хора, които с де-

янията си мислят, че ще променят света или живота си. Не, нищо няма 
да промените, ставате още по-злобни и отмъстителни.

Община Челопеч направи на възлови кръстовища в селото чешми 
с вода от „Пекиша”, за да не хо-
дим в полите на „Петровден”, 
да ни е удобно и винаги когато 
решим да си налеем балкан-
ска вода от най-близката до нас 
чешма. Дори когато вървим по 
улицата, да спрем, да си пийнем 
студена водица, да поседнем на 
пейката или в беседката до чеш-
мата и да си починем.

Какво лошо има в това, какво 
пречи, че някой се е погрижил за 
ежедневието ни? Всички знаем 
колко пъти се крадоха канелки 
от тези чешми, та включително 
и от гробищният парк.
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ВАНДАЛСКА ХРОНИКА

Стигаш до чешмата жаден, уморен и за съжаление виждаш, че канел-
ката липсва или е счупена. Как се чувстваме в този миг – благославяме по 
български…

Отново на някого му е попречила една от чешмите – под ЖП моста, 
счупена е канелката и водата, като фонтан пръска наоколо. Забравяме го-
дините когато имахме режим на водата и в някои апартаменти на послед-
ните етажи в блоковете, я имало, я не за час-два през денонощието. Е сега 
като имаме да я разхищаваме ли или не се замисляме как се чувстват в гр. 
Перник от декември 2019 г.?

Но вредите, които нанасяте постоянно, не спират до тук! И хрониката 
продължава с още от вашите „постижения“...

С въведеното извънредно положение заради пандемията от новия ви-
рус (COVID-19), с грижата за опазване здравето на своите жители, Общи-
на Челопеч постави на много места в селото дезинфектант за ръце, който 
да се ползва от преминаващите жителите на общината.

Но и в грижата за всички вас бе надвита от егоизма ви! Не се посвених-
те, не помислихте за вашите близки и тяхното здраве и си позволихте да 
откраднете както дезинфекциозната течност, а и дозаторите за нея!

Все повече и повече си зада-
ваме въпроси, като: „Дали наи-
стина заедно ще се справим?“ и 
„Наистина ли съединението пра-
ви силата или егоизма е подвиже-
ща сила от съпричастността?“.

А ако общината спре с мер-
ките срещу разпространение-
то на коронавируса, дали вие 
същите, които си присвоихте де-
зинфектанта ще бъдете доволни 
или вече няма да има от къде да 
крадете?

Не е нужно да ни отговаря-
те, отговорете сами на себе си и 
дано отговорите ви, ви се харе-
сат!
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ОТВОРЕНО ПИСМО

Пандемията от коронавируса, обхванала почти целия свят ни събу-
ди, стресна ни, частично ни обедини, частично ни направи по.дисци-
плинирани, по-състрадателни, по-добри. Кадрите с 99 годишният бри-
танец ветеран от Втората световна война взел решение движейки се с 
проходилка да направи дарителска кампания трогна целият свят. Всеки 
ден слушаме за дарения в страната от имащи и нямащи, но готови да 
помагат за хранителната банка, за медицински консумативи, аспирато-
ри, лекарства.

На фона на това много рядко има месечен бюлетин на Община Че-
лопеч, в който да не пише за извършени вандалски постъпки в селото. 
Болно ми е за нанесените щети, та нали всичко това което рушите не 
е само ваше, а на всички нас жителите на общината. Боли ме повече 
за вас – физически здрави хора, вместо да влагате силите си в нещо 
полезно, вие сте се превърнали в разрушители, осакатяващи се като 
личности. Никой не се ражда лош. Може би сте разочаровани и ви боли 
от нещо преживяно, от това, че не сте били оценени в живота, но да 
рушите не е решение на проблема. Потърсете помощ, споделете болка-
та си, излезте на светло, не чакайте тъмнината за да рушите. Времето 
тече. В утрешният ден ще създадете семейства, ако все още нямате. Ще 
станете родители и вярвайте ми, ако вашите деца постъпват по същият 
начин ще страдате и много ще ви боли, защото вече ще сте на години, а 
сте улегнали от живота и с променено мислене към действителността.

Дали ще имате смелостта да им кажете: „Не правете така, аз бях 
същият и много, много съжалявам. На вашата възраст моите връст-
ници поддържаха беседките, правеха къщички за книги, чешмички в 
планината, включваха се в инициативите за опазване на местните 
обичаи и традиции, А АЗ РУШЕХ. Продължавах да руша и когато 
връстниците на моя дядо с разклатено здраве, намалени физически 
сили от възрастта построиха мостчето на река Воздол, беседките 
с маси и пейки. Продължавах да руша когато връстничките на мо-
ята баба, носеха камъни и правеха стълбичките на екопътеката за 
Червени камък, садяха дръвчета и цветя, включваха се в организирани 
бригади. Искаха да е красиво и приветливо в нашето село. НО СЕГА 
СЕ СРАМУВАМ ОТ ПОСТЪПКИТЕ СИ!!!”
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ОТВОРЕНО ПИСМО

Запомнете думите на Балзак: „Синовете се учат от бащите си, дори 
от това как четат вестник.”

Вярвам, че можете да се промените, ще се чувствате пълноценни, 
няма да свеждате гузно глава когато срещнете някого, а ще го поглед-
нете с достойнство в очите. Нека дните ни са изпълнени с добри дела, 
сърцата ни с обич и даваме на красивото си село макар и по едно про-
сено зърно, а не да отнемаме от красотата му. И никога да не забравяме 
песента на Емил Димитров „ Ако си дал! ”

Председател на
Сдружение „Клуб на пенсионерите – Челопеч”

Вела Радева
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ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ 
ПО ПРОГРАМА НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО            

ПОДПОМАГАНЕ - „ТОПЪЛ ОБЯД“

През месец април, Община Челопеч участва с проект, по програма на 
Агенция за социално подпомагане – „Топъл обяд“, която има за цел да 
подпомогне с целева подкрепа общо 40 бр. лица, жители на Челопеч, от 
които:

– лица с ниски доходи, под линията на бедност, определени за страна-
та, през времето, поставени под карантина.

– лица над 65 години, под линията на бедност или без доходи, кои-
то са самотноживеещи или нямат близки, които да се грижат за тях по 
време на извънредното положение.

– лица, които са с трайни увреждания или поради възрастта си са 
трудноподвижни и не могат да се обслужват самостоятелно.

Първата цел на проекта е да подпомогне лица, които поради създа-
лата се обстановка не могат да задоволяват естествените си потребно-
сти от храна, поради възраст, заболяване, нисък доход или са поставени 
под карантина, като повечето, от които попадат в рисковата група на 
лица, които биха могли да получат усложнения при евентуална зараза 
с COVID-19.

Втората цел е да се избягват социалните контакти на хора, нами-
ращи се в рисковата група, което от своя страна ще намали риска от 
разпространение и зараза с Коронавирус, които за потребителите на 
настоящия проект са в основната рискова група.

Приготвянето и транспортирането на топлия обяд по домовете на по-
требителите ще се осъществява ежедневно в работни дни. Служителите, 
които ще доставят храната, включително шофьора ще бъдат предвари-
телно инструктирани, с подсигурени маски, ръкавици, предпазни очила 
и дезинфектанти, като задължително ще се спазва дистанция от 2 метра 
между служител и потребител.

Не се изисква подаване на документи! Община Челопеч се ангажира 
да използва всички възможности за подбор на потребители – информа-
ция от доставчици на социални услуги, налична информация в община-
та, с цел гарантирано достигане на услугата до най-нуждаещите се лица.

Проектът на Община Челопеч възлиза на стойност 3 828 лв. и е фи-
нансиран от Националния бюджет, чрез Агенция социално подпомагане
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ЖИТЕЛИ НА ЧЕЛОПЕЧ НАПРАВИХА ЩЕДРО        
ДАРЕНИЕ ЗА БОРБАТА С КОРОНАВИРУСА

На 16.04.2020 г., 
семейство Пенка, Ге-
орги и Илиян Ценко-
ви – жители на Об-
щина Челопеч, дариха 
в полза на Община 
Челопеч сумата в раз-
мер на 400,00 лв. за 
закупуване на меди-
цински консумативи, 
необходими в борбата 
срещу разпростране-
нието на COVID-19.

Средствата ще бъ-
дат изразходвани, по 
волята на дарите-ли-
те, а именно – за за-
плащане на част от 
платените тестове, 
извършени в лабора-
тория на „Цибалаб“, 
за жители с постоянен 
адрес в Община Че-
лопеч. До момента са 
извършени общо 220 
теста за жители на 

Община Челопеч, като дарената сума ще покрие 17 от тях.
Неочаквания и мил жест на семейството, истински трогна ръковод-

ството на Община Челопеч и на общинската администрация, която им 
изказва своите благодарности!

Искрено ви благодарим и за гласуваното доверие, че можем да се 
справим с кризата, предизвикана от коварния вирус!

Вярваме, че и това ще отмине и ще доведе нови, по-добри дни, за 
нас и нашите семейства!
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НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА  
БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР/ 
обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. 
Потенциални получатели на подрепа по операцията са предприятия, 
участвали в процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчава-
не на заетостта. Целта на операцията е да разшири и завърши цикъла на 
планираната по ОПРЧР подкрепа за развитие на предприемачеството и 
стартирането на успешен бизнес.

Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите могат 
да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв.

Със свои проекти могат да кандидатстват предприятия, създадени 
от участници в проекти по „Подкрепа за предприемачество“ на ОПР-
ЧР и самонаети лица, които са стартирали стопанска дейност чрез уча-
стие в същата операция. Процедурата е отворена за кандидатстване и за 
микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, които са 
получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР. Проекти 
могат да подават и социални предприятия, получили подкрепа за съз-
даване и разширяване на дейността по „Развитие на социалното пред-
приемачество“ на ОПРЧР, както и такива, които са получили подкрепа 
по мерки от стратегиите за Водено от общностите местно развитие на 
местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР.

Кандидати по процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“ могат да 
бъдат и предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопан-
ска дейност като безработни лица с одобрен бизнес проект и получили 
еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица 
по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Операцията е отворе-
на за кандидатстване и за микропредприятия, създадени от безработни 
лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес проект съглас-
но Закона за насърчаване на заетостта.

Подкрепата по обявената процедура е насочена към предоставяне 
на бизнес услуги за развитие на предприятия. Целта е първоначално 
укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на пред-
поставки за успешно и устойчиво бизнес развитие.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на 
https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. 
на 31 Март 2021 г.

Източник: 
Областен информационен център
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, ПРЕЗ 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2020, БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ № 70: Даде съгласие Община Челопеч да кандидатства с 
проект за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура 
с наименование: BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 2014-2020 с проект: „Патронажна грижа 
за възрастни хора, болни и трудно подвижни лица, жители на Община 
Челопеч“.
РЕШЕНИЕ № 71: Даде съгласие Община Челопеч да участва като учре-
дител в учредяването на Юридическо лице с нестопанска цел с наимено-
вание Сдружение „Стартъп Вилидж Челопеч“ със седалище в с. Челопеч, 
Община Челопеч за извършване на дейностите по реализацията и пости-
гането на целите по проект „Челопеч – първото стартъп село в Централ-
на и Източна Европа“. Сдружението да бъде учредено за извършване на 
дейност в обществена полза и да не бъде ограничено със срок или друго 
прекратително условие. Определи Тодор Минов – Общински съветник 
при Общински съвет Челопеч за представител на Община Челопеч в 
Сдружение „Стартъп Вилидж Челопеч“ със седалище в с. Челопеч, Об-
щина Челопеч и упълномощи Кмета на Община Челопеч да представ-
лява Община Челопеч и участва в учредително събрание за създаване на 
Сдружение с нестопанска цел „Стартъп Вилидж Челопеч“.
РЕШЕНИЕ № 72: Освобождават се от заплащане на такса за ползване 
на детска градина и детска ясла, родителите или настойниците на деца-
та, посещаващи детската градина или детската ясла, за периода на въве-
дените противоепидемични мерки (наложената карантина), считано от 
01.04.2020 г. до датата на тяхната отмяна.
РЕШЕНИЕ № 73: Отложи срока за заплащане на такса битови отпадъ-
ци, с отстъпка от 5 % до 30.06.2020 г., за лицата предплатили до 30 юни 
за цялата 2020 година.
РЕШЕНИЕ № 74: Даде съгласие да бъдат освободени от наем обектите, 
които не функционират поради спазване Заповед № РД-01-124/13.03.2020 
г. на Министъра на здравеопазването до края на извънредното положе-
ние, считано от 13.03.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 76: Одобри изготвения Анализ на потребностите от под-
крепа за личностно развитие на децата и учениците в община Челопеч 
за 2019 г.
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ МАЙ

Божко Ковачев Димитър Барев Димитър Димитров

Йоан и Антоан 
Денови

Крисиян Панчев Минко Новаков

Нанси Найденова Наско Фотев Преслав Патев
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ МАЙ

Тодор Бабачев Тонислав Антонов Пламен Кесов

Мирослава Алипова
Вероника Йорданова

Деян Димитров
Марияна Обретенова
Амбър Александрова

Васил Мирковски
Рая Цветанова

Емилия Кръстева

Мирослав Стоянов
Рая Цветанова
Дейвид Радев

Ванеса Дончева
Петрослав Борисов

Златка Златкова
Моника Тодорова
Калоян Ефремов
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Информационен бюлетин
Община Челопеч, с. Челопеч ПК 2087, 

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

www.chelopech.org
e-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ МАЙ НАД 80 ГОДИНИ

Честито на всички 
празнуващи!

Бъдете здрави!

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

заразяване с коронавирус, възрастните хора родени през месец май не 
са посетени за снимки, които Община Челопеч пуб-ликува в месечния 
си бюлетин.

Ние мислим за Вашето здраве, но не сме Ви забравили! От сърце Ви 
поздравяваме по случай Вашите празници и Ви пожелаваме най-вече 
здраве, за да имате възможността да се радвате на деца, внуци и прав-
нуци. Бъдете здрави и си останете у дома, за да Ви честитяваме рожде-
ните дни още дълги години!

През месец Май празнуват:
Мина Айгърова
Мария Капанъкова
Пена Дончева
Ана Кръстева
Пано Торолов
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