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ДА ОПИТАШ ДА СЕ ИЗЯВИШ ВЪВ ВСИЧКО, НЕ Е 
ЗАГУБА НА ВРЕМЕ, А СБЪДВАНЕ НА ПОРЕДНАТА 

МЕЧТА

По време на престоят ни у дома, във 
връзка с разпространението на новия ви-
рус, някои хора не спряха да роптаят сре-
щу забраните, но пък други оползотво-
риха времето си с приятни неща. През 
последните два месеца едно от талантли-
вите деца на Челопеч, направи престоя си 
в къщи ползотворен. Аня Кесякова е ак-
тивен участник в културния живот в об-
щината, с участието си във Вокална група 
„Средногорски звън”, Танцов състав „Бъ-

лгарче”, организираните празници, фестивали и чествания провежда-
щи се всяка година в Челопеч. Не спирайки да се усъвършенства, да 
се интересува и развивайки таланта и уменията си в творческо писане, 
Аня се включи и в образователният ученически конкурс „Работилница 
за репортери 2020 – Книга на спомените”.

Конкурсът се провежда от 2016 г. под патронажа на българският ев-
родепутат Ева Майдел, като този месец Аня написа поредната си твор-
ба – „Иван Кесяков, който откри и спаси златото на България”, с която 
предизвика широк интерес в социалните мрежи и припомни на всички 
съдбата на рудник Челопеч от последните години на миналия век. Една 
история от живота на нейният дядо Иван Кесяков, от трудовия му опит 
и усилията му да запази препитанието на хората от Челопеч. От всяка 
нейна дума в творбите ѝ, блика обичта към родното българско битие, 
любовта към родината и родното ѝ село Челопеч.

Такива талантливи и всеотдайни млади хора, ни дават надеждата, че 
България няма да бъде забравена.

Челопеч е свято място, което разчита на таланта и способностите 
на своите млади жители и се надява те да продължат да надграждат 
постигнатото да тук.
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ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА                                                       
ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ЧЕЛОПЕЧ

По случай 11 май – Деня на Светите братя Кирил и Методий и па-
тронния празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Челопеч, ученици, 
учители и родители се подготвиха и в пет поредни дни на интернет 
страницата на училището, публикуваха поздрави от учениците с виде-
оклипове, песни, стихове, илюстрации и рисунки на асфалт.

Наложеният поради епидемиологичната обстановка, престой у 
дома, не попречи на учениците да отбележат по своеобразен начин па-
тронния празник на любимото училище, с което показаха, че Светите 
братя Кирил и Методий няма да бъдат забравени.

„Ние вече сме грамотни,
с радост пишем и четем.
Кат пчеличките работни,
Учим, учим всеки ден!
А от вкъщи мама, баба,

тате, вуйчо, брат, сестра,
всички ни помагат здраво
с дистанционната среда.
Буквичките вече знаем,
пишем, смятаме, четем!

За ваканция мечтаем
да играем всеки ден.
За учителите наши
подаряваме цветя,

на тях и Кирил и Методий казваме „БЛАГОДАРЯ”!

Поздравяваме екипа на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч и 
неговия ръководител – г-жа Нонка Бантова, по случай техния патронен 
празник и за неуморния труд, който полагат, за да продължат просвети-
телното дело на Светите братя!
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24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА,     
КУЛТУРА И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

На този ден от ранно утро звучи 
химна на Светите братя Кирил и Мето-
дий, песента – „Върви народе, възро-
дени”. Празнично облечени деца с бу-
кет в ръка бързат към училище.

Но тази година по изключение, 
училищният двор остана празен, няма-
ше усмихнати деца, които да поднесат 
цветя на своите учители, нямаше химн, 
който да оглася Челопеч.

Въпреки стопирането на директния 
учебен процес, учениците не забрави-
ха празника. Те поздравиха учителите 
си така както водят учебните си заня-
тия вече два месеца – онлайн. С песни 
и видео, децата показаха уважението 

си към тези, които ги научиха на българското четмо и писмо.
Директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – госпожа Нонка 

Бантова, отправи приветствено слово по случай празника, към учени-
ци, учители и родители: „Днес училищният двор е пуст, коридорите 
празни, а класните стаи зловещо самотни. Училището е тихо. Но днес 
сме по-обединени от всякога! Знаем, че когато обстоятелствата го по-
зволят, отново ще празнуваме заедно – дори с повече хъс и мотивация 
от преди!” – отбеляза тя.

Г-жа Бантова изказа благодарност към инж. Алекси Кесяков – Кмет 
на Община Челопеч, г-жа Росица Иванова – Началник РУО – София ре-
гион, инж. Драгомир Драганов – Изпълнителен директор на „Елаците 
Мед” АД и госпожа Милена Дамянова – Председател на комисията по 
образованието и науката в 44-то народно събрание, за топлите думи и 
искрени пожелания в получените от тях поздравителни адреси по слу-
чай празника.
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„НАПИСАНОТО ОСТАВА. ПИШИ ПРАВИЛНО!“

По случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и сла-
вянската писменост, за шеста поредна година по инициативата на Ин-
ститутът по български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, се 
проведе кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“.

Тази година взеха участие и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“, с. Челопеч. 20 ученика от III-ти и 12 от IV-ти клас се състезаваха 
за челните места с диктовка по откъс от спомена на Иван Вазов „Голе-
мият ден“.

Диктовката беше направена чрез звуков файл във виртуални класни 
стаи, в часовете по български език и литература. Отлично и без грешки 
в диктовката се справиха: Лорена Чотова и Георги Комитов от III-ти 
клас и Весислава Иванова, Димана Павлова, Мишел Лазарова и Васи-
лена Маркова от IV-ти клас;

От прогимназиалните класове участваха 43-ма ученика. От тях 
отлично и без грешки в 
диктовката се справи-
ха: Дейвид Ганчев, Неда 
Гуглева, Ивайла Панова, 
Кристиян Петров, Дари-
на Велчева и Божидар 
Тодоров.

Представилите се без 
грешки на диктовката ще 
получат тениска и сти-
кер с логото на кампа-
нията „Написаното оста-
ва. Пиши правилно!“, а 
всички участници ще по-
лучат стикер с надпис за 
своето участие.

Пожелаваме успех на 
учениците в бъдещите им 
творчески изяви, които 
ще напишат, несъмнено, 
правилно!
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ПОЗДРАВ С ПЕСЕН, ЗА БОРЕЩИТЕ СЕ С COVID-19 
НА ПЪРВА ЛИНИЯ МЕДИЦИ

Славейчета от Вокална група „Средногорски звън“, с. Челопеч - Аня 
Кесякова, Кристиана Белова, Александра Бачева и музикантът Свет 
Радославов, изпяха кавър на един от легендарните хитове на Майкъл 
Джексън, в знак на подкрепа на българските медици, които се борят с 
коварния вирус от Китай.

Идеята да запишат песента е на Иван Лазаров - танцьор в танцов 
състав „Българче“ към читалището в Челопеч, който предложил на мо-
мичетата, да направят един по-нетрадиционен жест към борещите се 
на първа линия с COVID-19 медицински работници.

Поради изолацията, поради обявеното извънредно положение, всеки 
от изпълнителите, записа своето изпълнение в дома си, като накрая от 
всички записи се направи общ клип, чиито монтаж се реализира с по-
мощта на„Силистра ТВ”, а музиката на музикално студио "Svet Music".

Клипът завладя за часове социалните мрежи и многобройните зри-
тели аплодираха инициативата и изпълнителите.

Младежите се обърнаха към борещите се на първа линия медици, с 
думите: „Днес главна роля имат медиците! Изолирани зад стъклени сте-
ни, те са нашите герои. Да им дадем нашата любов, защото ЛЮБОВТА Е 
ЖИВОТ! Респект! Приемете днес нашият поздрав към Вас, скъпи меди-
ци, за постоянството, всеотдайността и обичта към професията! Защото, 
АКО СПРЕТЕ ДА НИ ОБИЧАТЕ, ЩЕ СПРЕ ДА НИ ИМА!”

Благодарим Ви, деца! За надеждата, че доброто го има и то расте 
заедно с Вас!
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ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ                                             
E В ТОП 5 НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОСТЪП ДО           

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Програмата за достъп 
до информация класира 
сайта на Община Чело-
печ, на четвърто място, 
сред 564 администра-
тивни структури в Бъл-
гария за изпълнение на 
изискванията по Закона 
за достъп до обществе-
на информация и други 
нормативни документи, 
касаещи прозрачността 
на публичните админи-
страции!

Община Челопеч не 
само, че е на четвърто 
място сред всички 265 
български общини, но е 
и единствената община 
от Софийска област, кла-
сирана в петте най-про-

зрачни администрации!
Призоваваме гражданите на Община Челопеч и всички потреби-

тели на услуги, предлагани от администрацията, активно да просле-
дяват публикуваната информация на сайта на общината, както и да 
участват в обществени обсъждания и други публични форуми, касае-
щи бъдещето на Челопеч.

Общинска администрация Челопеч ще продължи да работи пу-
блично и прозрачно, като ще се стреми да надгражда постигнатото до 
момента!
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ВАНДАЛСКА ХРОНИКА

На 09.05.2020 г. жител на Че-
лопеч с инициали М.И.И., реши да 
изпробва своята сила и умения, като 
не свърши нещо полезно, а счупи 
преградна стена на беседката при 
блоковете, находящи се в ж.к. „Мла-
дост“.

При направеният оглед и видимо 
от снимките, в беседката се е вихрил 
купон. Счупената беседка, остатъци 
от храна и празни бутилки, показва-
ха възпитанието на участниците в 
купона и извършителя. Нали тази 
беседка е направена за вас, да седне-
те, да седнат и децата ви на сянка и 
да си починете след работният ден?! 

Нали за почистването отго-
варят вашите сестри, майки 
и съпруги?! На кого правите 
боклук, на кого намирате ра-
бота, какъв пример давате на 
децата си?!

Лесно е да роптаем и ис-
каме, от държава, община, 
общество...а ние какво дава-
ме от себе си – безотговор-
ност.

Естествено това не се от-
нася за всички, но за жалост 
малцина са тези, които не се 
научиха, че правилата са съз-
дадени да се спазват и всичко 
постигнато е за нас и нашите 
деца… Изводите си вадете 
сами!
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КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

В Община Челопеч е постъпило писмо от Стопанска академия „Ди-
митър А. Ценов“ - Свищов, относно приема на кандидат-студенти, за кам-
пания 2020-2021 г., с молба за разпространение на следната информация:

„По повод пандемията и извънредното положение свързано в 
COVID-19, с решение на Академичния съвет на Стопанска академия 
през следващата академична 2020/21 година студентите от първи курс 
ще бъдат безплатно настанявани в реновирани студентски общежития. 
По същото време партньор на Стопанска академия, ЗАД „Булстрад Ви-
ена Иншурънс Груп” обяви, че ще поеме годишните такси за следваща-
та академична година на приетите студенти в специалност "Застрахова-
не и социално дело". Очакват се и други организации да обявят такива 
стипендии.

В обобщен вид сред нашите предимствата са:
- Актуално портфолио от пазарноориентирани образователни про-

дукти по „ИКОНОМИКА“ и „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“.
- Диплома и европейско дипломно приложение, ПРИЗНАТИ в Евро-

пейския съюз, САЩ и Канада.
- БЕЗПЛАТНО НАСТАНЯВАНЕ В РЕНОВИРАНИ СТУДЕНТСКИ 

ОБЩЕЖИТИЯ през първата година от обучението на студентите от пър-
ви курс, редовна форма, прием 2020 г.

- Годишните учебни такси на приетите в специалност "Застраховане 
и социално дело" за учебната 2020/21 год. ще бъдат покрити от ЗАД" 
Булстрад Виена Иншурънс Груп”.

- Кандидат-студен-
тите, които са участва-
ли в наши Национални 
ученически състезания/
Конкурси за есета, полу-
чават Сертификат, който 
им дава правото да бъдат 
приети в Стопанска ака-
демия „Димитър А. Це-
нов“ в ПРЕДПОЧИТА-
НАТА СПЕЦИАЛНОСТ 
В РЕДОВНА ФОРМА 
НА ОБУЧЕНИЕ!“
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МЛАДЕЖИ ОТ ЧЕЛОПЕЧ ВЪЗСТАНОВИХА         
„ШЕРДЕНОВИЯ ЧУЧУР“

През месец май 2020 г., 
Младежката инициативна ор-
ганизация „Челопеч“, извър-
ши облагородителни дейности 
около „Шерденовия чучур“.

До знаменитата челопешка 
местност бе поставена израбо-
тената и дарена от И. Пушка-
ров беседка, която да служи за 
отдих на туристите, решили да 
се разходят сред природата.

За облагородяването 
на терена около беседката, 
нейното монтиране и боя-
дисване активно взеха уча-
стие Н. Калоянов, Д. Джу-
нев, Д. Събев, Н. Кръстев, 
Ц. Георгиев, Г. Костов и Н. 
Костова.

Младежите изказаха 

благодарности, за оказаната подкрепа на 
А. Узунов - жител на Челопеч, който е 
предоставил платформа за транспорти-
ране на беседката до „Шерденовия чу-
чур“.

Примера на тези млади хора, много 
силно се откроява от непрекъснатите ван-
далски прояви, за които ви информираме 
често. Искрено се надяваме, извършите-
лите на вандалските актове, да се присъе-
динят към тяхната идея, да направят село-
то ни по-добро място за живеене!
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ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ЧЕЛОПЕЧ           
ДАРИХА СРЕДСТВА НА МБАЛ „ПИРДОП“

Общинските съветници в Община Челопеч дариха сумата от 2 200 
лв. на „МБАЛ - ПИРДОП“ АД, за борбата с Коронавируса.

След въвеждане на извънредното положение от 13.03.2020 г. и във 
връзка с разпространението на COVID-19, общинските съветници в 
Община Челопеч, взеха единодушно решение да направят дарение на 
„МБАЛ - ПИРДОП“ АД, като дариха по 200 лв.от месечните си възна-
граждения, като съветници, за месец март.

Председателят на общинския съвет г-н Димитър Въжаров, преда-
де, от името на всички, събраната сума от 2 200 лв., на д-р Юлия Ди-
митрова - управител на лечебното заведение.

Волята на дарителите бе дарената сума да бъде използвана за заку-
пуване на предпазни средства за нуждите на „Вътрешно отделение“ в 
общинска болница в Пирдоп.

Ръководството на болницата прие с благодарност направеното да-
рение.

Към месец май 2020 г. няма постъпила информация за приети за 
лечение, диагностицирани с вируса от Китай, лица в „МБАЛ - Пир-
доп“, но всяко превантивно действие, срещу разпространението на 
вируса е в защита здравето на местното население, както и на меди-
цинския персонал, работещ в болницата в гр. Пирдоп.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

РЕШЕНИЕ № 78: Определи проект „Благоустрояване на квартал 
38б – централна част на село Челопеч“, който да се реализира със сред-
ства от Годишната програма на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД 
за насърчаване на развитието на Община Челопеч през 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 79: Даде съгласие за участие на Община Челопеч 
в процедурата по кандидатстване за европейски етикет на Съвета на 
Европа за иновации и добро управление на местно ниво.

РЕШЕНИЕ № 80: Одобри откриване на процедура по предоставя-
не на концесия за ползване по реда на Закона за концесиите с предмет: 
„Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежа-
щите към тях съоръжения в технически изправно състояние, осъще-
ствяване на безопасната им експлоатация и извършване на дейности-
те рибовъдство, напояване, индустриален и спортен риболов, както и 
всички други дейности, разрешени от действащото законодателство“, 
за яз. „Кирчов извор“.

РЕШЕНИЕ № 81: Измени и допълни Програмата за управление 
и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. в Община 
Челопеч.

РЕШЕНИЕ № 82: Измени Програмата за управление и разпореж-
дане с имоти общинска собственост през 2020г. в Община Челопеч, 
като бе допълнена с определени от Общински съвет Челопеч, обекти, с 
първостепенно значение за общината.

РЕШЕНИЕ № 83: Прие изменения и допълнения на Наредба № 2 
за поддържане на чистотата и опазване на околната среда на терито-
рията на Община Челопеч.

РЕШЕНИЕ № 84: Разреши изработване на Подробен устройствен 
план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори № 
80323.82.76; 80323.82.77; 80323.82.87 и 80323.82.24 в землището на с. 
Челопеч, община Челопеч, област Софийска.

РЕШЕНИЕ № 85: Даде съгласие да се сключи договор с д-р Рада 
Прокопова за специализарано медицинско обслужване на жителите на 
Община Челопеч, за срок от една година - до 04.05.2021 г., считано от 
04.05.2020 г.
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ЮНИ

Василена Василева Гергана Георгиева Ивайло Богданов

Иван Костадинов Мартина Попова Найден Найденов

Ник Стоянов Никол Георгиева Никола Генчев
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ЮНИ

Пламен Маринов Пламена Петрова Светлозар Петров

Себастиана
Стоянова

Сияна Боянова Станислав Шутилов

Стиляна Стоянова Филип Вълчинов

Преслав Прокопов
Димитър Въжаров

Николас Роуен Моул
Гергана Стоянова

Иван Крайчев
Мирослав Крайчев

Мартин Кръстев
Цветан Григоров

Симона Сърбинова
Лазар Сърбинов

Звезделин Людмилов
Соня Златкова
Ваня Асенова

Гергана Миткова
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ЮНИ НАД 80 ГОДИНИ

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

зараза с коронавирус, възрастните хора родени през месец юни не са 
посетени за снимки, които Община Челопеч публикува 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 Юни празнуват:
Параскева Александрова
Мария Найденова
Мария Тодорова
Димитър Ценов
Делка Вретенарова
Цонко Делиев
Милко Пройнов
Йона Мачулекова
Стоян Стоянов
Славка Атанасова

Информационен бюлетин
Община Челопеч, с. Челопеч ПК 2087, 

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

www.chelopech.org
e-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ:
0800 20 003

Изготвил: Ваня Узунова
Редактор: Алиция Николова

Честито на всички
празнуващи!

Бъдете здрави!
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