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„ПРЕСВЕТА НЕДЕЛЯ”
На 14.06.2020 г. Община Челопеч 

отбеляза своя празник – „Пресвета Не-
деля“. Поради създалата се обстанов-
ка в целия свят, жителите на Челопеч 
не можаха да отпразнуват, както всяка 
година, не само празника на община-
та, но и други културни и спортни ме-
роприятия.

Но, за да бъде отбелязан празника 
и да бъде спазена традицията, Община 
Челопеч организира приготвянето на 
обредния курбан, който се раздаваше 
на различни възлови места из селото, 
за да се избегне струпването на много 
хора. За разлика от други години, тази 

година отговорността по приготвянето на курбана, поеха общинските 
съветници от Общински съвет Челопеч.

От ранни зори казаните закъкриха и аромата на вкусен курбан се 
разнесе из Челопеч, а отец Недко Бръмбев отслужи тържествен водо-
свет и освети готовия курбан, с пожелание за здраве, щастие и берекет 
на Кмета на Община Челопеч – инж. 
Алекси Кесяков, на всички жители и 
на цялата община!

Традиционният дъжд, за „Пре-
света Неделя“, не отказа чакащите да 
опитат от обредния курбан за здраве.

Липсва ни празника в парка, лип-
сват ни всички мероприятия, с които 
сме свикнали ежегодно.

Появата на „Соvid-19” и наложе-
ните мерки, ни дадоха да разберем, че 
трябва да се радваме на всеки миг от 
живота и да посещаваме организира-
ните от Община Челопеч мероприя-
тия, защото те се правят за нас, жите-
лите на Челопеч!
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ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ
По повод празника „Пресвета неделя”, Община Челопеч получи 

поздравителни адреси от редица институции.
Поздрав към общината и нейните жители изпратиха:
• Румен Радев – Президент на Република България;
• Национално Сдружение на Общините в Република България;
• Асоциация на българските градове и райони;
• СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ;
• Григор Даулов – Кмет на Община Чавдар;
• Д-р инж. Илия Гърков – Изпълнителен директор на „Дънди 

Прешъс Металс Челопеч” ЕАД;
• Инж. Драгомир Драганов – Изпълнителен директор на „Елаците 

Мед” АД;
• Д-р инж. Владимир Ву-

тов – Изпълнителен директор 
„Геострой” АД;

Община Челопеч изказва 
своята благодарност, за то-
плите думи, чудесните поже-
лания и оценката за свърше-
ната работа. Благодарим, че 
не ни забравяте въпреки, че 
сме най-малката община в 
България.

Вашето признание ни 
стимулира да продължаваме 
да работим и да превърнем 
Община Челопеч в една от 
най-привлекателните дести-
нации в страната.
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ДАРЕНИЕ ОТ СЪРЦЕ

ПРОВЕДЕ СЕ СЪСТЕЗАНИЕ ПО АВТОКРОС                
В ЧЕЛОПЕЧ

Семейство Пенка, Георги и 
Илиян Ценкови, които дариха 
400лв. за борбата с коронавируса, 
отново направиха дарение!

Те дариха 100лв. от семейният 
си доход, за закупуване на продук-
ти за курбана по повод празника 
на Община Челопеч – „Пресвета 
Неделя.”.

Тези мили жестове, ни пока-
зват, че има добри хора на този 
свят и трябва да стават все повече, 
за да тържествува доброто у чове-
ка.

Благодарим на семейство Ценкови и дано и други добронамерени 
граждани, вземат пример от тях и направят добро, независимо от какво 
естество!

За шеста поредна година Община Челопеч бе домакин на I кръг от 
Националния шампионат по Автокрос.

Сезонът за 2020 г. бе от-
крит на 13 и 14 юни, в мест-
ността „Маята”, намираща 
се в южната част на земли-
щето на с.Челопеч, където 
състезатели и зрители се на-
сладиха на оспорваната над-
превара за челните места.

Слънчевото време и ин-
тереса към шампионата при-
влякоха зрители от целия 
район.
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ПРОВЕДЕ СЕ СЪСТЕЗАНИЕ ПО АВТОКРОС                
В ЧЕЛОПЕЧ

Организатори на състезанието са: „Автомобилна федерация на Бъл-
гария“, Община Челопеч и АСК „911 Тийм”.

Председателят на Автомобилната федерация на България – Камен 
Михайлов, бе почетен гост на Автокрос Челопеч 2020.

Инж. Алекси Кесяков кмет на Община Челопеч приветства състеза-
телите и им пожела успех в надпреварата.

До финала достигнаха следните състезатели:
Дивизия Бъги:
1. Бойко Янков от АСК София град;
2. Ивелин Иванов от АСК София град;
3. Пламен Петров от АСК Яворов гр. Чирпан;
4. Цветан Цветков от АСК Тони Старт;
5. Живко Димитров от АСК Тони Старт;
6. Стефан Стойчев от АСК София град;
Дивизия Супербъги:
1. Васил Стефанов от АСК София град;
2. Григорий Стефанов от АСК София град;
3. Огнян Атанасов от АСК София град;
4. Тодор Кържиев от АСК Тони Старт;
5. Петко Илиев от АСК Яворов гр. Чирпан;
В отборното класиране:
1. АСК София град;
2. АСК Яворов гр. Чирпан;
3. АСК Тони Старт;
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ВАНДАЛСКА ХРОНИКА

Вандалските прояви продължават, 
като съдейки по интензитета им, доста-
вят огромно удоволствие на извършите-
лите! Новата ни ЖП спирка, продължава 
да се руши, като едната преградна стена 
почти липсва и ето защо са започнали да 
трошат и друга.

Вали дъжд, чакащите се подслоняват 
на сухо и коментират по-между си счу-
пената преграда: „Нищо не оцелява, 
когато има безотговорни хора. На кого 
попречи и я счупи?” И са много прави, 
безотговорни сме към нашата собстве-
ност. Защото всичко е наше, на жители-
те на Челопеч. До кога ще позволяваме 

на определени хора, които сигурно не са забили един пирон през живо-
та си, да рушат създаденото от друг.

Нали знаем, че този, който работи и гледа другия, който мързелува, 
в даден момент си казва – „Аз ли съм глупав да създавам блага, а друг 
унищожава?“.

И не спираме до тук!
През изминалия месец бе забелязано как товарен автомобил решава 

да паркира в центъра на Челопеч и избира широкото място под спирката.
Свършил си работата човека, тръгва и бута част от стълбището на 

магазина. Собствениците са 
успяли да видят извършите-
ля и са опитали да го спрат, 
но водача на товарния авто-
мобил демонстративно си за-
минал, все едно не е усетил 
какво се случва.

Компетентните органи са 
своевременно уведомени и се 
надяваме извършителя да си 
понесе наказанието.
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НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ!

На 19 юни бе края на учебната година за четвъртокласниците от ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“!

Щастливи от успешното завършване заедно с класния си ръководи-
тел – г-жа Александра Илиева и Директора на училището – г-жа Нонка 
Бантова пуснаха в небето балони и със снимка запечатаха спомена от 
първия официален документ от тяхното образование!

„Днес вие получихте първия си важен документ в училище – удо-
стоверение за завършен начален етап. В него има оценки по всички 
предмети, но и такива, които липсват – оценка за приятелство, оценка 
за усмивки, оценка за възпитание и най-важната за всички ви, оценка за 
преодоляване на трудности.

Бъдете здрави и не се отказвайте да се борите за всичко, за което 
мечтаете, както се справихте и с дистанционното обучение. Ние вярва-
ме във вас и ви очакваме в следващото изпитание – прогимназиален 
етап!!!“ – Написа в профила на основното училище, г-жа Нонка Банто-
ва – Директор на „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч.

Скъпи ученици, желаем Ви много шестици в прогимназиалния етап, 
който ви предстои и много весели игри, през лятната ваканция!
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ПОРЕДНО ПОСТИЖЕНИЕ НА УЧЕНИЧКА ОТ       
ЧЕЛОПЕЧ В СЪСТЕЗАНИЕТО ПО СПЕЛУВАНЕ – 

THE 700+ 2020 SPELLING CHALLENGE

Ивайла Панова – ученичка от VII клас в 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч, 
за поредна година участва в състезанието по 
спелуване – The 700+ 2020 Spelling Challenge.

Състезанието се организира от Фондация 
„Корпус за образование и развитие – КОР 
ПлюС“ и Фондация „Америка за България”.

Този етап на състезанието се проведе он-
лайн, тя достигна 15 финален кръг и спечели 
едно от първите места. Награда за победи-
телите ще бъде провеждане на онлайн лагер 
през лятото.

Поздравления Ивайла, пожелаваме ти 
успех в предстоящи състезания!

ЧEСТИТ ПРАЗНИК, ДЕЦА!

На 1 юни – Деня на детето, г-жа 
Станикина и г-жа Тодорова – па-
дагози на Подготвителна група 
„Слънце” към ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, с. Челопеч представиха 
своя инициатива „Слънца на път ”.

Те изненадаха своите възпи-
таници, като посетиха всяко едно 
дете в дома му. Поздравиха ги с 
празника на детето, връчиха им 
удостоверение за завършване на 
Подготвителна група, плакет, гра-
мота, лакомства и им пожелаха: 
„На добър час”!
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II МЯСТО НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

БЪДЕЩ ФИЗИК ОТ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ” СЕ КЛАСИРА НА    

На 28.06.2020 г., в гр. София се проведе III Национално състезание 
– „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (биология, физика, хи-
мия) и география за ученици от VІІ клас.

В състезанието взеха участие ученици от цялата страна, със знания 
по биология, физика, химия и география. Организатори на състезание-
то са Министерството на образованието и науката и НПМГ „Акад. Лю-
бомир Чакалов“.

Участие в надпреварата взе Чавдар Ненов – ученик от ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий”, с. Челопеч. Той се състезава редом със 161 ученици 
в модул физика. Чавдар спечели с още двама ученици престижното вто-
ро място с 86,5 точки и само 7,5 точки след фаворита на състезанието.

Чавдар Ненов изказва своите благодарности към училищното ръко-
водство и всички учители на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Чело-
печ.

Благодари и на Кмета на Община Челопеч – инж. Алекси Кесяков, 
за подкрепата, за участието му в друго състезание по физика и пожела 
на всички ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Челопеч, да 
бъдат мотивирани и постоянни в интересите си и да вярват на своите 
учители, които ще ги подкрепят и ще стоят зад тях.
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УЧЕНИЧКА ОТ ЧЕЛОПЕЧ ЗАВЪРШИ СВОЕТО         
ОБРАЗОВАНИЕ С ОТЛИЧИЕ

Всяка година през 
месец май с нетърпе-
ние очакваме да видим 
завършващите учени-
ци на техните балове. 
След еуфорията на ба-
ловете идва момента 
на връчване на дипло-
мите на завършващите 
средно образование.

Знаем, че успеха и 
знанията на ученика са 
от огромно значение за неговата бъдеща реализация в живота. Децата 
са по-умни и по-находчиви от нас, но е трудно да завършиш и в дипло-
мата ти да има само шестици. Трудно, но не и непостижимо! Зрелост-
ниците от Частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение, 
с. Челопеч, които поемат по стръмният път на живота, на 30 юни полу-
чиха своите дипломи за завършено средно образование на тържествена 
церемонията в Парк „Корминеш”.

Изпълнителният Директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” - 
д-р инж. Илия Гърков, Кмета на Община Челопеч – инж. Алекси Ке-
сяков и Директора на гимназията – г-н Николай Кръстев приветстваха 
зрелостниците и им връчиха дипломите.

Гордост за Челопеч е, че на територията на общината функционира 
това престижно училище, но още по-голяма гордост е, че има ученици, 
в чиято диплома от горе до долу са наредени само шестици, а този успех 
постигна с много труд, четене и упоритост нашето момиче – Цветина 
Георгиева, която стана абсолютен отличник на випуска си, тази година!

За отличния успех, лично инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община 
Челопеч връчи на Цветина почетения плакет на общината, в знак на 
отличие за постигнатите от нея резултати.

Пожелаваме на Цветина и нейните съученици успешен старт и нека 
бъдат отличници във всяко тяхно начинание!
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КЛУБ „МУРГАНЧЕ“ КЪМ ТД „МУРГАНА” -              
ЧЕЛОПЕЧ ЗАПОЧНА СВОИТЕ ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ

От близо година, Община Челопеч стартира една идея, за опознава-
не и справяне с непредвидими ситуации сред природата.

Лошите метеорологични условия, попречиха на първия обявен по-
ход и не дадоха възможност на участниците да поемат сред дебрите 
на балкана, но мероприятието се проведе, с обучителна цел. Децата се 
запознаха с най-необходимото, което трябва да имат в своята раница 
при поход, кое как да използват, на какво да обръщат внимание по пътя 
си, как да се предпазят, за да не пострадат, задаваха въпроси, изслушаха 
примери от преживявания в планината и се впуснаха във весели игри и 
забалвения, предварително подготвени от водачите.

Успех планинари, всичко запомнете, с близки споделете и на приро-
дата се насладете!
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ПЪРВИ ПОХОД НА КЛУБ „МУРГАНЧЕ“ КЪМ           
ТД „МУРГАНА” - ЧЕЛОПЕЧ

На 27 юни членовете на Клуб 
„Мурганче“ към ТД „Мургана” – 
Челопеч и деца от клуба по прилож-
но колоездене, водени от Амелия и 
Крис, използваха благоприятното 
време и осъществиха първия пла-
нински поход, по екопътеката до 
местността, известна на всички жи-
тели на Челопеч – „Червени камък“.

От високо се насладиха на чудесна-
та гледка – целият Челопеч се вижда 
като на длан. Разходката им беше 
ползотворна, запознаха се с местните 
забележителности, набраха си горски 

ягоди, билки и гъби и си обещаха 
в близките дни да направят следва-
щият поход в друга посока, която 
да им разкрие живописните места, 
в околностите на Челопеч.

Следващите походи са плани-
рани за 11 и 25 юли, от 09,30 ч., а 
сборния пункт ще бъде в градин-
ката зад Читалище „Труд и посто-
янство 1901“.

Напомняме, че деца до 12 го-
дишна възраст могат да вземат 
участие само с придружител.

Очакват Ви много нови и при-
ятни изживявания!
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НЕОВЛАДЯН ПОЖАР УНИЩОЖИ ТРАЙНИ            
НАСАЖДЕНИЯ

През изминалите месеци получихме редица оплаквания от жители 
на Челопеч, за умишлени палежи на земеделски имоти, с цел изгаряне 
на суха трева.

В следствие на огъня, който не е бил овладян, са пострадали земе-
делски земи с трайни насаждения, като един от имотите, който е по-
страдал в местността „Зарен под шосето” е засаден с „Английска топо-
ла“. Разпространилият се пожар е унищжил половината от насадените 

дръвчета.
Призовават се соб-

ствениците и ползва-
телите на земеделски 
земи да опазват не само 
своите имоти, но и тези 
на съседите си, като 
напомняме, че уста-
новените извършите 
на запалени стърниша 
подлежат на глоба!

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

От октомври месец 2019 г. нямахме повод, да Ви запознаем с граж-
дански инициативи, които да са в полза на всички ни, но сега искаме да 
изкажем своята благодарност на нашия съгражданин:

Иван Бантов, за това, че през изминалия месец прояви будна граж-
данска съвест и сиганлизира контрола по строителството в Община 
Челопеч, за грозящ от самострутване покрив на къща, заплашващ ми-
наващите по тротара хора, намираща се на бул. „Мургана“ №4, северно 
от сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч. Отговорните 
служители са предприели незабавни действия, за уведомяване на соб-
ствениците и изискване за незабавни укрепващи дейстивия.

Молим Ви, при забелязани нередности из селото да ни сигна-
лизирате своевременно чрез безплатния за цялата страна телефон 
– 0800 20 003.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНЖ. АЛЕКСИ КЕСЯКОВ ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ

Инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч, от години опитва 
да направи нещо, което да бъде полезно за всички общини в Средно-
горието – всички да го ползваме и някак да мислим и за своите съседи. 
Както казва той самия: „Не може съседа ми да е зле и аз да се радвам.”.

До сега неговите идеи останаха без подкрепа, но той не се отказа! 
На 29 юни в Община Пирдоп имаха среща кметовете от общините Гор-
на Малина, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон и Карлово. Както 
и секретарят на Община Сопот, който е и консултант по проекти.

Инж. Кесяков предложи на своите колеги, идеен проект за изграж-
дане на туристическа велоалея от София до Карлово, в който да вземат 
участие всички общини през чиято територия преминава трасето. Цел-
та на проекта е създаване на маршрут, по който цели семейства – лю-
бители на велосипедите, да упражняват любимият си спорт, а в послед-
ствие може да се организират и състезания за скоростно каране.

Преминавайки безопасно извън трасето на главният път по тази де-
стинация, велосипедистите ще се любуват на красивата природа и ще 
се запознаят със забележителностите на населените места, през които 
преминават.

Присъстващите кметове приеха идеята и обсъдиха подробности по 
изграждането. Предстои да бъде подписан мемурандум за участието на 
всички общини и да бъде изработена презентация, която да се предо-
стави на Министерството на туризма, а след две седмици да се срещнат 
отново с подготвените документи.
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ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА         
ДИРЕКТОР НА ДГ „Х. КР. АНДЕРСЕН“

ОБЯВЛЕНИЕ 
На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 

217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и 
Заповед № З-304/29.06.2020 г. на Кмета на Община Челопеч

СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността „Директор“ на 

Детска градина „Ханс Кр. Андерсен” – с. Челопеч
1. Описание на длъжността: Заемащият длъжността „Директор” 

на Детска градина ръководи образователния процес в институцията в 
съответствие с държавната и общинска политика в областта на обра-
зованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря 
за цялостната административно-управленска и финансова дейност на 
детската градина.

2. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъж-
ността:

2.1. Да са придобили образование – висше, образователно-квалифи-
кационна степен „бакалавър” или „магистър”;

2.2. Да са придобили висше образование в съответното на длъжност-
та професионално направление, съгласно Класификатора на областите 
на висше образование и професионалните направления и професио-
нална квалификация, необходима за изпълнението на длъжността („пе-
дагогика“ с професионална квалификация „детски и начален учител“, 
„педагог“, „учител“ с допълнителна квалификация „детски учител“), 
позволяваща да се изпълнява нормата задължителна преподавателска 
работа в детската градина, съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за преду-
чилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1, при условията на 
чл. 10 и Приложение №1 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута 
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите пе-
дагогически специалисти;

2.3. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж към датата на 
кандидатстване, съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното 
и училищното образование, като за „учителски стаж“ се зачита посо-
чения в §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 15 от 22 
юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, ди-
ректорите и другите педагогически специалисти;
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ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА         
ДИРЕКТОР НА ДГ „Х. КР. АНДЕРСЕН“

2.4. Да са български граждани;
2.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, 

независимо от реабилитацията;
2.6. Да не са лишавани от право да упражняват професията;
2.7. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават 

живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за за-
боляванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност 
на педагогически специалист;

Необходими документи за участие в конкурса:
3.1. Заявление по образец – Приложение №1 за участие в конкурса, 

адресирано до Кмета на Община Челопеч, с посочени професионални 
мотиви за заемане на длъжността.

3.2. Автобиография (Формат Curriculum vitae).
3.3. Документ за придобита образователно-квалификационна сте-

пен, учителска правоспособност и допълнителна квалификация. (ко-
пие).

3.4. Документи, удостоверяващи продължителността на професио-
налния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка 
или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (копия).

3.5. Карта за предварителен медицински преглед, включително за 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за забо-
ляванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на 
педагогически специалист /оригинал/.

3.6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет 
за психично заболяване.

3.7. Свидетелство за съдимост.
3.8. Други документи за образование и квалификация, в т.ч. ком-

пютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежа-
ва такива (копия).

3.9. Декларация – Приложение №2 (по образец) от кандидата;
3.10. Декларация – Приложение №3 (по образец) от кандидата по 

чл.107а, ал.1 от КТ;
4. Документите по т. 3.1, 3.9 и 3.10 може да намерите в сайта на или 

да получите от Центъра за административно обслужване на Община 
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Челопеч – пл. „Освобождение” № 1, всеки работен ден от 8.00 ч. до 
16.30 ч.

5. Документите се подават лично или чрез упълномощен предста-
вител в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса, до 
31.07.2020 г. включително, в Центъра за административно обслужва-
не на Община Челопеч – пл. „Освобождение” № 1, всеки работен ден 
от 8.00 ч. до 16.30 ч.

6. Копията от документите, удостоверяващи осигурителен и учи-
телски стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и 
да са оформени към датата на подаване на документите. С входящ но-
мер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени 
всички посочени в тях документи. Копията от представените докумен-
ти следва да са ясни и четливи.

При подаване на документите, кандидатът или пълномощникът мо-
гат да се запознаят с длъжностна характеристика за конкурсната длъж-
ност, на място в Община Челопеч. Заявления, подадени след изтичане 
на посочения срок, не се регистрират.

Начин на провеждане на конкурсната процедура:
Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на детска градина 

се провежда в следните етапи:
I етап – Допускане по документи;
II етап – Писмен тест за установяване на професионални знания, 

интелигентност и умения;
III етап – Събеседване с кандидата;
В 7-дневен срок от провеждане на отделните етапи комисията по 

провеждане на конкурса изготвя и представя на Кмета на Община Че-
лопеч, протоколи от всеки отделен етап за класиране на кандидатите.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на 
информационното табло за обявления в административната сграда на 
Общинска администрация Челопеч, както и на интернет страницата на 
общината: www.chelopech.org (в раздел „Работа в Община Челопеч”). 
Община Челопеч си запазва правото да прекрати конкурса за избор на 
„Директор“ на Детска градина, без да е избран кандидат, включително 
и след приключване на III етап от конкурсната процедура.

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА         
ДИРЕКТОР НА ДГ „Х. КР. АНДЕРСЕН“
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Аделина Асенова Анджелика Стоянова Анелия Радева

Атанас Любов Божидара Василева

НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, ПРЕЗ 
МЕСЕЦ ЮНИ 2020, БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ № 87: Даде съгласие Община Челопеч да придобие въз-
мездно с покупка, недвижими имоти находящи се в границите на урба-
низираната територия на Община Челопеч, чрез участие в търг с тайно 
наддаване на ТД на Националната агенция за приходите.
РЕШЕНИЕ № 88: Определи проект в сферата на спорта, който да се 
реализира със средства от Годишната програма на „Дънди Прешъс Ме-
талс Челопеч“ ЕАД за насърчаване на развитието на Община Челопеч 
през 2020г., както следва: Тренировъчна и състезателна дейност на Сдру-
жение „Спортен клуб по борба Челопеч“, ЕИК 205437290, седалище с. 
Челопеч, ул. Георги Раковски № 16, Спортен комплекс „Хармония“.

Десислава Димитрова

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ЮЛИ
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ЮЛИ

Елена Урумова Николай Урумов Кристиян Петров

Мартин Георгиев Надежда Георгиева Ненка Дончева

Петя Стоянова Стела Петкова Христо Борисов
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Честито на всички
празнуващи!

Бъдете здрави!

Цветелина Минова Цветомир Доросиев Цветомира Йотова

Ивайла Гълъбова

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ЮЛИ

Цветомира Николова
Христина Николова

Лъчезар Ангелов
Максудан Радев

Валентин Николов
Паулина Тодорова
Мария Алфонсова
Николай Алексиев

Александър Стефанов
Никол Обретенова

Сияна Колева
Ая-Мари Вацова
Минка Миткова

Маринка Райнова
Самуил Стоичков

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ЮНИ НАД 80 ГОДИНИ

През месец Юни празнуват:

Йонка Златанова
Станчо Христов
Нейчо Вълков
Христина Славчева
Димитрина Гъбова
Лица Тотина
Мария Атанасова
Александра Главанджиева
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