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ПОПЪТЕН ВЯТЪР, СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!
На 3 юли 2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Челопеч, с търже-

ствена церемония, изпрати своите възпитаници завършващи VII клас. 
На церемонията присъстваха учители, родители и Кмета на Община 
Челопеч инж. Алекси Кесяков.

Г-жа Нонка Бантова – Директор на основното училище се обър-
на към своите възпитаници с думите: „Скъпи седмокласници, за мен 
е чест и привилегия да Ви поздравя за постигнатите резултати. Днес 
се прощаваме с един от най-силните випуски, които са учили в наше-
то училище! Випускът, който поех от уникалната г-жа Лукова и който 
предадох в сигурните ръце на г-жа Велкова. Гордея се с вас! Горда съм, 
че бях ваш класен ръководител две години и днес раздялата е изключи-
телно тежка за мен, а виждам, че и останалите учители се разчувства-
ха, защото всички ви приехме в сърцата си като наши собствени деца. 
Полетете, гълъби наши, летете и не забравяйте от къде сте тръгнали! 
Много скоро ще разберете, че всички съвети, които сме ви давали, са ви 
били от полза. Скоро ще изпитате носталгия и ще се връщате при нас, 
за да ни видите и да споделите преживявания от новите си учебни заве-
дения. Докато училището е мостът, по който поколение след поколение 
минава нашата Родина – България ще я има! Образованието в Челопеч 
ще го има! Училището ще го има! На добър път, деца наши, попътен 
вятър, късмет и сбъдване на най-съкровените ви мечти!”

Желаем Ви късмет, мили деца, и никога да не забравяте първото си 
училище!
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ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ”, с. ЧЕЛОПЕЧ

През първата 
събота на месец юли, 
ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, с. Чело-
печ, отвори вратите 
си за всички желае-
щи родители и деца, 
които имаха възмож-
ността да разгледат 
материалната база, 
с която разполага 
учебното заведение, 
да се запознаят с учителския колектив, да зададат интересуващите ги 
въпроси относно обучението на децата си.

Всички искащи да разберат повече за нашето учебно заведение и 
неговите предимства, чрез специално подготвена презентация се запо-
знаха с работата и успехите на ученици и учители, техните занятия и 
извънкласни дейности, както и с различните проекти, които се реали-
зират в училището.

Г-жа Бантова представи своите колеги – преподаватели, които от 
своя страна се обърнаха с няколко думи към гостите, описвайки начина 
си на работа.

След презентацията и приветствените слова, на гостите се даде въз-
можността да видят от близо всяка една от класните стаи в училището. 
Родителите, които се двоумяха къде да запишат децата си за обучение, 
вече бяха категорични, че това е училището, което отговаря на техните 
изисквания и избраха да поверят деца си именно в ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“, с. Челопеч.

Отличната материална база, ежедневната подкрепа от Община Че-
лопеч, учителския колектив и топлите думи, ги вдъхновиха да вземат 
това решение.
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ 
„CHELOPECH TRAIL” 2020

На 19.07.2020 г. в Челопеч се проведе за първа година състезанието 
по планинско бягане – „Chelopech Trail” 2020.

Участниците бяха разделени на групи, според разстоянието, което 
трябваше да пробягат.

Атмосферните условия предполагаха слънчево време, но не горещо, 
което бе в полза на състезателите.

В състезанието участваха 110 състезатели от София, Пловдив, Вар-
на, Плевен, Сливен, Казанлък, Добрич, Русе, Ловеч, Асеновград, Мир-
ково и Златица, като всеки от тях имаше GPS за проследяване на место-
положението му с оглед неговата безопасност

Състезателите пробяха дистанция от 5, 13 и 30 км. през живопис-
ните местности на Челопеч, а именно – „Петровден“, „Св. Петка“, „Ба-
бин кукул“, хижа „Мургана“, Пречиствателна станция за питейна вода, 
„Трите реки“, поречието на р. „Воздол“, вр. „Кашана“ – Ком-Емине, 
„Челопешка баба“, „Ловджийска хижа“ и други.

Състезанието протече без проблеми и инциденти, а участниците 
спазваха маркировката по трасето и пристигнаха благополучно до фи-
нала.

Ето и класирането от планинско бягане „Chelopech Trail” 2020:
5 км. трейл бягане:
Мъже
I място – Павлин Тодоров;
II място – Стоян Ганчев;
III място – Любомир Цветков;
Жени
I място – Памела Ени;
II място – Стоянка Балова;I
III място – Криста Механджийска;
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ 
„CHELOPECH TRAIL” 2020

13 км. трейл бягане:
Мъже
I място – Данчо Петров;
II място – Ивайло Валев;
III място – Мартин Аргиров;
Жени
I място – Надежда Ангелова;
II място – Елена Ранчева;
III място – Каролина Калибацева;
30 км. трейл бягане:
Мъже
I място – Димитър Маринов;
II място – Ивайло Каменаров;
III място – Стефан Иванов;
Жени
I място – Симона Райчева;
II място – Нели Анастасова;
III място - Кристина Анчева;
Победителите от 13 км. и 30 км. получиха парични и предметни 

награди.
Всеки финиширал участник получи медал с дизайн на Ахмед Ах-

мед – организатор на събитието.
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ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
В навечерието на един от най-важни-

те дни, в които отдаваме почит на почи-
налите си близки – „Черешова задушни-
ца“, двама млади хора – София Иванова 
и Георги Кирилов сигнализираха Общи-
на Челопеч за възникнал пожар в гро-
бищния парк на село Челопеч. Докато 
пристигне помощ, те предотвратиха не-
говото разпространение.

Към днешна дата вече семейство Ки-
рилови си спомнят за пожара с думите: 
„Гъст пушек се издигаше под секвоята в 
долната част на гробищния парк и вятъ-
рът го вееше към пътя и колите, паркира-
ни отвън, включително и нашия автомо-
бил. Нямаше как да го подминем. Имаше 
десетина човека в този момент, но някак 

всички бяха вглъбени в действията си и никой не забелязваше ковар-
ния пожар, който си гореше тихичко без пламъци и постепенно се раз-
растваше. Вероятно пожарът беше възникнал от запалена свещ, а под 
секвоята беше много сухо и имаше дебел килим от иглички. Започнах-
ме да донасяме и изливаме вода с туби, но видяхме, че с подръчни сред-
ства не постигаме добър резултат и огънят продължава да тлее и пуши. 
Междувременно сигнализирахме Общинска администрация Челопеч, 
която бързо се отзова и мигновено се включи в борбата. Добре, че пови-
ка и подкрепление и успяхме окончателното да потушим пожара. Ние 
винаги изчакваме запалените свещи да изгорят или ги угасяваме стара-
телно, именно от съображения за безопасност. Вярваме, че хората ще 
си вземат поука и ще подхождат с по-голяма отговорност. Дори и една 
безобидна свещ оставена без наблюдение може да причини големи по-
ражения.”

Това са хора, които ги боли за Челопеч, хора, които оценяват и опа-
зват това, което имаме.

Благодарим Ви от сърце, мило семейство, благодарим за грижата и 
отзивчивостта. Възпитавайте и децата си в същият дух, да бъдат отго-
ворни граждани.
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ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
На територията на Община Челопеч има изградени детски площад-

ки, беседки за отдих и чешми с вода от „Пекиша”. Много често ставаме 
свидетели на посегателства по тях, но сега ще ви покажем и загриже-
ността на млади хора и усилията, които положиха.

Николета Недкова, Надя Догазанова и Рая Вътева - млади моми-
чета от Челопеч, решиха да покажат на своите връстници, приятели 
и съграждани, че не само трябва да ползваме, но и да се погрижим, за 
това което имаме. Много хора посещават беседките, но не всеки от тях 
се замисля, че трябва да се поддържат и да не се замърсяват.

Ето защо младите госпожици запретнаха ръкави, почистиха бесед-
ката и терена около нея, измиха с препарати натрупаната мръсотия и 
лакираха масата, пейките и парапета на беседката, която лъсна като 
нова. За тази тяхна инициатива те не помолиха за помощ общината, ко-
ято е „длъжна“ да чисти непрестанно след всеки, не поискаха пари, за 
да закупят необходимите им материали, а напротив - направиха всичко 
сами!

Дори качиха снимки от 
работата си в профилите си, 
в социалните мрежи, но не за 
да търсят одобрение, а за да 
онагледят как е редно да по-
стъпват възрастните, за да са 
пример за младежите, а не об-
ратното...

Да не забравяме, че преди 
няколко месеца, други гри-
жовни деца поставиха къ-
щички с книги до беседките, 
да можем книжка да си взе-
мем и друга да оставим.

Браво, момичета! Дано 
Вашите връстници вземат 
пример от Вас и всички бе-
седки в общината да грейнат 
в нова светлина – чисти и 
подновени!
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ВАНДАЛСКА ХРОНИКА
На 3 юли получихме сигнал от възмутени граждани, че подлеза на 

новата ЖП спирка е превърната в тоалетна.
До скоро всички се оплакваха за отдалечения достъп до ЖП гарата, 

за неприветливия ѝ вид и прочие, но когато с финансиране от общи-
ната, най-после се изгради нова ЖП спирка, която да е в границите на 
населеното място, приветлива и отговаряща на изискванията, какво на-
правихте Вие? Започна една надпревара кой пръв ще изпотроши стра-
ниците на навесите, кой ще спука плексигласа и т.н., но да си признаем 
надскочихте нашите очаквания!

При регулярното почистване на подлеза, служители на Община Че-
лопеч са се натъкнали на огромни човешки екскременти, съвсем „под-
хождащи“ на облика на спирката...

Бихме искали да напишем нещо, с което да се осъзнаете, но практи-
ката показва, че не се трогвате от нищо, за това следващия път ще Ви 
оставим „подаръка“, за да му се радвате!

ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР          
ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

На 7 юли 2020 г. екипът на Областен информационен център Со-
фия област проведе информационна среща в Община Челопеч, на коя-
то представи отворени за кандидатстване и предстоящи процедури по 
програмите в обхвана на ЕСИФ. Най-активни бяха представителите на 
образователните институции. На тях бяха 
представени възможностите за кандидат-
стване, които се очаква да се разкрият по 
линия на оперативните програми „Наука 
и образование за интелигентен растеж“ и 
„Развитие на човешките ресурси“, както и 
по Програма за развитие на селските рай-
они.

Събитието бе част от информационна 
кампания на тема „Актуални и предстоя-
щи възможности за финансиране на про-
екти, по програмите, съфинансирани от 
ЕСИФ“, която ОИЦ – София провежда във 
всички 22 общини на Софийска област.
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ДОГОВОРЪТ ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД“ ЩЕ БЪДЕ           
ПРОДЪЛЖЕН

На 31.07.2020 г. Община Челопеч подписа Допълнително спораз-
умение с Агенция „Социално подпомагане“, за удължаване срока по 
договора за „Целево подпомагане с топъл обяд в община Челопеч“, фи-
нансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в 
условията на извънредна ситуация 2020“.

Припомняме, че от услугата се възползват 40 лица в Община Че-
лопеч, които са възрастни, самотноживеещи или с ниски доходи, под 
прага на линията на бедност.

Договорът ще се изпълнява до 31.08.2020 г., като при открита въз-
можност, Община Челопеч ще подаде искане за продължаването му до 
края на календарната година.

ПРЕДСТОИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА            
ДАРЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

По инициатива на „ГЕОТЕХМИН“ ООД, „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД, 
„ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД и „ГЕОСТРОЙ“ АД, обединени в Благотвори-
телна Програма „Българските Добродетели“, предстои да бъде подпи-
сан договор с Община Челопеч за дарение на средства, които да бъдат 
използвани за засаждане на дървета и озеленяване на публични общин-
ски пространства, с растителни видове.

Видовете растителност, както и точното им местоположение за за-
сажде също предстои да бъде уточнено между дарителите и ръковод-
ството на общината, но едно е сигурно – инициативата им заслужава 
адмирации за нашето по-зелено утре!
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ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛУВАНЕ ЗА ДЕЦА, КОИТО НЕ 
СА ВЪЗПИТАНИЦИ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В 

ЧЕЛОПЕЧ
От месец септември започва новия плувен сезон за деца, които НЕ 

са възпитаници на ДГ „Х. Кр. Андерсен“ или ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“, с. Челопеч.

По този повод Община Челопеч и ДГ „Х. Кр. Андерсен“, стартират 
набиране на желаещи деца, за уроци по плуване, в извънучебно време.

Занятията ще се провеждат от треньор по плуване в групи, от мак-
симум 10 деца, при следното разпределение:

● от 4 до 5 годишни;
● от 6 до 7 годишни;
Родителите могат да заявяват посещение на децата им, на трениров-

ки по плуване, целогодишно или за по-кратък срок, като при сформира-
не на групи ще се ползват с предимство следните деца:

– Деца на родители/настойници с постоянен адрес по лична карта и 
с настоящ адрес по удостоверение за настоящ адрес в с. Челопеч, които 
не са възпитаници на ДГ „Х. Кр. Андерсен“, село Челопеч.

–  Деца на родители/настойници, които не са с постоянен адрес по 
лична карта и с настоящ адрес по удостоверение за настоящ адрес в с. 
Челопеч и не са възпитаници за ДГ „Х. Кр. Андерсен“.

–  Деца, за които има подадено заявление за целогодишно посеще-
ние на тренировки.

Побързайте! Свободните места са на изчерпване!
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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО С       
ИНОВАТИВНА СПЕЦИАЛНОСТ, ОРИЕНТИРАНА 

КЪМ БИЗНЕСА

Технически университет – Габрово, с подкрепата и съдействието на 
Община Копривщица, предлага за учебната 2020-2021 г. за образова-
телно-квалификационна степен „бакалавър“, 4-годишен курс на обуче-
ние (8 семестъра), бизнес-ориентирано обучение по следните специал-
ности:

● Индустриален мениджмънт
● Дигитална администрация
Обучението се извършва по предварително съгласуван със студен-

тите график.
За всички, завършили средно образование след 2008 г., приемането 

става на база на държавен зрелостен изпит (БЕЛ, математика, геогра-
фия и физика).

За завършилите средно образование преди 2008 г. приемането е въз 
основа на кандидатстудентски изпит (под формата на тест).

Заявяване на желание за бизнес-ориентирано обучение – до 
28.08.2020 г. в служба Деловодство на община Копривщица от 8,00 до 
17,00 часа (всеки делничен ден).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;
2. Семестриална такса за обучение - 375 лв.;
3. Кандидатстудентска такса - 40 лв.;
4. Комплект доку-

менти за записване - 15 
лв.;

5. Копие на лична 
карта;

6. 3 снимки (формат 
за паспорт);

7. Медицинско удо-
стоверение.
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ИНТЕРВЮ С ЖИТЕЛ НА ЧЕЛОПЕЧ,                          
СПЕЧЕЛИЛ БИТКАТА С НЕВИДИМИЯ ВРАГ,             

НАРЕЧЕН - „COVID-19“

През изминалите няколко седмици от Националната информацион-
на система за борба с COVID-19 постъпи информация за две заболели 
от новия Коронавирус лица, жители на Община Челопеч. Един бе при-
ет в болница, а другия поставен на домашно лечение. Но в този брой 
на бюлетина ще ви представим интервю с нашата жителка - Людмила 
Караджова, която успя да пребори наречения от нея „невидим враг“, 
като на другия наш съгражданини желаем успех в битката!

С нейно разрешение публикуваме името ѝ, като чрез това интервю 
тя иска да информира и предпази колкото се може повече хора, които 
може би подценяват вируса.

Л. К. - На първо място искам да изкажа огромната си благодарност 
на Община Челопеч, в лицето на инж. Алекси Кесяков - Кмет и на г-жа 
Иванка Иванова и г-жа Алиция Стоянова, за оказаната подкрепа, в 
такъв труден за мен момент. За подсигурената мобилна лаборатория, 
която да извърши PCR тестове на мен и семейството ми, абсолютно 
безплатно и за моралната подкрепа и загрижеността им за нашето здра-
ве! Наистина БЛАГОДАРЯ!

А. С. - Къде предполагате, че сте се заразила?
Л. К. - Не мога да съм сигурна, защото вируса е навсякъде, но предпо-

лагам, че на работното ми място - в лечебното заведение, в което работя.
А. С. - Спазвахте ли противоепидемичните мерки и смятате ли, че 

те са достатъчни, за да предпазят някого от заразяване?
Л. К. - Да, абсолютно стриктно спазвах всички мерки, но не смятам, 

че са достатъчни, за да се предпазиш от заразяване. Важно е всеки да 
знае и да разбере, че е животоспасяващо е да НЕ се прилага самолече-
ние, дори при леки симптоми! Моя колега загуби ценно време, прила-
гайки самолечение, което в някои ситуации може да завърши и летално.

А. С. - Какви бяха първите симтоми и как се разви заболяването 
при Вас?

Л. К. - Вечерта преди да ми направят PCR тест имах предчувствие, 
че ще бъде положителен, защото бях загубила вкус и обоняние. След 
като излезе положителен теста ми, веднага се прибрах вкъщи, изолирах 
се и започнах лечение.
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ИНТЕРВЮ С ЖИТЕЛ НА ЧЕЛОПЕЧ,                          
СПЕЧЕЛИЛ БИТКАТА С НЕВИДИМИЯ ВРАГ,             

НАРЕЧЕН - „COVID-19“

А. С. - След колко дни започнахте да се чувствате по-добре и кога 
изчезнаха симтомите?

Л. К. - До десетия ден нямах мирис и вкус, които започнаха да се 
завръщат около дванадесетия ден след направения тест. При мен лип-
сваха симтоми като диария, задух, кашлица или температура. Чувствах 
огромна умора. Знаех за случаи, в които заболяването започва с диария, 
която много бързо сваля имунитета и се развива пневмония, но при мен 
такива симптоми не се проявиха. Буквално след четиринадесетия ден 
започнах да се чувствам по-добре, когато и PCR теста ми излезе отри-
цателен.

А. С. - Какво смятате, че спомогна, за да премине вируса по-леко и 
без усложнения?

Л. К. - Голямата концентрация, самообладанието, което се опитвах 
да запазя и подкрепата от моите близки.

А. С. - Страхувате ли се, че отново може да се заразите?
Л. К. - Да и то много! Не съм си правила тест за наличие на анти-те-

ла, защото такива не се изграждат. Само силната имунна система може 
би ме спаси от усложнения. Но когато разбереш, че си болен не трябва 
да изпадаш в паника или да се страхуващ, защото това много бързо 
срива имунната система.

А. С. - Ако предположим, че до края на годината бъде пусната ма-
сова ваксина срещу COVID-19, бихте ли се ваксинирали?

Л. К. - Категорично не! На този етап не бих си я поставила.
А. С. - До кога смятате, че трябва да продължи спазването на 

противоепидемичните мерки?
Л. К. - Предвид, че аз спазвах мерките стриктно, но се заразих, смя-

там, че мерките не са фактор. Но въпреки всичко смятам, че мерките 
трябва да продължат още, но не мога да кажа до кога.

Болестта е като игра на футбол с невидим противник и продължава 
докато не видиш отрицателния PCR - тогава осъзнаваш, че резултата от 
мача е 1:0 в твоя полза. Знаеш, че си го победил, но не знаеш до кога. 
Никога не можеш да си сигурен какво носиш в себе си и дали той не е 
в теб отново...
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ОБНОВЕН БЕ ПАРАКЛИСА, НАМИРАЩ СЕ В            
ГРОБЩИНИЯ ПАРК НА ЧЕЛОПЕЧ

Никой не умира истин-
ски докато има живи, които 
го помнят. За смъртта ни-
кога не настъпва подходящ 
момент, но когато загубите 
близък и обичан човек, за 
Вас е важно да го изпрати-
те достойно и с уважение в 
последното му земно пъту-
ване.

За погребения, поклонения и панахиди можете да ползвате изцяло 
отремонтирания и обзаведен траурен обреден дом в гробищен парк Че-
лопеч .

След попълване на приемателно-предавател протокол, ключове мо-
гат да бъдат взети от дежурния в сградата на Община Челопеч, като 
след приключване на церемонията е задължително връщането им об-
ратно.
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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ ЖИТЕЛКА             
НА ЧЕЛОПЕЧ

Уважаеми господин Кесяков,

Изказвам искренната си благодарност към Вас и служителите Ви, 
за професионалните им качества, компетентност, усърдие и пример за 
Вашия колектив.

Признателността ми е към г-жа Татяна Цонкова и г-жа Аника Чер-
нева, за бързата им намеса, компетентна и бърза реакция, в изпълнение 
на молбата ми, жалба след 12 години - отстраняване на клони на джан-
ка, отстояща неправомерно от моя имот.

Благодарност и към г-жа Нина Калоянова, за незабавно изготвения 
документ за временно жителство, предвид на пандемията.

Вие с безценния си принос, като кмет, лидер на можещ и знаещ 
екип, с който носите отговорност и професионализъм, важни за нас, 
жителите в с. Челопеч, ХВАЛА!

Желая постоянство в успехите и начинанията.

С уважение,
Мария Стоила
Жител на Община Челопеч
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, ПРЕЗ 

МЕСЕЦ ЮЛИ 2020, БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ № 90: Даде съгласие Община Челопеч, в случай на одо-
брение на проектно предложение: „Улично и парково осветление на 
Община Челопеч“, Община Челопеч да сключи договор за партньор-
ство и сътрудничество, във връзка с изпълнение на проект.
РЕШЕНИЕ № 91: Даде съгласие да се открие процедура по провеждане 
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.38 А по плана на село Челопеч, в размер на 
тротоарна площ от 1 кв.м, на която да се постави преместваемо съоръже-
ние – кафе автомат /преместваемия обект ще бъде разположен в тротоар-
ните площи на блока, находящ се на ул. „Цар Иван Асен I“ №5/.
РЕШЕНИЕ № 92: Определи 125 броя свободни пасища, мери и лива-
ди за индивидуално ползване.
РЕШЕНИЕ № 93: Измени и допълни Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. в раздел III. 
“ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ ОТ ОБЩИНАТА И СПОСОБИ ЗА 
ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ“, като прибави нови два имота, които Об-
щина Челопеч има намерение да придобие, чрез покупка.
РЕШЕНИЕ № 94: Отказа разрешаването за изработване на Подробен 
устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с номера: 
80323.1.2006, 80323.1.2008, 80323.1.2012, 80323.1.2013, в землището 
на с. Челопеч, за изграждане на сондажни площадки на територията на 
находище „Челопеч“ и не одобри изготвеното Задание за изработка на 
Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имо-
ти с номера: 80323.1.2006, 80323.1.2008, 80323.1.2012, 80323.1.2013, в 
землището на с. Челопеч.
РЕШЕНИЕ № 95: Одобри изготвения проект на Наредба за насърча-
ване на инвестициите с общинско значение на територията на Община 
Челопеч и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“.
РЕШЕНИЕ № 96: Приема Наредба по чл. 157, ал. 7 от ЗУТ за вре-
менно използване на части от тротоари, свободни обществени площи 
и улични платна за строителни площадки на територията на община 
Челопеч.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 97: Даде съгласие да се сключи договор с Д-р Иван 
Стойнов за извършване на безплатни здравни акушеро – гинеколо-
гични услуги за населението на Община Челопеч от 02.06.2020 г. до 
31.12.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 98: Даде съгласие да се отпусне финансова помощ на 
Кръстана Ковачева за медицинско изделие, вложено при извършена 
оперативна интервенция, в размер на 1 170,00 лева, представляваща 50 
% от заявената сума.
РЕШЕНИЕ № 99: Даде съгласие да се открие процедура по провеж-
дане на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително пред-
ставяне на предложенията от участниците в деловодството на Община 
Челопеч, с наименование „Публичен търг за отдаване под наем на част 
от имот, съставляващ УПИ II-373, в кв.37 по плана на село Челопеч, в 
размер на тротоарна площ от 10 кв.м., която да се обособи млекомат с 
размери от 2 кв.м. за разполагане на преместваем обект за търговска 
дейност – млекомат“ /преместваемия обект ще бъде разположен в обект 
„Пазарище“/.
РЕШЕНИЕ № 101: Прие План за действие за общинските концесии в 
Община Челопеч за програмен период 2021-2027 г.
РЕШЕНИЕ № 102: Обяви деривационна водоснабдителна мрежа с 
Ф600 и дължина 910 линейни метра от публична общинска собстве-
ност за частна общинска собственост, съгласно приложена ситуация.
РЕШЕНИЕ № 103: Даде съгласие за временно ползване от „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД на поземлени имоти, собственост на 
Община Челопеч за геоложки проучвания, както и обособяване на пло-
щадки за сондажни дейности, в м. „Гарваница“, м. „Русолица“ и м. 
„Чанталийска яма“.
РЕШЕНИЕ № 104: Даде съгласие Община Челопеч да стартира про-
цедура за изпълнение на проект – проектиране и изграждане на систе-
ма за енергийно обезпечаване на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“ чрез тъй наречената „Умна мрежа“.
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ АВГУСТ

Аня Кесякова Валентина Кънчева Георги Бечев

Елеонора Панкова Иван Ушанов Лорена Чотова

Мадлен Нисторова Николета Пушкарова Павел Станьов
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ АВГУСТ

Стилян Ангелов Теодора Михова Цветан Радов

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ АВГУСТ НАД 80 ГОДИНИ
Честит Рожден Ден на родените през месец август възрастни хора!
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!

През месец Август празниват:
Иван Попов
Георги Попов
Мария Узунова
Луко Бързаков
Стоянка Цачева
Лилия Вучкова
Минко Прокопов

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 Стоянова
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