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ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА КУКЕРИТЕ В ЧЕЛОПЕЧ

На 08.08.2020 г., на открито в Парк „Корминеш”, се събраха около 
70 човека от Кукерски клуб „Златните кукери“ към Читалище „Труд и 
постоянство 1901“, за да отбележат летния си празник с игри и нади-
гравания.

И масите им не бяха празни, от спечеленото агне на „Сирница“ в 
казана къкреше курбан. Вкусен курбан си хапнаха, хорце си поиграха, 
състезания и развлекателни игри заиграха.

Участниците в кукерският клуб, участват както в танцовите съста-
ви, така и коледарската група. Кукери, танцьори и коледари – всички 
заедно, с усмивка на лице скачаха с чували, дърпаха се с въже, състеза-
ваха се кой пръв ще изяде огромен сандвич.

Гост на празника беше Кмета на общината – инж. Алекси Кесяков, 
без чиято подкрепа нямаше да има нито кукери, нито празник.

Делян Джунев и Станислав Стойков поздравиха присъстващите, 
благодариха на г-н Кесяков за неговата всеотдайност и си пожелаха 
летният празник да стане традиция и да се провежда всяка година.

Пожелаваме им от сърце, много изяви, много награди и много нови 
членове, за да я има нашата „Сирница“ в Челопеч.
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НА КЛУБ „МУРГАНЧЕ“

ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 
ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА МЕСЕЦ АВГУСТ

Най-летният месец август продължи осигуряването на успешна ту-
ристическа дейност на децата, за включване в инициативата на клуб 
„МУРГАНЧЕ“ по време на ваканцията.

Реализирането на планирани преходи е доказателство за възможно-
стите да се намери интересно и полезно занимание за децата и семей-
ствата.

Преходите дават уникален шанс за създаване на приятелства и раз-
виване умения за оказване на подкрепа и категорично елиминиране 
на агресия или прояви на гняв. Участниците разбраха, че се чувстват 
по-уверени и знаещи, след всяко следващо присъствие в туристически-
те групи.

Подкрепата на Община Челопеч, допълни емоционално шанса на 
своите малки граждани и желаещите, да се включат в преходите ак-
тивно. И през този месец продължи организацията за разпределяне на 
туристите в групи, основно съобразено с тяхната възраст, ниво на фи-
зическа подготовка и интереси.

Специален момент отбеляза началото на срещата в изходния пункт. 
Участниците търсеха своите нови приятели от предходния туристиче-
ския преход. Сега се включиха нови деца, подкрепени по „мъжки“ от 
своите татковци. Имаше история на създадените взаимоотношения, а 
това е предпоставка за доверие.

Направиха традиционната първа спирка по поречието на реката, за 
да си напълнят вода и да споделят очаквания. Децата бяха изпълнени 
с ентусиазъм и нетърпеливо говореха за наученото в историята на пре-
ходите от миналата и тази година. Започнаха и избор на първи малък 
водач и негов помощник, които да покажат лидерски качества и да оси-
гуряват групата. Дадоха се предложения, които се подложиха на гласу-
ване, а това доведе до чувство на гордост за първите избрани.

През триста метра ставаше смяна на водещите, за да може всяко 
дете да се почувства отговорността, когато другите разчитат на твоите 
знания и умения.
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НА КЛУБ „МУРГАНЧЕ“

ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 
ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА МЕСЕЦ АВГУСТ

Малките туристи и техните 
родители, откриваха маркировки 
и знаци за туристически пътеки и 
планински пътища. Предадените 
знания преди, се оказаха запомне-
ни и споделени с новите приятели.

Водачите представиха интерес-
но темата за здравето, в съчетание 
с отделяне на време за усвояване 
на полезни навици, правилен ре-
жим на занимания и почивка и из-
ползване на наученото в училище 
за природата, билките и тяхното 
опазване.

При търсене на крайната точка 
от маршрута, се организира под-
готовка за събиране на подходящи 
материали, за изграждане на необходимия заслон за през нощта, или 
при влошаване на метеорологичната обстановка.

Всички видяха начина на избор на място, наблюдение върху окол-
ната среда и намиране на подходящи клони за изграждане на съоръже-
нието.

Водачите – Бонка Димитрова и Спас Лазаров, направиха различни 
видове огън, необходими за престой в планината. Децата получиха въз-
можност да открият с помощта на компас и карта посоките, като правят 
и наблюдение върху околната среда.

Създаде се работеща обстановка и за комуниикация между родите-
лите, които в неформална среда задаваха въпроси и получаваха отго-
вори за възпитанието и отглеждането на малчуганите и за съдаване на 
здраво семейство.

Преодоля се още едно предизвикателство, което със сигурност ще 
остави следи и ще допълва знания за природа, здраве, уважение, все 
неща важни за всяко „Мурганче“.
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КЛУБ „МУРГАНЧЕ“ НА ПОХОД ДО 7 РИЛСКИ ЕЗЕРА

През втората половина на месец август, Клуб „Мурганче“ към Ту-
ристическо дружество „Мургана“, организира поредния си планин-
ски поход, но този път, извън пределите на красивите околности на 
Челопеч.

На 30.08.2020 г., с безплатно подсигурен превоз от инж. Алекси 
Кесяков - Кмет на Община Челопеч, приключенците поеха към от-
криване на нови и непознати територии, а именно - Седемте рилски 
езера.

ТД „Мургана“ подсигури, за всички участници в похода, специал-
но изработени тениски, а за постоянните членове на Клуб „Мурган-
че“, стойнстта на билетите за лифта бе за сметка на дружествтото.

Този път, техни водачи бяха Амелия и Крис, които ръководеха гру-
па от 15 деца. Към групата на „Мурганче“ се присъединиха техни при-
дружители и други ентусиасти, които имаха желание да се докоснат 
до този красив природен феномен в нашата родина.

Децата, за които идването на Седемте рилски езера бе за първи 
път, бе изключително вдъхновяващо и интересно.

Водачите им разясниха 
маршрута, разказаха им, че езе-
рата се намират в Национален 
парк „Рила“, поради което е 
изключително важно да пазят 
природата и да не я замърсяват.

Според Дъновистите, пла-
нината Рила е свещенна и за 
това всяка година се събират 
там, за да изпълнят техния 
танц „Паневритмия“, завещат 
от учителя Петър Дънов. Ние 
не знаем със сигурност дали е 
така, но сме убедени, че споме-
на и положителната емоция ще 
остане трайна следа в съзнани-
ето на малките ни „Мурганче-
та“!
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ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ЧЕЛОПЕЧ НА I МЯСТО ПО 
УСПЕХ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИТЕ

На държавните зрелостни изпити, в края на учебната година, два-
надесетокласниците на Частната профилирана гимназия с чуждоези-
ково обучение, с. Челопеч, се наредиха в челните редици по постигнат 
успех!

По български език и литература, зрелостниците имат успех много 
добър – 5,13 и са с най-висок успех в цялата Софийска област, а по ма-
тематика зрелостниците са постигнали успех – много добър 5,08.

По английски език, зрелостниците са достиганли успех много добър 
– 5,37.

Постигнатите резултати са абсолютно доказателство за успеха на 
целия педагогически персонал, начело с г-н Кръстев – Директор на 
гимназията, като изказваме своите най-искрени адмирации и пожела-
ваме здраве, за да надградят постигнатото!

ЦВЕТИНА ГЕОРГИЕВА С НАГРАДА                           
„НАЦИОНАЛНА ДИПЛОМА”

На 30.07.2020г. 44 зрелостници от випуск 2019/2020 г. бяха удостое-
ни с отличието на Министерството на образованието и науката „Наци-
онална диплома“. Почетната грамота се присъжда на ученици с отли-
чен успех (6,00) по всички учебни предмети, вписани в дипломата за 
средно образование и за изявени способности в областта на науките, 
технологиите, изкуствата и спорта.

Един от наградените с престижната награда зрелостници е Цвети-
на Георгиева от Челопеч, ученичка в 
Частна профилирана гимназия за чу-
ждоезиково обучение Челопеч.

Цветина получи своята награда на 
церемония по официално връчване на 
дипломите в Регионалното управление 
на МОН, от началника на РУО Софи-
я-регион – г-жа Росица Иванова.

Пожелаваме успех и нови постиже-
ния на Цветина, която и този път успя 
да ни изпълни с гордост!
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ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ                
С КИТАЙСКАТА ПРОВИНЦИЯ ДЖЯНСИ

По информация на Областна управа на Софийска област, г-н. Илиан 
Тодоров – областен управител на областта, по предложение на губер-
натора на Джянси И Лианхонг, организира подписването на споразу-
мение за сътрудничество между четири общини от Софийска област и 
четири общини от провинция Джянси.

Една от четирите общини, които ще подпишат споразумения за 
сътрудничество е Община Челопеч!

В писмо до Тодоров, губернаторът на провинция Джянси пише: 
„Макар и разпространението на COVID-19 по света все още да продъ-
лжава, ние не искаме да намаляваме обмена и сътрудничеството между 
Джянси и Софийска област“.

По нататък губернатор И Лианхонг уверява Тодоров, че в Китай и 
провинция Джянси са положени много усилия за възстановяване на 
икономиката, а брутният вътрешен продукт на провинцията се е уве-
личил с 0,9% на годишна база. В условията на пандемия подписването 
между общините ще стане чрез видеовръзка.

Подписването споразуменията за сътрудничество между общините 
от Джянси и Софийска област за пореден път затвърждава приятелски-
те отношения и обмен между Джянси и Софийска област и продължава 
политиката на областния управител за разширяване на международ-
ното сътрудничество в икономически, културен и социален аспект на 
ниво общини и региони.
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НАШИТЕ ПОСТЪПКИ ДНЕС ЩЕ БЪДАТ                     
ПОСТЪПКИ НА ДЕЦАТА НИ УТРЕ!

Възрастните правят пакости, дори понякога повече и от децата... 
Пийнат една две бири или рaкийка и започват да трошат пейки, да кра-
дат канелки от чешмите, да нападат възрастни хора или други подобни. 
Но те не правят сметка, че малчуганите покрай тях стават свидетели на 
всичко това и в утрешният ден и те ще станат същите като бащите си.

На 28 юли, група деца играейки с ротор и пръскачки, чупят парково 
осветително тяло на полигона за приложно колоездене. И не спират до 
тук. На 3 август, същите деца, умишлено счупват пръскачки от полив-
ната система на велополигона. Една жена стои безмълвно и наблюдава 
поразиите, които правят децата, без да се обади и да им направи забе-
лежка.

Задаваме си въпроса – какви ли деца е отгледала тя и как ги е възпита-
ла? Може ли да станеш свидетел на такива вандалски прояви, да виждаш 
как се руши имущество, та макар и общинско и да си мълчиш като няма?!

Чии ли бяха тези деца, от техните родители ли се изплаши жената и 
не посмя да им направи забележка?

Повече ли ни харесваше буренясалото гробище, което се беше 
превърнало в нераглементирано сметище и развъдник на змии? Къде ни 
е съзнанието, къде са ни отговорностите? Във всеки брой на бюлетина 
пишем за вандалски прояви и питаме така ли ще възпитаме децата си?

Да, ето и отговора – така ги възпитаваме, а после някой друг ни е 
виновен. Нали сте наясно, че възпитанието на децата е задължение на 
родителите?!

Това значи, че ние като родители трябва да бъдем безупречни, за-
щото децата около нас, копират всичко от нас! Също така знаем, че 
Челопеч е осеян с камери за видеонаблюдение точно с тази цел и няма 
скрито-покрито, всичко се вижда и знае. След няколко дни същите тези 
деца ще тръгнат на училище, каква ли пакост ще направят там и тогава 
учителката ли ще бъде виновна или ние техните родители? Така ли без-
участно гледаме когато правят пакости в домовете ни? Въпроси, които 
трябва всеки ден да си задаваме, за да стигнем до истината!

И за „будните граждание“ – не губете надежда, че злото няма да 
бъде поправено – ние вече знаем коя е безучастната свидетелка и кои са 
децата! Всеки ще си понесе отговорността!



9

ОФИС НА „EASY PAY“ ОТВОРИ ВРАТИ В ЧЕЛОПЕЧ

От края на месец ав-
густ, тази година, в не-
посредствена близост до 
центъра на Челопеч, офис 
на „Easy Pay“ отвори вра-
ти!

Офисът се намира на 
бул. „Трети март“, срещу 
старата административна 
сграда на Община Чело-
печ и ще бъде отворен, 
при спазване на следното 

работно време:
● Понеделник до Петък – от 08,30 до 13,30 ч. и от 14,00 до 18,00 ч.
● Събота – от 09,00 до 13,00 ч.
В офиса вече ще можете бързо и лесно да заплатите своите битови 

сметки, данъци, да закупите винетки, да направите банков или друг вид 
паричен превод, без да е необходимо да пътувате до Златица или Пир-
доп.

Пожелаваме на „Easy Pay“ много клиенти, и бъдещи успехи!
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

РЕШЕНИЕ № 106: Прие отчет за касово изпълнение на бюджета на 
Община Челопеч към 31.12.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 107: Прие отчет за касово изпълнение на бюджета на 
Община Челопеч към 30.06.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 108: Допълва и актуализира Списъка на длъжностите 
за 2020 година, които имат право на транспортни разходи считано от 
15.04.2020 година, както следва: Други дейности по образованието: /
на 100%/ – “Шофьор автобус” към Община Челопеч – 1 бр., считано от 
15.04.2020г.
РЕШЕНИЕ № 109: Одобри представеното мотивирано предложение 
за включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Х. Кр. Андерсен“ 
в списъците на Министерство на образованието и науката, на средищ-
ните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година, посред-
ством което, Община Челопеч ще може да получи финансови средства 
за осъществяване транспорта на ученици от и до Челопеч.
РЕШЕНИЕ № 110: Промени проекта, който да се реализира със сред-
ства от Годишната програма на “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД 
за насърчаване на развитието на Община Челопеч през 2020г., с проект: 
“Изграждане на гаражи за леки и тежкотоварни автомобили, рекон-
струкция и преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-664, кв. 
55 по плана на с. Челопе, Община Челопеч” - етап 1 и етап 2.
РЕШЕНИЕ № 111: Изменя и допълва към Програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г., като допълни 
раздел I. “УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 
и добави нова т. 3 – Отдаване под наем на техническа инфраструкту-
ра, в която включи Деривационна водоснабдителна мрежа, с. Челопеч, 
съгласно регулационния план на с. Челопеч, от о.т. 31 до о.т. 105 /по ул. 
„Миньорска“ и „Г.С.Раковски“/.
РЕШЕНИЕ № 112: Изменя и допълва към Програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г., като допъ-
лни раздел I. “УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕ-
НОСТ“, като добави допълнителни имоти, които Община Челопеч има 
намерение да придобие, чрез покупко-продажба.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 113: Даде съгласие Община Челопеч да придобие чрез 
покупко-продажба, право на собственост върху недвижим имот, соб-
ственост на Съби Събев, находящ се в село Челопеч, а именно: Позем-
лен имот с планоснимачен номер 775, находящ се в с. Челопеч, ул. „Г. 
Раковски“ в кв. 24 по плана на с. Челопеч, заедно с построената върху 
него МАСИВНА СГРАДА, състояща се от търговска зала със склад и 
мазе, със застроена площ от 60 кв.м., по актуална скица и по документ 
за собственост, за сумата от 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди) лева.
РЕШЕНИЕ № 114: Даде съгласие за ликвидиране на язовир „Зарен“, 
изграден в поземлен имот № 80323.31.30 в землището на с. Челопеч, м. 
„Могилата“ с площ 24 397 дка. и даде съгласие да се промени начина 
му на трайно ползване от язовир на друга селскостопанска територия.
РЕШЕНИЕ № 115: Издава положително становище за допускане на 
финансиране на 1 бр. ученик в маломерна паралелка, Іб клас – само-
стоятелна паралелка – 15 ученика, през учебната 2020-2021 година, в 
пълен размер, съгласно одобрените стандарти за ученик в паралелка в 
неспециализирано училище, без професионална гимназия.

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Анелия Георгиева Борислав Георгиев Звездалин Любов
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Ивая Иванова Меги Маринова Нанси Въжарова

Саня Маркова Христина Сертова

Иван Иванов
Цветелин Стоянов
Ивайло Кръстанов

Симон Крумов
Диана Кръстанова
Евгения Николова
Михаела Божкова

Евгени Бакърджиев
Калина Ганчева

Валентина Ганчева
Йорданка Петрова
Илиан Александров

Валери Гълъбов

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ НАД 80 ГОДИНИ
Честит Рожден Ден на родените през месец септември възрастни 

хора! Живота за някои е кратък, за други продължава до дълбоки ста-
рини. Вие сте от щастливците, които дочакаха да празнуват над 80 
годишна възраст.

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 септември празуват:
Здравко Йовков  Цонка Луканова  Йорданка Ценова
Мария Данчева  Пенка Минева  Вела Мечкарова
Данка Вълкова  Илия Вълков
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З А П О В EД
№З-405/09.09.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с регламентиране 
работата на служителите към Спортен комплекс „Хармония“, с. Чело-
печ

ОПРЕДЕЛЯМ:

Почивен ден за общински обект: Спортен комплекс „Хармония“, с. 
Челопеч, всяка НЕДЕЛЯ от месеца, считано от 15-ти септември (втор-
ник) 2020 г.

Контрол по настоящата заповед възлагам на мл. експерт „Общински 
обекти“ при ОбА Челопеч.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорните длъж-
ностни лица за сведение и изпълнение и да се разгласи за информация 
на гражданите.

/П/

.....................................
инж. Алекси Кесяков
Кмет Община Челопеч
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