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ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ЧЕЛОПЕЧ 

ОТКРИ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Iб и V клас, заедно с класните си ръководители и знаменосците от VII 

клас. Останалите класове проведоха своя първи час на класа с класните 

си ръководители в съответните кабинети. Откриването на учебната 

година се проведе при спазване на мерките, свързани с извънредната 

ситуация. 

Г-жа Нонка Бантова - Директор на училището приветства 

присъстващите с „Добре дошли”, като подчерта радостта си от факта, 

че от много години 

насам, за първи път 

първокласниците ще 

бъдат две паралелки. 

Това означава, че 

училището ни е на 

ниво и родителите са 

се доверили да 

запишат децата си да 

се обучават и 

възпитват, именно в 

основното училище 

в Челопеч. Пожела 

На 15.09.2020 г., в  

двора на ОУ „Св. Св.  

Кирил и Методий”, с.  

Челопеч, се огласи от  

веселият смях на учени - 

ци, радостни от срещата  

със своите учители и  

съученици, с които бяха  

разделени поради епи - 

демиологичната обста - 

новка. 

На тържеството при - 

състваха ученици от Ia,  
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на добър час на учениците и успех на преподавателите в тяхната нелека 

задача. 

ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ЧЕЛОПЕЧ 

ОТКРИ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

 

С поздрав към всички се обърна и инж. Алекси Кесяков – Кмет на 

Община Челопеч, който запозна присъстващите с предстоящите 

ремонтни дейности, за повече удобства при обучението на децата. 

„Има още какво да се желае, не сме завършили. Не го казвам като 

хвалба, а като обещание, за да разберете, че общината и в частност аз, 

държиме много на образованието и добрата материална база в която да 

учат нашите деца. Това е така, защото както винаги съм казвал – Децата 

са нашето бъдеще и всеки който иска да има добро бъдеще, трябва да 

инвестира не само материално, но и духовно в нашите деца. Нека 

децата ни учат не толкова колкото искат, а толкова колкото трябва, че 

и отгоре. Още веднъж благодаря на всички родители, които избраха 

техните деца да бъдат възпитаници на нашето училище в Челопеч и да 

им гарантирам, че тук децата ще имат достатъчно добро обгрижване, 

ще получат максимум знания и определено ще ги направим „хора“, в 

добрия смисъл на думата. Благодаря още веднъж, честит празник на 

всички и добре дошли на първолаците!” 

Г-жа Бантова удари първия училищен звънец за новата 2020-2021 

учебна година, а г-н Кесяков лисна менче с вода пред най-малките 

първокласници, които прекрачиха училищния праг, за първи път и за 

им върви по вода! 
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„ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА“ 

От 16 до 22 септември 2020 г. се 

проведе ежегодната кампанията 

„Европейска седмица на мобилността“. 

Кампанията за чист и устойчив 

транспорт, която се проведе в близо 50 

държави, през 2020 г. е с тема „Чиста 

мобилност за всички“ и премина под 

мотото „Избери как да се придвижиш“, 

като фокусът е върху мобилността с 

нулеви емисии. 

По повод Европейската седмица на 

мобилността, Община Челопеч 

организира за подрастващите няколко 

мероприятия. 

От 16 до 21.09.2020 г. се проведе 

конкурс за рисунка на деца от I и II клас, 

с награди за първо, второ и трето място. 

Учениците представиха своите рисунки 

за конкурса и жури обяви победителите 

между тридесетте участници, както 

следва: 

I място – Ивет Стоянова; 

II място – Анна Балова; 
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III място – Никола Панчев; 

 

„ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА“ 

 

Спечелилите първите три места получиха купа и грамота, а всички 

останали ученици, които са направили труда си да нарисуват рисунка, 

получиха поощрителни награди, с пожелание на следващи конкурси да 

се представят по-добре и да бъдат победители. 

На 21.09.2020 г. в Спортен комплекс „Хармония”, с. Челопеч се 

проведе демонстрация на Клуба по приложно колоездене към Община 

Челопеч и велосъстезание за учениците от III-ти и IV-ти клас. 

Ето ги и победителите: 

I място – Борил Стоичков; 

II място – Цеци Радев; 

III място – Теодор Данков; 

След малките колоездачи, се състезаваха и по-големите от V-ти, VIти 

и VII-ми клас, а победителите сред тях са: 

I място – Мирослав Стоянов; 

II място – Велислав Велчев; 
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III място – Венцислав 

Александров; 

Децата, взели призовите места, 

по време на велосъстезанието в 

спортния комплекс получиха 

награди - аксесоари за велосипед. 

По програмата на Община 

Челопеч за кампанията 

„Европейска седмица на 

мобилността“, на 22.09.2020 г. от 

10.30 ч. трябваше да се проведе 

велопробег с участници над 14 год., 

по маршрут Челопеч /център/ – 

Църквище – Челопеч /център/. 

Слънчевият септемврийски ден 

беше благоприятен за 

състезанието, но за съжаление не се 

явиха желаещи да участват. 

КЛУБА ПО ПРИЛОЖНО 

КОЛОЕЗДЕНЕ КЪМ 

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ С НОВИ МЕДАЛИ 

 

На 18 и 19.09.2020 г. в гр. София, се проведе открито състезание по 

приложно колоездене за деца от 10 до 12 години, организирано от 

Съюза на българските автомобилисти – Север, гр. София. 

Тазгодишното състезание бе организирано, като алтернативно на 

Републиканския шампионат по приложно колоездене, който тази 

година бе отменен заради пандемичната обстановка в страната и света. 

Това даде възможност на малките състезатели да съпреживеят отново 

спортната тръпка и да си припомнят основните правила за движение 

по пътищата и майсторското управление на велосипед. 

Отборът на клуба по приложно колоездене към Община Челопеч, 

взе участие в състезанието и спечели две отличия. 
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При индивидуалните участници, първо място и златен медал 

спечели Денислава Сарафова, а при отборното класиране, отбора на 

Челопеч, спечели трето място и купа. 

Пожелаваме нови по-високи успехи на колоездачите! 

Като на 23-25.10.2020 г. в СК „Хармония“ и на Полигона по 

приложно колоездене в с. Челопеч ще се проведе открито състезание, 

в две категории – за деца от 10 до 12 г. и за деца от 12 до 15 г., под 

надслов „С велосипед ще победим вируса“. 

 

ЧИТЕЛИЩЕ "ТРУД И ПОСТОЯНСТВО 1901"            

ПРОВЕДЕ СВОЕТО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-

ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 

 

На 07.09.2020 г. в Парк „Корминеш” се проведе годишното отчетно-

изборно събрание на Читалище "Труд и постоянство 1901", с.Челопеч. 

Мероприятието се проведе при спазване на всички мерки във връзка 

с епидемиологичната обстановка в страната, които наложиха и 

провеждането му да се осъществи в Парк „Корминеш”. 

Г-жа Радка Костова председател на читалището, направи отчет за 

дейността за предходната година. Проверителната комисия даде отчет 

на приходите, разходите и наличните финансови средства. 
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Присъстващите членове предложиха членове за читалищното 

настоятелство, като г-жа Костова бе преизбрана за председател на 

читалището през следващият мандат. 

Пожелаваме успех на читалищните дейци, да продължават все така 

да опазват и възпроизвеждат традициите на Челопеч, за да се запазят 

за бъдещите поколения! А на новия председател – г-жа Костова желаем 

много творчески вдъхновения и успех във всяко започнато начинание! 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ЧЕЛОПЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

На 25.09.2020 г. в 

заседателната зала на Община 

Челопеч, се проведе обществено 

обсъждане на проект на План за 

интегрирано развитие на 

Община Челопеч за периода 

2021-2027 г. 

Г-н Свилен Колев – 

Управител на „ССК КМС“ 
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ЕООД, на което е възложено 

изготвянето на  

стратегическия документ, запозна присъстващите с проекта на плана. 

С прилагането на плана ще се създадат предпоставки за повишаване 

качеството на живот и подобряване жизнената и работна среда на 

хората, ще се повиши привлекателността на населеното място за 

посетители и инвеститори, ще се допринесе за развитие на бизнеса, 

намаляване на социалните различия и запазване на културната 

идентичност. 

Кметът на Община Челопеч – инж. Алекси Кесяков, се обърна към 

присъстващите, като изрази надежда повече жители на общината да 

дадат своите предложения и препоръки във връзка с проекта, които ще 

бъдат взети под внимание и обсъдени с предложилите ги граждани. 

С проекта на плана може да се запознаете на сайта на Община 

Челопеч или на място в сградата на общината. 

 

ИНЖ. АЛЕКСИ КЕСЯКОВ Е ЕДИН ОТ ТРИМАТА          

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА СОФИЙСКА ОБЛАСТ В 

РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ 

През месец септември се проведоха 

заседания на Националното сдружение 

на общините в Република България, на 

които бяха избрани представители за 

съответните области в Регионалният 

съвет за развитие (РСР). 
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Ключова роля на регионалните 

съвети за развитие представи пред 

участниците във форума заместник-

министъра на регионалното развитие и 

благоустройство – Деница Николова. 

Регионалният съвет за развитие е 

основен фактор в цялостния процес на 

планиране, управление, координация и 

изпълнение на регионалния план за 

развитие, както и в процесите свързани 

с изпълне- 

нието на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. 

Интегрираните инвестиции през новия програмен период ще бъдат 

реализирани чрез комплексни от различен характер мерки – както 

инфраструктури, така и допълващи, но и чрез финансиране от различни 

източници. 

НСОРБ администрира, координира, обезпечава и подпомага 

участието на представителите на общините и самото сдружение в РСР. 

На 18.09.2020 г. представители на 52 общини от петте области в 

Югозападен район за планиране –я София, София област, Благоевград, 

Перник и Кюстендил, избраха своите 17 представители в бъдещия 

Регионален съвет за развитие. За представители на София област в РСР 

на Югозападен регион бяха избрани : 

Титуляри: инж. Алекси Кесяков - Кмет на Община Челопеч, Васко 

Стоилков – Кмет на Община Сливница и Трайко Младенов – Кмет на  

Община Костинброд; 

Заместници: Цветана Йотина – Кмет на Община Мирково, Ангел 

Жиланов – Кмет на Община Горна Малина и Бойка Дюлгярова – Кмет 

на Община Копривщица; 

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ПОЛУЧИ НАГРАДА ПО       

СЛУЧАЙ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТУРИЗМА 

На 24.09.2020 г. в Централен военен 

клуб София, по случай Световния ден на 

туризма, списание „Дестинация България“ 

връчи своите годишни отличия. 
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Общини, туристически обекти, 

личности, инвеститори, хотели, 

мениджъри, допринесли за 

популяризирането на България като 

туристическа дестинация, бяха 

разпределени в 34 категории и наградени с 

грамота. 

В категория „Успешна работа в 

туризма и признание за прилагане на 

добри практики” бе отличена Община 

Челопеч. 

ТРИ МЕСТНОСТИ В ЧЕЛОПЕЧ ОТЛИЧЕНИ КАТО 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 

На 25.09.2020 г. бяха обявени класираните предложения в конкурса 

„Застъпници за природата”. 

Експертната комисия оцени получените предложения по следните 

критерии: ценност на предлаганата територия или дърво, 

реалистичност на предложението да бъде прието, местоположение и 

потенциални заплахи за територията. 

В конкурса участваха 19 предложения за нови защитени територии 

и вековни дървета. Три от петте одобрени от комисията защитени 

територии, са по предложение на Община Челопеч. В раздел 

„Природни забележителности”, местностите „Фрън кая, „Диликли кая“ 

и „Червени камък“ в Челопеч, бяха обявени като печеливши за 

получаване на експертна подкрепа, за категоризиране на местностите, 

като защитени територии. 

Отличието дойде ден след получаване на наградата „Успешна 

работа в туризма и признание за прилаганите добри практики" от 

Община Челопеч, което е показател, че работата на Кмета и 

Общинската администрацията, в сферата на туризма и защита на 

природата, е в правилната посока! 
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КНИЖАРНИЦА „БУКВАРЧЕ“ ОТВОРИ ВРАТИ В       

ЧЕЛОПЕЧ 

 

На 14.10.2020 г. в Челопеч отвори врати книжарница „Букварче“. 

Книжарницата се намира на бул. „Трети март“, срещу старата 

административна сграда на Община Челопеч и е със следното работно 

време: 

От понеделник до петък от 8.00 -12.00 ч. и 13.00 – 17.30 ч. 

Почивни дни: събота и неделя 

В книжарницата ще откриете всичко необходимо за ученика, цветя и 

подаръци. 

Извършват се и следните услуги: ламиниране, сканиране, изготвяне 

на некролози, принтиране, подвързване. 

Изключително сме щастливи, че частната инициатива в Челопеч се 

развива и предлага на жителите на общината различни услуги, за които 

преди бе необходимо да пътуват до съседи общини! 

Пожелаваме успех в работата на Книжарница „Букварче“ и много 

доволни и редовни клиенти! 
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ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ БЕ ДОМАКИН НА IV КРЪГ НА  

НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ ПО АВТОКРОС 

 

На 26 и 27 септември в местността „Маята” в Челопеч, се проведе 

IV кръг на Националния шампионат по Автокрос. 

Организатори на събитието са Автомобилна Федерация на България 

/АФБ/, Община Челопеч и АСК „911 ТИЙМ”. 

Многобройната публика от любители на този спорт, се насладиха 

на майсторско шофиране и високи скорости през последните слънчеви 

дни на септември. 

Ето и излъчените победители в отделните категории: Дивизия Бъги, 

Дивизия Супер Бъги. 

Дивизия Бъги: 

I място – Бойко Янков – АСК Яворов Чирпан с автомобил Хаябуза; 
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II място – Галин Георгиев – АСК Тони Старт с автомобил 

Фолксваген;III място – Стефан Стойчев – АСК София град с автомобил 

Фолксваген; Дивизия Супер Бъги: 

I място – Васил Стефанов – АСК София град с автомобил Ауди; 

II място – Огнян Атанасов – АСК София град с автомобил Ауди;III 

място – Григорий Стефанов – АСК София град с автомобил Ланчия; 

Отборно класиране: 

I място – АСК София град; 

II място – АСК Тони Старт; 

III място – АСК Яворов Чирпан; 

 

КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ПРОВЕДОХА               

ПОРЕДНАТА СИ БРИГАДА 

 

На 10.09.2020 г. членове от Клуба на пенсионерите проведоха 

поредната си бригада. 

Беседките и екопътеката за Червени камък, са тяхно дело и те 

периодично се грижат за тях. Почистиха беседките, защото туристите, 

които са ги посещавали не са почистили след своята разходка или си 

мислят, че някой е длъжен да чисти след тях. Изхвърлиха незнайно 

защо натрупаните вътре камъни. Окосиха тревата и храстите около 

беседките. Смениха счупени и изгнили елементи на моста, по който се 

преминава над реката, защото безопасността е на първо място. 

Окастриха растителността по екопътеката за Червени камък. 
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Изхвърлиха разбитият хладилник със счупените съдове. Събраха 

шишета, кенчета, торбички и всичко, което показваше за предходни 

посещения на беседките. 

Пенсионерите се радват, че много хора посещават тези места, но са 

огорчени от поведението и безотговорното отношение към опазването 

на природата и изградените удобства. 

След приключване на почистването си напалиха огнището, 

заредиха скарата, приготвиха масата и седнаха да похапнат, починат и 

да се полюбуват на добре свършената работа, защото знаят, че не за 

дълго ще остане чисто и подредено. 

Предимно млади хора посещават тези места, толкова ли е сложно 

да съберат в 

торбичка 

остатъците от 

трапезата и да ги 

изхвърлят в 

първият 

контейнер като 

влязат в селото? 

Когато отиде 

някой след тях да 

му е приятно да 

седне и 

отпочине, а не да 

започне с 

почистване от 

предишно 

пребиваване на 

немърливи 

туристи... 

ВАНДАЛСКА ХРОНИКА 

 

Задаваме си въпроса – Ще спрат ли някога вандалските прояви, ще 

станем ли отговорни граждани на нашата община и нашата държава? 
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Нали знаем, че не може само да искаме, а е нужно и да даваме от 

себе си, за да си оправим първо мястото, в което живеем, а после и 

държават. 

За набезите и безотговорността на територията на селото пишем 

всеки месец. Но не само в селото е така, същите сме и сред природата. 

Господ ни е дарил с балкан, реки, язовири, да сме на въздух, да ни е 

приятно когато си почиваме. Направи се заслон с маса и пейки на 

чешмата „Пекиша“, близо до чешмата, на която системно се 

почистваха коритата, огнище за скара, съдове за смет, градинки с цветя 

и дръвчета. Когато и да отиде човек, винаги е кочина – масата мръсна, 

около нея и заслона също. Коритата на чешмата обрасли с трева, пълни 

с боклуци и счупени бутилки. Покрай огнището и навеса можеш да 

разбереш кой какво е пекъл и хапнал, даже и кой го е пекъл. Цветята се 

оскубаха от любители на цветни градини, а дръвчетата се счупиха, 

даже в момента едната пейка е на дъжда. Много хора се отказаха да 

посещават „Пекиша“, точно заради това което заварват. 

Излизаме по река 

Воздол. 

Пенсионерите 

направиха беседка в 

подножието на 

„Червени камък“. 

Маса с пейки, 

огнище, даже имаше 

донесен хладилник, 

който се ползваше за 

шкаф. Грижовни 

планинари го бяха 

закарали и 

напълнили с посуда 

за ползване. 

И там гледката е 

като на „Пекиша“, да 

те е яд да отидеш. 

Кой ял, кой пил, кой пушил или друго правил, всичко е  
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ВАНДАЛСКА ХРОНИКА 
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оставено така, непочистено,  

неподредено.  Хладилникът  

беше бутнат, вратата му счу - 

пена - е вече го няма. 

А от там туристи се качват  

или слизат по екопътеката за  

„Червени камък“, което озна - 

чава че ще ще се любуват на  

челопешките забележително - 

сти. Така ли ще им покажем,  

че опазваме нашата природа,  

това ли трябва да видят, че не  

сме възпитани, не сме загри - 

жени и унищожаваме това ко - 

ето имаме?! 

Продължаваме  нагоре  

по реката. Аромат на борова  

гора и билки, цъфтящи гор - 

ски цветя и дървета, узрели  

къпини, шипки, глог,  

просто красота. И ро - 

мола на водата идва - 

ща от недрата на бал - 

кана, изпълва душата  

и успокоява след на - 

прегнатото ежедневие.  

Преминаваме покрай  

водохващането,  мре - 

жата с която е оградено  

е скъсана - нечии жи - 

вотни са пасли зад нея.  

Вижда се, че и друго  

са правили, нищо че е  

вододайна зона. 
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ВАНДАЛСКА ХРОНИКА 

 

От далеч пред нас в дясно се вижда вековно дърво, с клони стигащи 

до земята. Красота оцеляла през годините, да се подслониш при дъжд 

или да поседнеш на сянка. Да, но когато приближиш до въпросното 

дървото и гледката е ужасяваща! 

Някой си е занесъл дюшек, да полегне и почине – вече нищо не 

става от него. Друг си е правил заслон от дъжда като е завързал найлони 

за клоните на дървото – вече не е заслон, а летящи найлонови пеперуди. 

Трети е поседнал да пийне и хапне, но когато си е тръгнал, не си е взел 

амбалажа – всичко е пръснато под дървото. 

 

Питаме – дали определени хора, не целят точно това? Да се откажат 

любителите на планината да посещават тези места. На това ли ни 

възпитаха нашите родители, така ли и ние ще възпитаваме децата си? 

Струва ни се, че не заслужаваме нищо да имаме, да сме жадни за нещо 

направено – създадено, та дори и от природата. 

Нали знаем, че тя всичко ни връща, по един или друг начин. Дали 

тогава ще се осъзнаем за грешките и безхаберието си? 

А какво да кажем за заснетият във църквата видеоклип? 



20 

Кой позволи да се запише клипа в църквата, кой е отговорен за нея, 

така ли се поддържа християнската вяра в сърцата на хората? 

ВАНДАЛСКА ХРОНИКА 

 

Има много жители, които не зная за какво говорим – какъв клип, 

каква църква? Попитайте човека, който е отговорен за нея. Попитайте 

и кой разреши да се заснеме сатанинския клип, пред очите на иконите! 

С всеки изминал ден вандалските прояви, непристойното поведение 

и злонамерените действия на определени хора се увеличават. А какъв 

ще бъде крайния резултат – зависи от теб, драги ни читателю! 

Дали ще продължиш, да си затваряш очите, когато пред теб се вършат 

умишлени вреди? 

Дали ще възпиташ първо себе си, а после и твоите деца да не 

изхвърлят боклуци, извън обособените за целта места? 

Дали ще започнеш да цениш чуждия труд, за да си удовлетворен, 

когато някой оцени и твоя? 

Все ни се иска отговорите да са положителни и да вярваме в доброто 

у хората, но както сте го подкарали, явно ще ни опровергаете и този 

път... 

КУРС ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 

 

На 19 и 26 септември, в заседателната зала на Община Челопеч, се 

проведе курс по първа долекарска помощ. 

Присъстващите, които искаха да научат и видят как се дава първа 

помощ, бяха запознати с правилата за първа помощ, самопомощ и 

взаимопомощ. Какво трябва и какво не трябва да правим при ухапване, 

ужилване, 

наличие на 

чуждо тяло в 

дихателните 

пътища, 

порезни и 

прободни рани 

– спиране на 

кървене, 
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топлинен и токов удар, изваждане на кърлеж. Как да постъпим при 

инфаркт, инсулт и хипогликемия. Оказване на първа помощ при липса 

на дишане и сърдечна дейност, измерване на пулс. Как да постъпим ако 

видим паднал на пътя човек.  Какви медикаменти трябва да имаме 

в домашната аптечка, та дори и в чантата си. 

КУРС ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 

Медицинското лице, което водеше курса 

показа как се прави изкуствено дишане „уста в 

уста“, сърдечен масаж, позите на тялото на 

пострадалият, поведението на човека който се е 

притекъл на помощ. 

Направиха се упражнения от 

присъстващите, на специален макет, как би 

трябвало да направят изкуствено дишане, каква 

е позата на пострадалият, как да реагираме, за 

да му помогнем да възстанови дишането си. 

Показани бяха и медицински консумативи, 

които се ползват при алергична реакция от 

ужилване или ухапване, при изваждане на 

кърлеж. И един джобен наръ- 

чник с незабавни мерки при различни рискови ситуации. 

Все неща, които си мислим че знаем, а когато изпаднем в такава 

ситуация бързаме да звъним на бърза помощ и не осъзнаваме, че ако 

човек не диша, след четири минути мозъка му атрофира поради липса 

на кислород. Всеки човек трябва да бъде запознат с тези правила и, ако 

му се наложи да помогне както на себе си, така и на някой друг. 

Понякога не можем да чакаме бърза помощ и да бездействаме, 

времето е ценно и от нас зависи дали пострадалият ще дочака лекарите 

или ще бъде късно за помощта им. 

Курсът е от изключително значение за живота и здравето на хората 

и при следващ организиран такъв, се включете, за да знаете как да 

постъпите, като освен това е безплатен, от Вас се иска желание за 

знания и присъствие. 
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ВРАТИТЕ НА КК „ЗЛАТНИТЕ КУКЕРИ” – ЧЕЛОПЕЧ 

СА ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКИ 

 

Малки и големи, любопитни и запалени от звука на чановете, посетиха 

кукерския клуб. Гостуващи жители от София, също посетиха клуба, да 

видят и пипнат, да попитат и послушат за Сирница в Челопеч. 

Кукерски клуб „Златните кукери” към Читалище „Труд и постоянство 

1901”, с председател г-жа Радка Костова, като всичкото оборудване и 

всички изяви на кукерите са с подкрепата на Община Челопеч. 

Кметът на Община Челопеч – инж. Алекси Кесяков е човека 

благодарение на когото, продължаваме да се радваме на Сирница в 

Челопеч, защото за да има Сирница, първо трябва желание и не на 

второ място доста финансови средства. А всички знаем, че в Челопеч с 

Членовете и ръковод - 

ството на Кукерски клуб  
„Златните кукери” – Че - 
лопеч, организираха на 5  

и 26 септември отворени  
врати за желаещите да  
се запознаят със тяхната  

дейност. Гостите имаха  
възможността да разгле - 
дат кукерските костюми,  

маски, звънци и аксесо - 
ари, които използват ку - 
керите при своите изяви.  
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помощта на общината, дейците на читалището и други самодейци, 

поддържат традициите за да не бъдат забравени. Но не е само грижата 

за костюмите. Кукерите под ръководството на Делян Джунев, 

хореографа Станислав Стойков и зоркият поглед на Радка Костова, 

правят репетиции, заучават нови тактове и танци, интересуват се от 

предстоящи фестивали, празници и събития, на които могат да 

участват. 

Ако и Вие имате желание да бъдете кукер, да участвате във 

фестивали и празници, заповядайте в голямото семейство на кукерски 

клуб „Златните кукери ” като станете негов член. 

Координати с представители на КК „Златните кукери": 

Делян Джунев - ръководител - 0886647568 

Станислав Стойков - хореограф - 0889569165 

07185/2432 
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НИКОЛАЙ ИВАНОВА ОТ КЛУБ „СВОБОДНО          

ИЗМЕРЕНИЕ“ ПРЕДСТАВИ ДОСТОЙНО ЧЕЛОПЕЧ 

 

На 17-19.07.2020 г. се проведе първото състезание по планинско 

спускане (Даунхил) в България – „Пампорово Байк Фест“, като поради 

епидемичната обстановка, състезанието беше отлагано многократно, а 

всички състезатели го очакваха с нетърпение, мотивирани повече от 

всякога. 

Николай Иванов - състезател от клуб "Свободно Измерение" – 

Челопеч също взе участие, достатъчно подготвен и очакващ добър 

резултат. От тази година състезаващ се в категория "мъже" с по-добра 

и опитна конкуренция. 

С дължина от 1820 метра трасето в Пампорово е едно от най-

техничните и предизвикателни трасета в страната. Изпълнено със 

стръмни секции, корени, камъни и огромни скокове. 

Планинското спускане е рисков спорт, изпълнен с много травми и 

контузии. Почти всеки практикуващ този спорт рано или късно 

преминава през лоша контузия. За съжаление това се случи и с 

Николай. Точно преди квалификацията, той падна лошо на секция 

изпълнена с камъни и не бе възможно да продължи състезанието. 
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След месец и половина възстановяване Николай започна отново да 

тренира и още първата седмица се 

отправи отново към Пампорово. 

Състезанието се проведе на 4-7 

Септември и беше от дисциплината 

ендуро. За разлика от даунхилът, при 

ендурото трасетата са няколко 

(наричат се етапи) и няма 

организиран превоз, тоест трябва да 

се качиш само със собственния си 

велосипед до всеки етап. 

Състезанието беше четири дни. 

Първите два дни бяха тренировка, а 

останалите бяха финали. 

По време на двудневните финали 

Николай направи само една лоша 

грешка – падане на първи етап, което 

му костваше известно време. 

Въпреки контузията си той успя да 

финишира на 11 място от 21 човека в категория мъже (19+). 

НИКОЛАЙ ИВАНОВА ОТ КЛУБ „СВОБОДНО          

ИЗМЕРЕНИЕ“ ПРЕДСТАВИ ДОСТОЙНО ЧЕЛОПЕЧ 

 

През месец Септември се проведоха Националните първенства по 

спускане и ендуро. 

На 20 септември в Чепеларе беше Националното първенство по 

спускане. Състезателите бяха 110, разделени в категории. Отборът на 

„Свободно Измерение – Челопеч” беше представен от местният 

колездач Николай Иванов. 

Трасето в Чепеларе е най-дългото за спускане в България със средна 

скорост около 45 км/ч. Поради липсата на дъжд, трасето беше 

изключително прашно, което го правеше още по-предизвикателно. 

След добро каране Ники успя да заеме 9 място в най-елитната 

категория „Мъже - Елит“! 

Една седмица след Чепеларе, дойде ред за Националното първенство 

по ендуро в град Петрич. 
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В състезанието бяха предвидени 4 етапи, но поради лошите 

метеорологични условия 3 етап беше отменен. Всички етапи бяха 

изключително технични, скоростни и опасни. Конкуренцията беше 

много голяма, Николай се представи добре заемайки 7 място в 

категорията „Мъже - Елит“. 

Остават само още 2 състезания до края на сезон 2020. Враца ще бъде 

домакин на последната надпревара по ендуро на 10 октомври. 

Последният кръг по спускане ще бъде в Петрич на 23-ти октомври. 
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СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА                           

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 
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СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА                           

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ 

 

НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, ПРЕЗ 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020, БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: РЕШЕНИЕ № 117: Упълномощи Кмета на Община 

Челопеч да подпише Запис на заповед, в качеството си на Бенефициент 

по програмата, в полза на Министерство на околната среда и водите, 

Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – за проект 

„Рекултивация на депо – Челопеч“, чрез която да обезпечи искането за 

авансово плащане по договора за безвъзмездна финансова помощ. 

РЕШЕНИЕ № 118: Прие Правилник за организацията и дейността на 

Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при 

община Челопеч. 
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 

 Георги Комитов Давид Найденов Елина Стоилова 

Анита Стоянова Боян Георгиев Весислава Иванова 
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 
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Зорница Семерджиева Йоан Радев Мартин Миков 

Надка Найденова Пламен Кънчев 

Преслав Мацев Стивън Данчев 

Преслав Апостолов 

Теди Владимирова 
Даниел Панков 

Живко Господинов 
Николета Канова 
Паул Шмиедер 

Ивет Алфонсова 
Мишел Лазаров 

Красимир Чернев 
Кристиян Чернев 
Божанка Василева 
Силвия Алексиева 
Георги Димитров 

Александра Христова Моул 
Пламен Чочев 

Йоанна Недкова 
Николай Стоев 
Мартин Петров 
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ НАД 80 ГОДИНИ 

 

Честит Рожден Ден на родените през месец октомври възрастни 

хора! 

Измина още една година от Вашият живот. Радвайте се на годините, 

които сте изживели и се пазете здрави! 

От сърце Ви поздравяваме по случай рождените Ви дни и Ви 

пожелаваме най-вече ЗДРАВЕ, за да имате възможността да се радвате 

на деца, внуци и правнуци! Желаем Ви следващата година да бъде по-

добра от предходната и да Ви донесе много поводи за усмивки и 

щастливи моменти! 

През месец октомври ще отпразнуват своите рождени дни: 
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