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ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ПОЛУЧИ                                         

ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА КАЧЕСТВО 

 

На тържествена церемония, по случай 12 октомври – Ден на 

българската община, организирана от Националното сдружение на 

общините в Република България се връчиха наградите на отличилите 

се общини и техните кметове. На 23 от общо 265 български общини в 

страната бе връчена и престижната награда – „Европейския етикет за 

иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 2020-

2022 г.”. 

Община Челопеч е една от общините получила тази награда, която 

бе връчена на инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Петя 

Аврамова. 

Удостояването с престижната награда на Съвета на Европа е 

признание за постигнато високо качество на управление съгласно 

утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за 

иновативно и добро демократично управление на местно ниво. 

Валидността на Европейския етикет е две години, за периода 2020-

2022 г. 

Общините, на които е присъден етикета, имат право да използват 

за свои представителни цели названието „Присъден Европейски 

етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 

20202022 г.“. 



3 

 

„ДАМСКО РАЛИ НА ВИСОКИ ТОКЧЕТА“ 

 

Организатори на събитието бяха Община Челопеч в партньорство 

с Автомобилната федерация на България и Българската асоциация за 

рекреация, интеграция и спорт. Участниците бяха изцяло екипажи 

пилот и навигатор, с автомобили серийно производство и валидни 

шофьорски книжки. Схемите на състезанията от първенството са 

идентични – слалом между конуси, паркиране в преден и заден гараж, 

успоредно паркиране и други. 

Дамското рали се проведе в две категории: 

На 10 октомври в  

Парк „Корминеш” се  

проведе първото при - 

ложно  автомобилно  

Дамско  състезание  

рали „Челопеч – Ко - 

привщица” и Рали за  

хора с увреждания „Че - 

лопеч-Копривщица”,  

с общо наименование  

„Дамско рали на високи  

токчета. 
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Клас Мини – до 1600 куб.см. 

Клас Макси – над 1600 куб.см. 

Ралито за хората с увреждания беше също в две категории: 

Ръчно управление. 

Стандартно управление. 

Кметът на Община Челопеч, инж. Алекси Кесяков поздрави 

състезателите с добре дошли и им пожела успех. Г-н Кесяков подкрепи 

идеята за провеждането на състезанието и се надява това да е първото, 

от редица предстоящи състезания в бъдеще. 

Състезанието започна на импровизираният полигон на парк 

„Корминеш”, продължи до гр. Копривщица и състезателите се 

завърнаха на подреденият по друга схема полигон където завършиха 

надпреварата. 

„ДАМСКО РАЛИ НА ВИСОКИ ТОКЧЕТА“ 

 

Дамско рали победители клас МИНИ: 

1. Костанца Томова и Моника Илиева с автомобил ФИАТ 

СЕЙЧЕНТО; 

2. Катя Илиева и Ния Павлова с автомобил РЕНО КЛИО;3. 

Даниела Иванова и Силвия Вакалина с автомобил ФИАТ 500; 

Дамско рали победители клас МАКСИ: 

1. Лия Стоянова и Петър Томов с автомобил ТОЙОТА СЕЛИКА; 

Класирането  се  

определи  съобразно  

сбора на времената от  

Майсторските управ - 

ления и етапите плюс  

прибавени наказател - 

ни секунди ако има  

такива. 

Ето и наградени - 

те: 
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2. Недялка Христова и Мирослава Миленкова с автомобил ФИАТ 

БРАВО; 

Ралито за хората с увреждания победители Ръчно управление: 

1. Антон Бъчваров и Величка Бъчварова с автомобил ПЕЖО 407; 

2. Сергей Сергеев и Кирил Иванов с автомобил КРАЙСЛЕР 

ВОЯДЖЕР; 

3. Радослав Ковачки и Йорданка Велева с автомобил ФОЛКСВАГЕН  

ПАСАТ; 

Ралито за хората с увреждания победители Стандартно 

управление: 

1. Кристиан Костуров и Цветелина Карачева с автомобил ОПЕЛ 

АСТРА; 

2. Георги Караджов с автомобил СУБАРО; 

3. Митко Пирянков и Стоян Мишев с автомобил АУДИ; 

Надяваме се на следващото рали да има участници и от Челопеч и 

повече зрители, които да се насладят на състезанието. 

„СРЕДНОГОРСКИ ЗВЪН“ ЧЕЛОПЕЧ ВЗЕ УЧАСТИЕ 

ВЪВ ФЕСТИВАЛА „ЧУЙТЕ ДЕВИН“ 2020 

 

Девин и Родопите, като се дава възможност за изява и на съвременни 

творци от всички жанрове на изкуството. 

Вокалната ни група „Средногорски звън“, с художествен 

ръководител Невелина Сараджова, показа своя талант с участието си 

На 2 и 3 октомври, в гр.  

Девин се проведе фестивал на  

гайдари и кавалджии, заедно  

с артисти от всички жанро - 

ве на изкуството под наслов  

„Чуйте Девин ” 2020. 

Фестивалът има за цел да  

популяризира  музикалните  

и танцови традиции, харак - 

терни занаяти и обичаи в гр. 
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във фестивала, който не бе с конкурсен характер, но всички 

участници получиха грамоти и награди. 

Пожелаваме успех на талантливите певици и техният ръководител! 

Нека всички разберат, че в една малка община има големи таланти като 

вас! 

ОТБОРА НА ЧЕЛОПЕЧ ПОЛУЧИ ДВЕ ОТЛИЧИЯ 

През месец октомври Рая и Димитрина 

Кьосеви прославиха отбора по борба на 

Челопеч на шампионата в гр. Сливен, а 

Йордан Манев на Републиканското 

първенство в гр. Самоков. 

Димитрина Кьосева завоюва почетното 

второ място при девойките, а нейната 

сестра Рая Кьосева грабна първо място в 

категория „девойки до 62 кг.“ и трето и 

пето място при жени за 2020 г.! 

Състезателя за Челопеч – Йордан 

Манев завоюва третото място сред 160 

състезатели от цяла България! 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА                                

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ЯЗ. 

„КАЧУЛКА 

 

В началото на месец октомври, в заседателната зала на Община 

Челопеч, се проведе обществено обсъждане на доклад за оценка на 

въздействието върху околната среда, с всички приложения към него за 

инвестиционно предложение: „Изграждане на парк и обновяване на 

тематични зони за широко обществено ползване в акваторията на яз. 

„Качулка“ и прилежащата територия“. 

На обсъждането присъстваха екипа, който е изготвил доклада за 

преценка въздействието върху околната среда, представители на 

РИОСВ, служители на общинска администрация, няколко 

заинтересовани граждани и медии. Проектът има за цел да развие 

туризма в Челопеч и предвижда да бъдат изградени търговски обекти, 
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бунгала за нощувка, ресторант, навеси с барбекю, паркинг, пешеходни 

и велосипедни алеи. Предвижда се и зона за любителите на риболова, 

както и озеленяване. 

Г-жа Нина Стоянова – ръководител на екипа, направи разяснения 

по целия доклад и очакваше въпроси от присъстващите. За съжаление 

никой нищо не попита. 

Задаваме си въпроса – защо на такива обсъждания няма интерес от 

страна на жителите на Челопеч? Не ги ли вълнува какво ще се случи с 

общината в която живеят, как ще протича живота им в бъдеще? Нямат 

ли въпроси и идеи, които биха могли да споделят с нас? Всички знаем, 

че когато се чуе мнението на повече хора, техните идеи, забележки, 

дори и критики, когато има дискусии по даден въпрос, тогава се ражда 

истината, която ще бъде благоприятна за всички. Надяваме се в 

бъдеще, да проявите интерес към такива мероприятия. Ще се радваме 

да чуем и вашето мнение! 

 

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ДИПЛОМНАТА РАБОТА НА      

ХАРАЛАМПИ ХАРАЛАМПИЕВ, ПОСВЕТЕНА НА     

ЧЕЛОПЕЧ 

 

На 20 октвомври, в актовата зала на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

с. Челопеч се представи книгата на нашия почетен гражданин – 

Харалампи Харалампиев „Духовна култура и фолклор на Челопеч“. 

Книгата представлява дипломната работа на знаменития ни 

писател, която е представил при завършване на неговото висше 

образование. 
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Дипломната работа на писателя, с челопешки корени, представлява 

неговия труд по събиране и обобщаване на самобитния речник на 

челопечени, техния бит, култура и фолклор, който вече е почти на 

изчезване. 

Представянето на книгата бе по идея на нейните съставители и 

редактори – г-жа Маргарита Богданова (дългогодишен учител и 

читалищен деец в Челопеч), д-р Иван Иванов (автор на „Кратка 

история на Челопеч“) и Христо Ковачев (Управител на издателство 

„Змей“). 

Вокална група „Средногорски звън“, Танцов състав „Българче“ и 

Кукерски клуб „Златните кукери“ представиха част от фолклора на 

Челопеч. 

За да ни има трябва да съхраняваме и поддържаме своите традиции, 

а какъв по-добър начин от това те да бъдат увековечени в книга? 

 

ЧИТАЛИЩЕ „ТРУД И ПОСТОЯНСТВО - 1901”      

СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА 

КНИГИ ПО ПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСТВО НА 

КУЛТУРАТА 

 

Министерството на културата организира през изминаващата 

година, две конкурсни сесии по Програма „Българските библиотеки – 
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съвременни центрове за информираност”. В първата сесия 38 

библиотеки получиха финансови средства за закупуване на книги, а 

във втората сесия която приключи през октомври, 784 библиотеки в 

страната ще получат финансиране. 

Приоритет на програмата е обновяване на библиотечните колекции 

с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за 

развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, 

придобиване на знания и информация. Право на участие в конкурсна 

сесия за финансово подпомагане имат всички обществени библиотеки. 

Читалище „Труд и постоянство 1901”, с. Челопеч, ще получи 

сумата от 1213,99 лв. за закупуване на заявените издания. 

Да не забравяме, че сме стигнали до тук с четмо и писмо. 

Удоволствието от четене на любимите книги, не може да се замени с 

нищо друго, за това нека не само перголите на центъра да се пълнят с 

посетители, а и нашата библиотека! 
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ПЪРВИ УРОЦИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК                            

В ДГ „ХАНС КР. АНДЕРСЕН” 

 

им показваше с елементарни жестове как да покажат случки от 

ежедневието. 

Китайските песнички които изпя не уплашиха малчуганите и те с 

интерес започнаха разучаването им. 

В помощ на възпитателката ще преподава и г-жа Гергина Панчева, 

която също изучава езика и вече е на доста високо ниво. 

Пожелаваме успех на децата и когато имаме в общината гости от 

Китай, ще можем с гордост да им се похвалим, че в нашата детска 

градина децата изучават техния език! 

От месец октомври в III  

група, в ДГ „Ханс Кр. Андер - 

сен”, с. Челопеч, започна обу - 

чение по китайски език. 

Курсовете ще се провеждат  

веднъж седмично и са напъл - 

но безплатни за родителите. 

Очарователната г-ца Нана  

от Китай, започна да обучава  

децата на китайски език, като  
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ЙОАН КЕСЯКОВ Е НОВИЯТ ДЪРЖАВЕН 

ШАМПИОН ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА ЗА 

МОМЧЕТА 

 

На 23.10.2020 г. в зала „Арена Самоков”, в гр. Самоков се проведе 

последното, за тази година, държавно лично отборно първенство по 

класическа борба за момчета. 

В надпреварата се включиха 170 борци от 25 клуба по борба от 

страната. Спортен клуб „Стоян Николов”, гр. Златица взе участие с 

четирима борци в четири категории. 

В категория 85 кг. се представи Йоан Кесяков от Челопеч. След 

четири убедителни победи с туш, Йоан се класира на първо място и 

спечели златен медал. 

Това е втора шампионска титла за Йоан при момчета, но в различни 

категории. Въпреки, че беше с 8 кг. по-лек от противника си, Йони 

показа, че е най-подготвеният борец в тази категория! 

Искрено се надяваме идната година да е по-благоприятна и да даде 

възможност на всички деца, трениращи различни видове спорт да се 

изявят. 
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Йоан Кесяков е доказателството, че с труд и постоянство всичко се 

постига, стига да сме здрави! А определено спорта е здраве! 

Изказваме своите най-искрени поздравления на Йоан и неговия 

треньор! Продължавайте все така убедително напред и нагоре! Желаем 

Ви още много успехи, закичени със златни медали и титли, от 

национални, регионални и международни състезания! 

 

„С ВЕЛОСИПЕД ЩЕ ПОБЕДИМ ВИРУСА“ 

 

„С велосипед ще победим вируса! Под този надслов се проведе 

двудневното открито състезание по приложно колоездене в Челопеч. 

Колоездачите на Челопеч, премериха сили със свои приятели от 

Берковица, Етрополе, Силистра и Пирдоп. Отбора с най-малко 

наказателни точки, се класира на първо място. 

Състезателите бяха разделени в две възрастови групи от 10 до 12 г. 

и от 12 до 15 г. и се състезаваха в различни категории, като - оказване 

на първа помощ, познаване правилника за движение по пътищата, 

майсторско каране по пътеки и управление на велосипед в градска 

среда, пресъздадена на Полигона по приложно колоездене в Челопеч. 

Ето и победителите в категория от 10 до 12 г.: 

I място отбора на Берковица; 

II място отбора на Челопеч; 

И победителите в категория от 12 до 15 г.: 

I място отбора на Берковица; 
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II място отбора на Челопеч; 

III място отбора на Силистра; 

IV място отбора на Пирдоп; 

V място отбора на Етрополе; 

Да си колоездач, не значи само да въртиш педалите и да искаш да 

отидеш на състезание. Трябва да имаш умения за управление на 

велосипеда, да знаеш правилата за движение по пътищата и не на 

последно място, 

да си запознат с 

оказването на 

първа помощ на 

пострадал ако 

се наложи. 

Всички тези 

знания и 

умения, които 

са научили в 

клубовете по 

приложно 

 колоездене 

показаха  участниците в състезанието. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРАКЛИС                         

„СВЕТА ТРОИЦА” В ЧЕЛОПЕЧ 

 

На 24 октомври, членовете на Туристическо дружество „Мургана”, 

направиха освещаване на параклиса Света Троица, намиращ се в 

северозападната част на землището на Челопеч. 

От месец май до сега параклиса и терена около него се преобразиха, 

вижда се, че е пипнато с желание! Почистен е терена около срутващият 

се параклис, от трева и паднали дървета не можеше да се стигне до 

него. Направени са две тераси, на които са монтирани маси и пейки, за 

да има къде да се седне, когато има посещения. Има и огнище за скара. 

Изкопана е вада зад параклиса, за стичане на дъждовните води, да не 

напиват в зидовете. Монтиран е кръста на покрива. Поникналият с 

трева покрив е отремонтиран, подменени са греди и летви, поставени 
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са челни дъски и са сменени керемидите – дарени от Илия Славчев, 

Панчо Тотин и Васил Ингилизов. Каменните зидове започнали да се 

рушат, бяха попълнени с камъни, подмазани и подготвени за 

изографисване. Наредени са каменни плочи на целия под. Монтирани 

са прозорци и врата, които са изработени от Матей Събев и Георги 

Костадинов. А вътрешната част на параклиса е изографисана от 

художника Огнян Димитров. 

Отец Данчо освети възстановения параклис, освети и курбана, 

който бяха подготвили членовете на дружеството, като пожела мир и 

благоденствие на жителите на Челопеч. 

Кръстьо Вътев 

председател на ТД 

„Мургана”, сподели, как 

е дошла идеята за 

възстановяване на 

параклиса: „В началото 

на годината Съби Събев 

ни подсети за този 

забравен от Бога 

параклис. Дни след 

това, заедно с Минко 

Костадинов, тръгнахме 

да го търсим. След 

дълго обикаляне из 

гората най-накрая го 

намерихме. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРАКЛИС                         

„СВЕТА ТРОИЦА” В ЧЕЛОПЕЧ 

 

И си казах – ще предложа на членовете на ТД „Мургана”, да го 

реставрираме, за да се чества празника Света Троица тук. Когато им 

казах каква ми е идеята, никой не се възпротиви на предложението ми 

и започнахме, получихме подкрепа и от общината. Закъсняхме за 

празника тази година, той беше на 18 август, но за в бъдеще ще има 

къде да се празнува. Има още какво да се направи, няма да се откажем 
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и ще продължим, докато направим всичко, така както сме намислили, 

за да бъде приветливо, удобно и да се посещава от челопечани.“ 

Във възстановяването на параклиса взеха участие с труд и лични 

средства: Кръстьо Вътев, Минко Костадинов, Димитър Въжаров, 

Николай Алексиев, Димитър Патев, Матей Събев, Алекси Кесяков, 

Съби Събев, Панчо Тотин, Александър Цанов, Емил Бабачев, Васил 

Златанов, Костадин Медаров, Александър Георгиев, Цветомир 

Михайлов и Илиян Алексиев. 

Ако повече българи милеем по този начин за българско и родно, 

няма да бъдат забравени традициите ни! 
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КАМПАНИЯ „НАШЕТО ЗЕЛЕНО УТРЕ“ НА         

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“ 

СЕ РЕАЛИЗИРА В ЧЕЛОПЕЧ 

 

динени във Фондация „Българските добродетели“, реализираща 

инициативата – „Нашето зелено утре“. 

78 броя – фиданки албиция, японски клен, липа, гинко билоба, 

обикновен кипарис, ериковидни туи, аризонски кипарис и пауловния, 

бяха засадени на бул. „Мургана”, в градинката под ж.п. моста на бул. 

„Мургана”, в градинката над поликлиниката, в градинките и около 

жилищните блокове на ж.к. „Младост”. 

Озеленяването се организира от Община Челопеч, а служителите 

на Общинска администрация и отдел „Благоустройство“ към 

общината засадиха и разкрасиха градинките в Челопеч. 

Ще се радваме ако всички в общината се грижим, тя да бъде по-

зелена, по-красива и привлекателна. 

 

На 30 октомври  

в Челопеч се прове - 

де засаждане на дръ - 

вчета закупени със  

средства дарени от  

„Елаците Мед“ АД,  

„Геотехмин“  ООД,  

„Геострой“ АД и „Ге - 

отрейдинг“АД,  обе - 
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КЛУБЪТ ПО „СПОРТЕН БРИДЖ“ ЧЕЛОПЕЧ           

СПЕЧЕЛИ ПЪРВО МЯСТО НА ТУРНИР В СЛИВЕН 

По време на XIX турнир по 

спортен бридж „Димитровден“, в 

гр. Сливен, спортен клуб 

„Спортен бридж“, Челопеч в 

отборното класиране, грабна 

призовото първо място! 

Състезанието се проведе и за 

двойки, като двойката – Живко 

Драганов и Румен Трендафилов, 

от клуба към Община Челопеч, 

завоюваха почетното трето 

място. 

Пожелаваме на клуба много 

нови титли и успехи в спортни 

надпревари! 

ЕСЕНЕН ПРАЗНИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Децата от ДГ „Ханс Кр. Андерсен” с помощта на своите семейства 

изработиха макети и картини от даровете на есента. 

Шишарки, жълъди, кестени, борови клонки, листа от различни 

дървета и цветя и други 

есенни шедьоври на 

природата бяха 

съчетани от детската 

фантазия, носейки 

полъха на есента и 

аромата на природата. 

Гъсеница от плодове, 

нарисувани тикви като 

момче и момиче, гъбки, 

птички, дърво украсено 
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с есенни плодове и красив макет на горска къщичка с поточе пред нея. 

Събраните и изработени красиви есенни орнаменти от децата бяха 

подредени в изложба, като наградите бяха за всички, за труда им. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, СРЕЩУ                           

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА                  

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 

 

Поради завишения брой на новозаразени лица с Коронавирус и 

липсата на достатъчна медицинска помощ се взе решение за повторно 

затваряне на Спортен комплекс „Хармония“ и „Пенсионерски клуб“, 

с.  

Челопеч, считано от 06.11.2020 г. 

Кметът на Община Челопеч издаде две заповеди, с които 

преустановява дейността им до второ нареждане. 

Апелираме всички граждани за стрикно спазване на 

противоепидемичните мерки – носене на маска, избягване на 

струпване на повече от двама души, които не са от семейството, често 

миене на ръце и дезинфекция. 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ 

 

НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, ПРЕЗ 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020, БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: РЕШЕНИЕ № 120: Измени и допълни Програмата за 

управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., като 

добави нови имоти, които Община Челопеч има намерение да 

придобие. 

РЕШЕНИЕ № 121: Даде съгласие Община Челопеч да придобие чрез 

покупко – продажба, право на собственост върху недвижим имот, 

собственост Диана Николова Камберова, Райно Николов Попов, 

Станка Александрова Бенинска и Иван Александров Матеев, находящ 

се в село Челопеч, находящ се в с. Челопеч, ул. „Кокиче“№ 1 заедно с 

едноетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 75 

(седемдесет и пет ) кв.м.. 
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РЕШЕНИЕ № 122: Даде съгласие Община Челопеч, чрез безусловно 

дарение, без тежести да придобие правото на собственост върху 

следния недвижим имот: 10 от 48 обособена идеална незастроена част 

от УПИ III-373, в квартал 37 по плана на село Челопеч, с площ на 

частта от УПИ III-373, предмет на дарението – 849 кв.м. 

РЕШЕНИЕ № 123: Даде съгласие Община Челопеч, чрез безусловно 

дарение без тежести да придобие правото на собственост върху 

следните недвижими поземлени имоти: 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

1. ПИ 80323.96.25, с площ от 0,458 дка, находящ се в м. 

„Корминеш“ - нива, категория при неполивни условия ІХ;  

2. ПИ 80323.76.81, с площ от 6,988 дка, находящ се в м. 

„Корминеш“ - нива, категория при неполивни условия ІХ; 

3. ПИ 80323.71.98, с площ от 3,428 дка, находящ се в м. 

„Корминеш“ НТП нива, категория при неполивни условия ІХ; 

4. ПИ 80323.71.99, с площ от 8,818 дка, находящ се в м. „ 

Корминеш“  

- нива, категория при неполивни условия ІХ; 

РЕШЕНИЕ № 124: Даде съгласие Община Челопеч да придобие 

правото на собственост чрез покупка, общо 19 поземлени имоти, 

попадащи в масив №17, находящи се в землище Челопеч, местност 

„Кръста“. РЕШЕНИЕ № 125: Даде съгласие Община Челопеч да 

придобие правото на собственост чрез покупка, общо 33 поземлени 

имоти, попадащи в масив №18, находящи се в землище Челопеч, 

местност „Кръста“. РЕШЕНИЕ № 126: Даде съгласие Община 

Челопеч да придобие правото на собственост чрез покупка, общо 26 

поземлени имоти, попадащи в масив №19, находящи се в землище 

Челопеч, местност „Кръста“. РЕШЕНИЕ № 127: Даде съгласие 

Община Челопеч да придобие правото на собственост чрез покупка, 

общо 45 поземлени имоти, попадащи в масив №20, находящи се в 

землище Челопеч, местност „Кръста“. РЕШЕНИЕ № 128: Даде 

съгласие Община Челопеч да придобие правото на собственост чрез 

покупка, общо 48 поземлени имоти, попадащи в масив №21, находящи 

се в землище Челопеч, местност „Кръста“. РЕШЕНИЕ № 129: Даде 
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съгласие Община Челопеч да придобие правото на собственост чрез 

покупка, общо 25 поземлени имоти, попадащи в масив №31, находящи 

се в землище Челопеч, местност „Могилата“. 

РЕШЕНИЕ № 130: Даде съгласие Община Челопеч да придобие 

правото на собственост чрез покупка, общо 32 поземлени имоти, 

попадащи в масив №32, находящи се в землище Челопеч, местност 

„Могилата“. 

РЕШЕНИЕ № 131: Даде съгласие за премахване (събаряне) на сгради 

находящи се (бившия стопански двор) в УПИ IV-664, кв. 55, по плана 

на с. Челопеч, собственост на община Челопеч. 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ 

 

РЕШЕНИЕ № 132: Определя за финансиране в рамките на 

благотворителната инициатива „Българските добродетели“ на 

„Геотехмин“ ООД и „Елаците мед“ АД за периода от 2020 г. до 2023г., 

следните проекти: 

1. Ремонт на съществуващи 4 детски площадки и изграждане на 2 

нови детски площадки на територията на с. Челопеч и 

2. „Ремонт и обновяване на физкултурен салон на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, с. Челопеч – частично финансиране. 

РЕШЕНИЕ № 133: Прие предложението за сключване на договор с д-

р Стоян Сотиров за медицинско обслужване на жителите на община 

Челопеч за срок от 06.12.2020 г. до 31.12.2021 г. Прегледите в сградата 

на Поликлиниката в Челопеч ще се оповестяват ежемесечно, а 

прегледите в хирургичен кабинет № 37 на XXIV ДКЦ, с адрес гр. 

София, бул. „Никола Жеков“ № 3 ще се осъществяватвсеки делничен 

ден, както следва: 

– Понеделник от 15.30 ч. до 17.30 ч.; 

– Вторник от 15.30 ч. до 17.30 ч.; 

– Сряда от 15.30 ч. до 17.30 ч.; 

– Четвъртък от 15.30 ч. до 17.30 ч.; 

РЕШЕНИЕ № 134: Допълни и актуализира Списъка на длъжностите 

за 2020 година, които имат право на транспортни разходи, считано от 

01.01.2020 г., а именно – „Медицинска сестра“ към Община Челопеч – 

3 броя, считано от 01.09.2020 г. 
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РЕШЕНИЕ № 135: Прие Наредба за условията, реда и критериите за 

финансово подпомагане на спортните клубове в Община Челопеч. 

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ НОЕМВРИ 

 Андреа Сиракова Веселин Ангелов Ивая Негойкова 
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ НОЕМВРИ 

 

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ НОЕМВРИ НАД 80 ГОДИНИ 

 

Честит Рожден Ден на родените през месец ноември възрастни 

хора! 

Щастливи са тези, които не могат да си преброят годините на 

пръстите, а Вие сте от тях. Грабете с пълни шепи от живота! От сърце 

Ви поздравяваме и Ви пожелаваме най-вече здраве, за да имате 

Надежда Абрашева Никол Сивкова Радостин Спасов 

Светослав Джежов Цветан Матеев 

Иван Бугаков 

Карина Бързина 

Алекс Маринов 

Мартин Георгиев 

Стефан Родни 

Диана Пушкарова 

Михаел Гроздев 

Виктория Николова 

Митко Стефанов 
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възможността да се радвате на деца, внуци и правнуци. Бъдете здрави 

и си останете у дома, за да Ви поздравяваме още дълги години! 

През ноември празнуват: 

 Никола Панчев        Анка Узунова 

 Алипийка Христова       Събка Кръстева 
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