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2020 ГОДИНА ЗА СПОРТЕН КЛУБ                                    
„БОРБА ЧЕЛОПЕЧ”

Отлитащата 2020 г. бе изпълнена с предизвикателства за всички. 
Поради епидемиологичната обстановка и с оглед опазване живота и 
здравето на гражданите, както у нас, така и по света бяха наложени 
редица мерки които засегнаха и спортуващите.

Със заповед на Кмета на Община Челопеч бе затворен и Спортен 
комплекс „Хармония”, който по-късно възобнови работата си, но в мо-
мента отново е затворен. Това не попречи и не уби желанието на спор-
туващите и те с нови сили продължиха да се подготвят за предстоящите 
състезания.

В спортния комплекс, в Челопеч от 2019 г. тренират членове-те на 
новооснования спортен клуб с наименование – „БОРБА ЧЕЛОПЕЧ”. 
На 17.01.2020 г. Сдружение „Спортен клуб по борба Челопеч” към Об-
щина Челопеч, бе вписан от Министерството на младежта и спорта, в 
регистъра на лицензираните спорт-
ни федерации и спортни клубове, 
като член на Българската федера-
ция по борба.

Треньори на борците са Петър 
Дойнов – известен съдия в спорт-
ните среди и Мариян Бяндов, който 
е треньор и на националния отбор 
за кадети.

В клуба членуват 30 мъже, жени 
и деца. Двадесет от тях имат пра-
во да се състезават, останалите са в 
подготвителна група. Трениращите 
борба са разделени според възрас-
тта си на деца, момчета, кадети, 
юноши, мъже и жени. През насто-
ящата 2020 г. въпреки епидемиоло-
гичната обстановка, те участваха в 
няколко шампионата.
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2020 ГОДИНА ЗА СПОРТЕН КЛУБ                                    
„БОРБА ЧЕЛОПЕЧ”

В предишния брой 
на бюлетина ви инфор-
мирахе за завоюваните 
титли и победите на Рая 
и Димитрина Кьосева в 
гр. Сливен, през лятото 
на тази година и успеха 
на Йордан Манев в гр. 
Горна Оряховица, с ко-
ито изключително мно-
го се гордеем.

През дните 15-
16.10.2020 г., с участие 
в „ДЛОШ“ в гр. Ловеч, 
Рая Кьосева участва в категория до 62 кг. и завоюва бронзов медал.

Отново, през дните 22-24.10.2020 г., но този път в гр.Самоков 
се проведе „ДЛОШ“ и за момчета класически стил. Йордан Ма-
нев, който се състезава за Община Челопеч в категория 52 кг, ста-

на шампион и 
най-резултатен 
състезател на 
републиканско-
то първенство 
с пет победи с 
туш и техниче-
ско превъзход-
ство.

Но успехите 
на спортния ни 
клуб по борба не 
спират до тук!
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2020 ГОДИНА ЗА СПОРТЕН КЛУБ                                    
„БОРБА ЧЕЛОПЕЧ”

В началото на ноември, тази 
година, в гр. Пловдив за купа 
„Пловдив“, Цанко Асенов в теж-
ка категория стана вице шампи-
он, а Йордан Манев в категория 
52 кг. спечели бронзов медал.

До последният ден преди за-
браната за тренировки на децата, 
борците на Челопеч тренираха 
извън залата.

Треньорът Петър Дойнов спо-
дели: „Всички знаем, че спорта е здраве, а ние искаме да сме здрави. Не 
е приятна за никого забраната за тренировки на деца, но това е заповед и 
ние я спазваме. Ще направим група в социалните мрежи, в която ще про-
веждаме тренировки онлайн, за да не се губи тренинга. Подготвяме се за 
републиканско и европейско първенство през 2021 г., където се надявам 
да покажем отлични резултати. Доволен съм от постигнатото до момента 
въпреки, че можем още и ще го докажем. Нашият клуб е най-младият 
клуб по борба в страната и въпреки всички несгоди през тази година се 
гордея с постиженията на спортистите. Имаме спечелени три титли в раз-
лични възрасти, две купи за най-резултатни състезатели и осем медала. 

Трима са в националните отбори. 
Благодарим на Община Челопеч 
и инж. Алекси Кесяков, както и 
на „Дънди Прешъс Металс Чело-
печ”, за подкрепата и вярата в на-
шите деца“.

Желаем на треньорите по бор-
ба в клуба по борба в Община Че-
лопеч и на всички техни състеза-
тели здраве, успехи през идната 
2021 г. и благиприятни условия 
за провеждане на тренировки и 
състезания!
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МАРИЯ ОРЯШКОВА Е НА СВЕТОВНИЯ ВРЪХ ЗА 
ШЕСТИ ПОРЕДЕН ПЪТ

Шесткратната световна и деветкратна европейска шампионка по 
самбо Мария Оряшкова, продължава да преследва своята най-голяма 
мечта – участие на олимпийски игри!

Българката триуфмира в категория до 80 килограма на шампионата 
на планетата в гр. Нови Сад (Сърбия). На финала Оряшкова победи с 
1:0 Светлана Тимашенко от Беларус и спечели рекордната в кариерата 
си шеста световна титла по самбо!

32-годишната състезателка, с челопешки корени, поведе с 1:0 в на-
чалото на срещата и със страхотна защита успя да задържи преднината 
си до края. Оряшкова и Тимошенко играха за четвърти път една срещу 
друга на финал на световното първенство, а двете са си разменили по 
две победи. По пътя си до финала българката постигна още два успеха 
– срещу Жанара Кузанова (Русия) и Халина Ковалка (Украйна).

„Това е моята година! Подготвих се добре и бях готова. Относно 
олимпийската ми мечта много се надявам догодина отново да си гово-
рим. Това е моята цел номер 1 и ще продължа да се усъвършенствам, за 
да съм по-близо до тази мечта“, каза Оряшкова.

Мария Оряшкова бе наградена и от Национална спортна академия 
„Васил Левски“. Националната състезателка по борба и самбо получи 
почетната статуетка от ректорът на университета – проф. Николай Изов 
на специална церемония в Аула „Максима“, по случай 78 години от 
Деня на Академията, който е на 15 ноември.



6

НА КАКВО НИ НАУЧИ КОРОНАВИРУСА?

От 13.03.2020 г. страната ни е в извънредно положение, във връзка 
с разпространението на коронавируса – COVID 19 и никой от нас не бе 
подготвен за живот в тази нова реалност...

Какво е COVID 19 – поредният вирус, една невидима твар, която 
подчини на своите правила милиарди хора от цялата планета. Твар коя-
то отне живота на стотици хиляди по света. Вярно е, че повечето от по-
чиналите са с придружаващи заболявания, с които са можели да живеят 
още десетки години, но при поразяването от вируса, придружаващите 
заболявания се оказаха решаващи за живота и здравето на заразените. 
Изписа се много информация по въпроса, всяка сутрин слушахме бри-
финга на Националния оперативен щаб за резултатите от изминалото 
денонощие, които вървяха нагоре по стълбичката и се увеличаваха, но 
ние не им вярвахме. Всички по един или друг начин казваме и показва-
ме, какво ни отне пандемията, от какво ни лиши, с какво сме ощетени и 
колко трябва да искаме, за да си възвърнем предишното състояние, ако 
не и по-добро. Но сети ли се някой да помисли, да каже или попита – 
Какво спечелихме и на какво ни научи коронавируса?

● Научи ни, че макар и невидим и малък по мащаб, врага може да ни 
покоси по всяко време и навсякъде;

● Научи ни, че личната ни хигиена е на първо място;
● Научи ни, че не е толкава лошо да си останем в къщи;
● Научи ни, че можем да живеем без много неща, с които сме свик-

нали да имаме или ползваме;
● Научи ни да бъдем по-загрижени не само за себе си, а и за близки 

и приятели си;
● Предостави ни чудесната възможност, да обърнем повече внима-

ние на децата си, да разберем от какво имат нужда, какво им липсва, 
без какво не могат да изкарат дори и един ден. От тук би трябвало да 
си направим извода, дали до момента сме се справяли добре с възпита-
нието на децата си; Дали учителите в училище са прави, че на нашите 
деца им липсват първите седем години; Интересно е също дали се сети 
някой родител, да заделя всеки ден дневните пари, които по принцип 
дава на детето си и когато то тръгне на училище да преброи каква сума 
е събрал – да си направи равносметка какво му струва детето му навън;

● Научи ни, че може да не обикаляме безцелно магазини, барове и 
дискотеки;
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НА КАКВО НИ НАУЧИ КОРОНАВИРУСА?

● Показа ни, че можем да не се разкарваме безцелно по пътища, 
само и единствено с целта да не сме си в къщи;

● Показа ни колко финансови средства за горива и ненужни покуп-
ки можем да спестим;

● Намерихме време за най-близките си хора, за семейството си, за-
щото тичаме на робота, да напазаруваме, да сготвим, изчистим, изпе-
рем, изгладим и за семейството време не остава;

● Млади и талантливи хора се отдадоха на свои любими занимания, 
за които до сега нямаха време;

● Научихме се всички заедно да спортуваме у дома;
● Научихме се да обърнем повече внимание на възрастните си ро-

дители;
Изправиха се едни хора – правителство, щаб, медицински работ-

ници, полицаи, пожарникари, аптекари, социални работници, кметове 
срещу тази напаст! А ние какво правим? Лекарите многократно ни умо-
ляваха и продължават да се обръщат с молба към нас, да си останем в 
къщи и спазваме мерките. Но ние не ги послушахме, а сега когато бро-
ят на заразените и жертвите нарасна драстично, търсим вината в тях. И 
те са хора и те имат семейства. Знаете ли, че има медици, които с дни 
не се прибират у дома, по цял ден екипирани, сред безброй заразени и 
умиращи. Дали им е лесно и на тях? Какво целим с нашето безхаберие, 
да дойде мига в който лекарите да избират на кого да помогнат и кого 
да оставят да се справя сам и ако оцелее!

Хора, спрете! Във война сме и трябва да я спечелим! Лошото е, че врага 
е невидим, ето защо трябва да се пазим от всеки и от всичко за да оцелеем.

Виждаме, че всеки ден има нови заразени и в Челопеч. Всички, ко-
ито са против мерките за безопасност, които не вярват, че COVID-19 
съществува, призоваваме да станат доброволци в болницата в Пирдоп, 
където вече изнемогват!

Силно вярваме, че ще дойде ден и отново ще заживеем нормално и 
ще се хванем за ръце на нашето си, челопешкото хоро! Кога ще бъде 
този ден, зависи от всички нас! Пазете се, бъдете здрави, за да посрещ-
нем спокойни коледните и новогодишни празници.

Община Челопеч призовава жителите за спазване на противоепиде-
мичните мерки! Бъдете будни граждани и за нередности подайте сиг-
нал на безплатния телефон: 080020003
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ВГ „СРЕДНОГОРСКИ ЗВЪН“ С НОВ АЛБУМ

Дядо Коледа донесе дългоочакван подарък за децата на България!
Община Челопеч се слави с грижата си за най-малките си жители, 

но този път разпростря добрите си дела и по-надалеч, като спомогна за 
издаване на музикален албум, със заглавие – ,,Моята песен за Бълга-
рия:, с композитори Хайгашод Агасян, Светослав Лобошки и Борислав 
Мирчев.

Авторите на текстовете на песните са дело на известните тексто-
писци: Надежда Захариева, Татяна Йотова, Росен Димитров, Христина 
Мутафова и Ники Комедвенска.

Дванадесетте нови песни, посветени на България са изпълнени от 
певиците от Вокална група „Средногорски звън“ към Община Челопеч, 
които чрез таланта си описаха красотота, възхищението и обичта към 
нашата Родина.

„Поради пандемичната обстановка, албума ще бъде представен 
по-късно, но като комплимент към всички вас ще ви подарим като ко-
леден подарък, онлайн изпълнение на песен от новия ни компакт диск“, 
сподели г-жа Невелина Сараджова – художествен ръководител на во-
калната група.
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ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА 
НА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“

На 01.11.2020 г. Община Челопеч 
предаде близо един тон пластмасови 
капачки на организацията „Капачки за 
бъдеще“!

Благодарение на „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч“ ЕАД, „Кърджилов“ 
ЕООД, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
с. Челопеч, Нели Захариева, Мирела 
Кривиралчева, Стефани Минчева и 
Полина Георгиева, както и събраните 
от Общинска администрация Челопеч 
капачки направиха кампанията още 
по-близо до заветната ѝ цел, а именно – 
закупуване на неанатологична линейка 
за недоносени деца!
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ПРОБОВЗЕМАНЕТО ЗА ЛАБОРАТОРНИ                       
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЩЕ БЪДЕ С ПРИОРИТЕТ ЗА           

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ
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ХРИСТО КОСАШКИ С НОВ КЛИП ЗАСНЕТ В 
ОКОЛНСТИТЕ НА ЧЕЛОПЕЧ И С УЧАСТИЕТО НА 

ТС „БЪЛГАРЧЕ“

В края на месец октомври красивите околности на Челопеч отново 
станаха сценична площадка за заснемане на видеоклип на български 
народни песни!

Харесваният от всички български народен певец – Христо Косаш-
ки избра именно Община Челопеч, за да заснеме клип към новата му 
фолклорна песен – „Хайде, Елено!“

Участие в клипа към песента взеха и Танцов състав „Българче“ към 
Читалище „Труд и постоянство 1901“, с. Челопеч, с художествен ръко-
водител – Станислав Стойков.

Кръшните хора на самодейците от Челопеч допълниха по автенти-
чен начин атмосферата на новата фолклорна песен, а настроението ко-
ето създадоха няма да остане безразлично за всеки, който чуе Христо 
Косашки!

„Хайде, Елено!“ бе представена от Косашки за първи път, в преда-
ването „Между нас казано“ на „Фолклор ТВ“ и вече се излъчва в интер-
нет и по фолклорните телевизионни канали. Насладете ѝ се!
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„ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД ДАРИХА ХРАНИТЕЛНИ      
ПРОДУКТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

На 04.11.2020 г. 
търговското друже-
ство дари над 1 тон 
хранителни продукти 
от първа необходимост, 
като брашно, боб, леща 
и ориз, които ще бъдат 
използвани за пригот-
вяне на храна за нужда-
ещи, социално слаби 
или самотноживеещи 
възрастни жители на 
Община Челопеч.

Сърдечно благодарим на ръководството на „Елаците Мед“ АД за не-
спирната подкрепа в такива трудни за всички ни времена, като уверява-
ме, че помощта ще отиде по предназначение!
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ

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

РЕШЕНИЕ № 137: Даде съгласие Община Челопеч да придобие въз-
мездно с покупка недвижим имот находящ се в с. Челопеч, община Че-
лопеч, а именно: Поземлен имот с идентификатор 80323.64.25, с площ 
от 27 606 кв.м., а по нотариален акт с площ от 29 600 кв.м., заедно с 
всички подобрения и подобрения върху имота, във връзка с което об-
щината да участва в търг с явно наддаване, обявен от синдик на „Хи-
дрострой – П “ ЕООД /в несъстоятелност/.
РЕШЕНИЕ № 139: Допълни т. 13 и т. 14 от Решение № 40, по прото-
кол № 5 от 29.01.2020 г. за приемане на бюджет 2020 година на община 
Челопеч, както следва:
– Определи максимален размер на новите задължения за разходи, ко-
ито могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, 
като наличните към края на годината задължения за разходи не могат 
да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените раз-
ходи за последните четири години или в размер на 999 730 лв.
– Определи максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годи-
ната поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто 
от средногодишния размер на отчетените за последните четири години 
или в размер на 3 332 434 лв.
РЕШЕНИЕ № 140: Определи и предостави за ползване полски пъти-
ща и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, от 
ползватели по масиви, съгласно разпределението на имотите, и съглас-
но подадени заявления в деловодството на община Челопеч.
РЕШЕНИЕ № 141: Даде съгласие Община Челопеч да придобие чрез 
покупко-продажба, право на собственост върху недвижим имот, соб-
ственост на Алипи Алипиев, находящ се в с. Челопеч, бул. „Мурга-
на“№8, а именно: УПИ VI-329, с площ от 800 кв.м. по актуална скица и 
с площ от 786 кв.м. по нотариален акт.
РЕШЕНИЕ № 142: Даде съгласие Община Челопеч да придобие чрез 
покупко-продажба, право на собственост върху недвижим имот, соб-
ственост на н-ци на Димитър Вълков и Цона Вълкова, находящ се в 
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ

село Челопеч, бул. „Мургана“№4, а именно: УПИ ХІV-386 в кв. 35 по 
плана на село Челопеч, с площ от 825 кв.м. по актуална скица, заедно с 
построените върху имота сгради: едноетажна масивна жилищна сграда 
със застроена площ от 68 кв.м., едноетажна масивна сграда с площ от 
15 кв.м., едноетажна паянтова сграда с площ от 40 кв.м., едноетаж-
на паянтова жилищна сграда с площ от 17 кв.м., едноетажна паянтова 
жилищна сграда с площ от 40 км.м. и едноетажна паянтова жилищна 
сграда с площ от 17 кв.м., и с площ от 600 кв.м..
РЕШЕНИЕ № 143: Даде съгласие Община Челопеч да придобие чрез 
покупко-продажба, право на собственост върху недвижим имот, соб-
ственост на Пенка Цапова и Славка Пангелова, находящ се в село Че-
лопеч, бул. „Мургана“№5, а именно: Незастроен УПИ ХVI-748 в кв. 53 
по плана на село Челопеч, с площ от 1 172 кв.метра по актуална скица.
РЕШЕНИЕ № 144: Даде съгласие Община Челопеч да придобие чрез 
покупко-продажба, право на собственост върху недвижим имот, соб-
ственост Татяна Сеизова, находящ се в село Челопеч, ул. „Кирил и Ме-
тодий“ №14, а именно: Незастроен урегулиран поземлен имот, с площ 
от 940 кв.м. по актуална скица и с площ от 1 179 кв.м по Нотариален 
акт.
РЕШЕНИЕ № 145: Даде съгласие Община Челопеч да придобие чрез 
покупко-продажба, право на собственост върху недвижим имот, соб-
ственост Пано Торолов, находящ се в село Челопеч, ул. „Рудничар” № 
21, а именно: Незастроен УПИ ХХII–792, в квартал 48, по плана на с. 
Челопеч, с площ от 280 кв.м. по актуална скица и с площ от 309 кв.м по 
Договор за доброволна делба на земеделски земи.
РЕШЕНИЕ № 146: Измени и допълни Наредба за определянето и ад-
министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Челопеч, в частта такси и цени в СК „Хармония“.
РЕШЕНИЕ № 147: Прие Наредба за издаване на карти за паркиране 
на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни 
увреждания, жители на Община Челопеч.
РЕШЕНИЕ № 148: Прие и одобри изготвения проект на План за инте-
грирано развитие на Община Челопеч за периода 2021-2027 г.
РЕШЕНИЕ № 149: Одобри промяна в структурата с обща численост 
на персонала от 70 щатни бройки за местни дейности.
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

Александра Христова Ангел Ангелов Борислав Калайджиев

Галена Радкова Георги Борисов Георги Иванов

Васил Прокопов Васко Любов Габриел Йотов
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

Георги Петров Георги Цонков Жанет Патева

Теодора Пушкова Томислав Апостолов Христо Филипов

Калина Павлова Неделин Антонов Райа Вътева
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ НАД 80 ГОДИНИ

Честит Рожден Ден на родените през месец декември възрастни 
хора!

Изминава още една година от календара и от Вашият живот. По-
срещнете с радост коледните и новогодишни празници и новата година, 
защото през нея ще пораснете с още една.

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 декември ще празнуват:
Панка Кънчева
Рада Найденова
Николина Узунова
Иван Бантов

Честито на всички
празнуващи!

Бъдете здрави!

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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