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Информационен бюлетин Декември 2020 г. 
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 Всяка година в началото на месец декември, в Челопеч грей-

ват коледните светлини. Запалването на коледната украса винаги е 

било съпровождано от организирано от Общинска администрация 

Челопеч, мероприятие, внасящо коледен дух и настроение, на което 

присъстват зрители не само от общината, но и от целия район. 

 Тази година, по изключение и във връзка с епидемиологична-

та обстановка, за предотвратяване на струпването на повече хора на 

едно място, церемонията по запалването на коледната елха и украса 

се предаваше он-лайн, в страницата на Община Челопеч, в социална-

та мрежа „Facebook”. 

 Водещ на „Непримирими коледни искри Челопеч 2020“ бе 

Руслан Мъйнов, които предаде на живо извънредна емисия новини 

от Челопеч. Прякото включване, за запалването на коледните светли-

ни бе помрачено от „Коронавируса“, който заплаши да помрачи тра-

дицията и внесе много смут, 

кашлица и кихане.  

 За щастие „вируса“, в 

изпълнение на Тодор Найде-

нов бе заловен от смелите 

кукери от КК „Златните ку-

кери“ към Читалище „Труд и 

постоянство 1901“. 

 След като кукерите 

изгониха злия вирус, инж. 

Алекси Кесяков - Кмет на 

Община Челопеч отправи 

своите поздравления към 

зрителите и всички жители 

на общината и запали колед-

ната елха и светли, като с 

тях грейна и надеждата за по

-светло и добро бъдеще, кое-

то Коледата ще ни донесе! 

НЕПРИМИРИМИ КОЛЕДНИ ИСКРИ            
"ЧЕЛОПЕЧ 2020"  
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ЯНУАРИ НАД 80 ГОДИНИ 

 Изтече още една календарна година и Вие пораснахте с още 
една. Радвайте се, че сте сред близките си, защото Бог е отредил та-
ка. Бъдете живи и здрави, за опора на децата си, за радост на внуци и 
правнуци. Пазете се, за да сте здрави, пък като се пукне пролет, ще 
се видим отново.  
През месец януари ще празнуват: 
Васила Генчева 
Петра Добрева 
Гена Пеева 
Цонка Кръстева 
Нено Партов 
Куна Йовкова 
Марийка Тошкова 
Николина Минева 
Георги Пангаров 
Радка Делчева 
Бенчо Матев 

Информационен бюлетин 
Община Челопеч,  

с. Челопеч ПК 2087, пл. „Освобождение“ №1 
 тел: 07185/2550 

www.chelopech.org; Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg 
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 

0800 20 003 

Изготвил: Ваня Узунова 
Редактор: Алиция Стоянова 

 

Честито на   
всички  

празнуващи! 
Бъдете здрави! 
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РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ЯНУАРИ 

Николета Недкова Петко Гълъбов Ружка Николова 

Сияна Въжарова Стела Вътева Теодора Медарова 

Денис Петров  
Ивана Чивийска 

Явор Колев 
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 Както всички знаем в Спортен комплекс „Хармония” се про-
веждат тренировки по различни видове спорт, но поради епидемио-

логичната обстановка както по целия свят, така и в страната, наложе-
ните ограничения попречиха на спортуващите да тренират и да се 
подготвят за спечелване на следващите медали. 

 От тази година в спортната зала се провеждат и тренировки 
по тенис на маса, с треньор - Павлин Михов, който сподели със нас:        
„От началото на месец юли в Спортен комплекс „Хармония” старти-

рахме тренировки по тенис на маса за деца до 18г.  През периода 
юли - ноември при нас се записаха около 20 деца от 5 до 15 годишна 
възраст. През месец септември организирах  вътрешен турнир, като в 

него взеха участие над 15 деца в различни възрастови групи. Смятам 
този турнир да стане традиционен и с него да си "сверяваме часовни-
ците". От месец ноември поради противоепидемичните мерки преус-

тановихме заниманията, но силно се надявам от новата година да се 
върнем в залата. На първо място идеята ми е да съхраним това което 
имаме, а именно всички деца, които се записаха от самото начало, 
защото наистина разполагаме с големи таланти. Да привлечем още 

желаещи, защото смятам, че мястото на децата е в спортната зала, а 
не на улицата. 

КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА В ЧЕЛОПЕЧ 
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 Тук е мястото отново да информирам всички деца и родители 
- записването продължава и няма ограничен брой деца, които 

могат да спортуват при нас. Тренировките са напълно безплатни и 
всички деца, които желаят да тренират тенис на маса са добре дош-
ли. Плановете ни за новата 2021 година са да направим един стой-

ностен отбор, който ще представя достойно Община Челопеч на тур-
нири и републикански първенства и вярвам, че с много работа от 
моя страна, желание и тренировки от децата, нещата ще се слу-

чат. Най-важно за мен е да съхраним живота и здравето на децата и 
ще дам всичко от себе си, да ги опазим здрави и ги направим шампи-
они! 

 Искам да благодаря на Кмета на Община Челопеч  - г-н Кеся-
ков, за прекрасните условия, които общината предоставя, благодаря, 
че осигуриха наградите за призьорите и всички участници в турни-

ра.” 
 Ако желаете вашето дете да тренира тенис на маса в прекрас-
на спортна база на територията на Челопеч, може да се свържете с г-
н Михов, като му позвъните на: 0876974878.  

 Пожелаваме на малките тенисисти спорна и щастлива 2021 
година, която да им донесе възможност за спокойни и пълноценни 
тренировки! 

КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА В ЧЕЛОПЕЧ 
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Алек Събев 

Ванеса Панчева Василена Маркова 

РОЖДЕНИЦИ ПРЕЗ ЯНУАРИ 

Анджела  
Караиванова 

Ванеса Бързакова 

Виктория Петрова 

Владислав Панчев Димитрина 
Стоилова Димитър Негойков 
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 На 21.12.2020 г. се състоя „първа копка“ по проект: 
BG16M1OP002-2.010-0055 „Рекултивация на депо - Челoпеч”, фи-
нансиран по процедурата за изпълнение на укрепителни и преван-
тивни мерки и дейности по процедура BG16M1OP002-2.010 
"Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нару-
шение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по Приоритетна ос       
Отпадъци на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г. с 
АДБФП № Д-34-62/24.06.2020г. подписан между Министерство на 
околната среда и водите и Община Челопеч. 
 Стартът на строителството бе даден символично, поради 
сложната епидемиологична обстановка, в присъствието на Възложи-
теля – инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч и изпълни-
тел: ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ БГ 2020“, проектант: 
„РЕДИСКАВЪР“ ЕООД, Строителен надзор: "КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 
09" ООД и Общинска администрация Челопеч. 
 Обща стойност на проекта възлиза на 1 817 350.46 лв., от кои-
то 1 544 747.89 от европейския фонд за регионално развитие и 272 
602.57 лв. национално съфинансиране от бюджета на Република Бъл-
гария. 

СТАРТИРА РЕКУЛТИВАЦИЯТА НА СМЕТИЩЕТО ЗА 
НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА 

ЧЕЛОПЕЧ  
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МАРИЯ ОРЯШКОВА ЧЕТВЪРТА В КЛАСАЦИЯТА 
„СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА НА БЪЛГАРИЯ ” ЗА 

2020Г. 

 В 63 издание на най-престижната анкета на българския спорт:  
„Спортист на годината на България” за 2020 г., Мария Оряшкова бе 
класирана на четвърто място. 
 Анкетата тази година беше за петте най-добри състезатели в 
страната. Победителите бяха излъчени от спортните журналисти и 
публиката, на първо място Цветана  Пиронкова- тенисист,  на второ 
място Едмонт Назарян - класическа борба, Кубрат Пулев – професи-
онален боксьор на трето място, Мария Оряшкова – самбо на четвър-
то и на пето място – Йосиф Миладинов – плуване. 
 Шест пъти световна шампионка, девет пъти европейска шам-
пионка по самбо, четири пъти европейски и отборен шампион от  
Европейско първенство по неолимпийски стилове на UWW - Светов-
ната федерация по борба в Зренянин, Сърбия през 2018г. Със шеста-
та си световна титла, която спечели на първенството в Сърбия, Ма-
рия Оряшкова е единствената жена в света с подобно постижение. 
 Браво, Мария! Радваме се на твоите успехи, защото ти си 
златното момиче и на Челопеч със спечелени 21 златни медала. Про-
дължавай все така, ти го можеш! 
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ЙОАН КЕСЯКОВ СПОРТИСТ №1 ЗА 2020 НА 
СПОРТЕН КЛУБ „СТОЯН НИКОЛОВ” 

 По традиция, в края на годината Спортен клуб „Стоян Нико-
лов”, гр. Златица излъчва своите трима най-добри борци за измина-
лата спортна година. 
 Въпреки обстановката в страната, която бе пречка както за 
тренировки, така и за провеждане на шампионати и турнири, борци-
те от клуба взеха участие и имат отлични резултати в редица състеза-
ния, като за спортист №1 за спортната 2020 г. бе избран Йоан Кеся-
ков! 
 През измина-
лата спортна година 
Йоан се бори в две 
категории 75 кг. и 85 
кг. В края на януари 
на Държавно Лично 
Първенство по кла-
сическа борба за 
момчета в гр. Горна 
Оряховица, Йоан 
стана вицешампион 
в кат.75 кг., а в края 
на октомври, на Дър-
жавно Лично Пър-
венство по класичес-
ка борба за момчета 
в гр. Самоков в кат. 
85 кг., Йоан спечели 
златен медал и за 
втори път стана дър-
жавен шампион.  
 Пожелаваме 
на Йони успех през 
новата година и още 
много златни меда-
ли! 
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ 

- ехографски прегледи на пациенти - всеки ден от 15:00 часа до 16:00 
часа в кабинет в „Медицински център І - гр.Златица“ ЕООД.  
РЕШЕНИЕ № 159: Даде съгласие да се сключи договор с д-р Вла-
димир Марков за медицинско обслужване на жителите на Община 
Челопеч, при следния график: 
- всеки четвъртък от 15:00 часа в кабинет в сграда на бивша Полик-
линика в с. Челопеч, ул. „Кирил и Методий“ № 10; 
- всеки понеделник, вторник и петък от 15:00 часа до 17:00 часа и 
неделя от 10:00 часа до 13:00 часа в Медицински център в гр. Злати-
ца /III етаж/; 
РЕШЕНИЕ № 160: Даде съгласие да се сключи договор с д-р Рада 
Прокопова за специализарано медицинско обслужване на жителите 
на Община Челопеч, при следния график: 
 - кардиологични прегледи с ЕКГ и консултации в сградата на По-
ликлиниката в с. Челопеч всеки петък между 2 и 3 часа по предвари-
телно обявен месечен график. 
- при необходимост от допълнителни високо специализирани изслед-
вания или евентуален прием в лечебно заведение се ангажира на ли-
цата да им се осигури такова в УМБАЛ „ Света Анна“ – София Ан-
на“ – София АД. 
- извършване на кардиологични прегледи и консултации в приемен 
кабинет № 9 на кардиологично отделение на УМБАЛ „Света Анна“ 
– София АД /Окръжна болница, гр. София/, ет. 2 след предварителна 
уговорка по телефон в рамките на работния ден.  
РЕШЕНИЕ № 161: Даде съгласие Община Челопеч да кандидатства 
с проект за получаване на безвъзмездна финансова помощ по проце-
дура с наименование: BG05M9OP001- 6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИ-
ЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 към Министерство на труда и социалната политика. Про-
ектът ще има за цел да подпомага жители на Община Челопеч, които 
са поставени под карантина или поради възраст или болест не могат 
да се обслужват сами, чрез предоставяне на почасови услуги от асис-
тенти за пазаруване на хранителни продукти, лекарства или заплаща-
не на битови сметки, със средства на потребителите. 
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НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, ПРЕЗ 
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020, БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕ-
НИЯ: 
 
РЕШЕНИЕ № 151: Прие План-сметка за планираните приходи и 
предвидени разходи по дейности от такса битови отпадъци за 2021 г.  
РЕШЕНИЕ № 152: Освободи от заплащане на такса за ползване на 
детска градина и детска ясла, родителите или настойниците на деца-
та, посещаващи детската градина или детската ясла, за периода на 
въведените противоепидемични мерки (наложената карантина), счи-
тано от 01.12.2020г. до датата на тяхната отмяна.  
РЕШЕНИЕ № 153: Даде съгласие Община Челопеч да подаде заяв-
ление за финансиране по Процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл 
обяд в условията на пандемията от COVID-19“, за предоставяне на 
около 40 потребителя, топъл обяд, които се намират в неравностойно 
положение или са поставени под задължителна карантина 
РЕШЕНИЕ № 154: Приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 
на Община Челопеч, касаеща изменения и допълнения на текстове 
определящи местните данъци и такси на движими и недвижими имо-
ти. 
РЕШЕНИЕ № 155: Измени и допълни Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г. в Община 
Челопеч, като бяха добавени нови 2 имота, които Община Челопеч 
има намерение да придобие, чрез покупко-продажба. 
РЕШЕНИЕ № 156: Прие и одобри проекта на предварителен дого-
вор, като даде съгласие Община Челопеч, чрез безусловно дарение 
да придобие правото на собственост върху придаваемите части от 
УПИ III- 373, кв.37 с площ от 849 кв. м.  
РЕШЕНИЕ № 157: Даде съгласие за изработване на Подробен План 
– Частично изменение на регулационен план за УПИ III - 373, кв. 37, 
по плана на с. Челопеч, съгласно изготвената скица – предложение. 
 РЕШЕНИЕ № 158: Даде съгласие да се сключи договор с д-р Иван 
Стойнов за извършване на безплатни здравни акушеро – гинеколо-
гични услуги за населението на Община Челопеч, при следния гра-
фик: 
- всеки вторник от 12:30 часа до 15:00 часа и всеки четвъртък от 
16:00 часа до 18:30 часа в кабинет в Поликлиниката в с. Челопеч;  

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ 

7 

 

СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА „ИЛИНДЕН” 
ЧЕЛОПЕЧ 

 На 22.12.2020 г., Спортен клуб по лека атлетика „Илинден” 
към Община Челопеч, организира Коледно Трейл бягане до хижа 
„Мургана”. 
 Студеният декемврийски ден, не намали техният ентусиазъм 
и стигнаха благополучно до финала.  
Ето и победителите при жените: 
I място - Елена Ранчева; 
II място - Елена Димитрова; 
III място Полина Грозева; 
Победителите при мъжете: 
I място Николай Николов; 
II място Петко Петров; 
III място Костадин Кисьов; 
 Пожелаваме на новият спортен клуб, много изяви на предсто-
ящи състезания с отлични резултати! 
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 Група ученици от 12 клас на Частната профилирана гимназия 
по чуждоезиково обучение, с. Челопеч се обърнаха в социалните 
мрежи към всички жители на Средногорието със следните думи: 
„Здравейте приятели! С тази публикация Ви приканваме да се вклю-
чите в благотворителната кампания: „За незрящата душа“, която имa 
за цел събирането на средства в помощ на незрящите от „Дом за сле-
пи лица“ в гр. Пирдоп. Събраните средства следва да бъдат използ-
вани за закупуване на продукти от първа необходимост и отоплител-
но оборудване и ще бъдат предоставени на дома преди Коледните 
празници.” 
 Учениците поставиха за целта кутии в много търговски обек-
ти във всички общини в района. Организаторите на дарителската 
кампания, която е част от инициативата "Европа като общност на 
гражданите" са Виктория Николова, Ивет Дюлгерова, Памела Мари-
нова и Цветелина Ганчовска. Димитринка Арнаудова е техен ментор 
по проекта. 
 По време на кампанията  граждани, фирми и общини дариха 
санитарни консумативи, отоплителни уреди, одеяла за всеки от въз-
растните хора, настанените в дома и парични средства  на обща 
стойност 3500 лв. 
 На 23 декември, в навечерието на коледните празници, уче-
ничките предоставиха всички продукти на Директора на „Дом за 
пълнолетни лица със сетивни нарушения“, гр.Пирдоп, която изказа 
своята благодарност 
към доброжелатели-
те, които организира-
ха кампанията и към 
всички, които отклик-
наха на призива. 
 Подай ръка на 
човек в нужда и бъди 
сигурен, че доброто 
ще ти се върне! Ад-
мирации за ученици-
те и дарителите! Дано 
в бъдеще има повече 
хора с добри сърца. 

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ                        
„ЗА НЕЗРЯЩАТА ДУША“ 
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БРИТАНСКА КОТКА ОТ ЧЕЛОПЕЧ СТАНА 
НАЦИОНАЛЕН ПОБЕДИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ 

 Националната федерация по фелинология в България излъчи 
своите 15 най-добри котки, представили се в котешката изложба, 
състояла се преди въвеждането на извънредното положение в стра-
ната. 
 15 котки от различни породи получиха титлата National Win-
ner /Национален победител/ за 2020 г., сред които е котарака Golden 
Crystal Guy, от породата Британска късокосместа котка, собственост 
на Алиция Стоянова. 
 Котаракът бе представен на изложба състояла се през месец 
февруари 2020 г., в гр. София, когато той бе на възраст от 10 месеца.  
В рамките на класирането от изложбата, Гай получи 30 от 30 точки и 
стана Национален победител за 2020 г. на България. 
 Гай е втората котка от Челопеч, която за втора поредна годи-
на става Национален победител за България, като през изминалата 
година, титлата за 2019 г. бе връчена на котката Дейра, отново от 
същата порода. 
 Ще стискаме палци на нашите космати приятели да имат по-
добра изложбена година, в която да завоюват нови титли за тях и 
Челопеч! 
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ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 2021 ГОДИНА 

 Някой ще каже – новата, като и старата. Но не е така, година 
като 2020, никога повече да не ни се налага да имаме. 
 Кметът на Община Челопеч, направи видео обръщение към 
жителите на общината, с което ги поздрави с настъпването на новата 
2021 година. Заради пандемията от COVID-19, посрещането на нова-
та година бе предавано на живо в социалните мрежи, при спазване 
на всички мерки за безопасност. 
 Кукерите от кукерски клуб „Златните кукери” запалиха ново-
годишният огън на площад „Освобождение” и изиграха ритуалният 
си танц, за прогонване на злото от Челопеч. Както всяка друга, така 
и тази Нова година беше посрещната с грандиозна заря, която се 
вижда не само в Челопеч, а и от далечни краища на Средногорието.  
 След приключване на новогодишната заря се изтеглиха и пе-
челившите от томболата, организирана от Община Челопеч. 
Ето ги и печелившите номера:  
Билет № 162 печели Шиацу масажор; 
Билет № 191 печели Музикална колона; 
Билет № 768 печели Велоергометър; 
Билет № 563 печели Мобилен телефон; 
Билет № 260 печели Телевизор; 
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ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ НАПРАВИ ДАРЕНИЕ КЪМ 
МБАЛ “ПИРДОП” 

 По инициатива на д-р Влади-
мир Марков – лекар специалист по 
„Вътрешни болести”, който в момен-
та е на първа линия в борбата с 
COVID-19, Община Челопеч напра-
ви дарение на МБАЛ „Пирдоп”. 
 Дарението бе под формата на 
материална помощ, изразяваща се в 
15 дюшека, които ще се използват 
във “Вътрешно отделение” на болни-
цата, за настаняване на хора, нужда-
ещи се от болнично лечение.  
 В навечерието на най-
светлите празници, искрено се надя-
ваме дюшеците да се ползват по-
рядко и Новата 2021 година да доне-
се на всички ни повече здраве! 
 

 
 
 
 Дядо Коледа донесе нови спор-
тни екипи на борците от Спортен клуб 
„Борба Челопеч”. Състезателите се 
подготвят за предстоящите републи-
кански първенства за мъже и жени от 
8 до 10 януари в гр. София, определя-
щи националните отбори на България, 
които ще участват на европейски и 
световни първенства. 
 Радостни с новите екипи, бор-
ците и техният треньор Петър Дойнов 
благодарят на Община Челопеч и инж. 
Алекси Кесяков, както и на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч”, за тяхната 
подкрепа.  
 Пожелаваме им успех в предс-
тоящите турнири! 

СПОРТЕН КЛУБ „БОРБА ЧЕЛОПЕЧ” С НОВИ 
ЕКИПИ 
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„БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ СЪРЦЕ!“ 

 Целият екип от Общинска 
администрация Челопеч, отправи 
искрените си благодарности към 
"Витлеем Юдов" ЕООД, с упра-
вител Марин Радев и към цялото 
му семейство, за прекрасната из-
ненада за всички служители на 
общината! 
 „В навечерието на най-
светлите християнски празници, 
изразите на признателност и ува-
жение са особено ценни за нас! 
Бъдете здрави!“ - написаха в про-
фила на Община Челопеч, общин-
ските служители. 
 Да видим, че труда ни е 
оценен и гражданите са удовлет-
ворени от нашите услуги и уси-
лия, насочени в тяхна полза е на-

шият най-голям подарък за Коледа! Още веднъж благодарим! 
 
 
 
 
 Задали ли сме си въпроса, защо има природни катаклизмиили 
с други думи - защо природата ни отмъщава? Всъщност отговора е 
много прост! Защото ние не се грижим за нея и тя ни отвръща със 
същите жестове – не се грижи за нас! 
 На всички ни е приятно да излезем сред природата, на чист 
въздух и на воля, не между четири стени където сме принудени да 
живеем и работим. И какво се получава на практика, у дома пазим 
чистота, защото ние трябва да почистим, а навън хвърляме и замър-
сяваме на воля. Фасове, опаковки от храни и напитки, течове от ав-
томобилите ни, дори и изсипаният пепелник от колата когато сме на 
паркинга. А комините на печките, газовете от автомобилите, изхвър-
лената смет на нерегламентирани сметища, запалените от нехайство-
то ни контейнери всичко това замърсява природата, но ние не се за-
мисляме какво й причиняваме.  
 И тук идва големия въпрос! До кога тя ще ни търпи?! 

И ДАЛИ СТЕ СЕ ЗАПИТВАЛИ ЗАЩО ПРИРОДАТА 
НИ ОТМЪЩАВА? 
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И ДАЛИ СТЕ СЕ ЗАПИТВАЛИ ЗАЩО ПРИРОДАТА 
НИ ОТМЪЩАВА? 

 Можем да 
се радваме, че при 
нас няма тайфуни 
и урагани и балка-
на ни пази от сил-
ни ветрове. А ние 
пазим ли го, има ли 
девствени кътчета, 
където не е стъп-
вал човешки крак, 
където няма замър-
сяване от хората? 
Не, не го пазим и където минем след нас е погром.  
 На снимките виждате едно кътче сред природата на Челопеч, 
което много хора посещават по една или друга причина – беседката 
на „Пекиша“. Ясно се вижда и контейнера, в който винаги има място 
за още смет, защото се изхвърля редовно. Виждате и какво е около 
беседката – „красота”. 
 До възпитание ли е или до липса на наказания? Какъвто и от-
говор да дадем, той е и отговора на въпроса – Защо природата ни от-
мъщава?  


