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На 13 юли  кметът на Община Костенец бе посетен от 
г-н Георг Георгиев, заместник - министър на външните 
работи и г-н Васил Цветков, депутат от 44-то Народно 
събрание. 

В срещата взеха участие и председателят на 
Общински съвет - Костенец г-н Банчев, както  и 
кметовете на кметства от общината. Бяха обсъдени 
множество въпроси, касаещи развитието на общината и 
региона, влиянието на COVID -19 върху туризма, както 
и възможностите за справяне със ситуацията. Това 
не е първото посещение в общината на г-н Георгиев. 
Той е изключително впечатлен от даденостите, които 
Костенец притежава.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,
Колективът на ОУ „ Христо Смирненски“ град Момин 

проход Ви изказва своите най-искрени благодарности за 
оказаната цялостна подкрепа и доверие през тази учебна 
година, която премина под знака на дистанционно  обучение 
и предизвикателствата, породени от него.

Ние съумяхме достойно да отговорим на новите 
предизвикателства и доказахме, че съвместната ни работа с 
Вас дава добри резултати и удовлетвореност .

Нашето училище се гордее с високите резултати на 
учениците ни от НВО по Български език и математика.Тази 
година сме първи по успех за училищата в община Костенец 
и по двата предмета. Заемаме и челни места в София област- 
по математика сме на 6-то място, а по Български  език на 
7-мо място.

За пръв път в историята на училището нашият ученик 
Димитър Кангалов получи на матурата по математика 
максимален брой точки - 100.

Зад тези високи резултати стои неуморният труд, 
отдаденост и професионализъм на учителите. 

 Димитър Кангалов от 7 клас взе участие и на областните 
кръгове на олимпиадите по математика, химия, география.

Иванела Кацарова от 5 клас взе участие в областния 
кръг на олимпиадата по география.

Нека да продължим все така да работим ползотворно и в 
името на интереса и доброто бъдеще на децата!

С уважение: г-жа  Теменужка Йотова
ВрИД  Директор на ОУ ,,Христо Смирненски“

и педагогическият колектив на ОУ „ Христо 
Смирненски“

07.07.2020 г.

БЛАГОДАРСТВЕНО 
ПИСМО

Кметът на 
Община Костенец 
г-н Йордан Ангелов 
и Антон Бонов, член 
на федерацията по 
лека атлетика дадоха 
старт на Програмите 
„Да открием 100 
таланта за атлетиката 
в България“ и 
„А1 Атлетика за 
младежи”.

„Да открием 100 
таланта за атлетиката 
в България“ е 
съвместна програма 
на Министерството на младежта и 
спорта и Българска федерация по 
лека атлетика.

Над 50 деца на възраст между 
5 и 12 г. от всички населени места 
в Община Костенец се включиха 
в откритата тренировка днес, 13 
юли 2020 г. на Спортен комплекс 
„Бенковски” в гр. Костенец.

Програмата за откриване на 
младите таланти ще обхване над 
двадесет клуба от цялата страна, 
сред които е и Атлетически клуб 
КЛАС-Костенец, като всеки клуб 
трябва да избере по пет надарени 
подрастващи атлети, които ще се 
срещнат на тренировъчен лагер от 9 
до 13 септември в Кюстендил.

Гост на инициативата беше и 
Георг Георгиев, заместник министър 
на външните работи и депутатът от 
44-то Народно събрание, г-н Васил 
Цветков. Присъства и председателят 
на Общински съвет - Костенец 
заедно с общински съветници и 
кметове на кметства.

Особена чест за 
нас бе и присъствието 
на г-жа Яна Касова, 
която освен общински 
съветник е и български 
състезател в бягането 
с препятствия. Печели 
бронзов медал в 
бягането на 100 
метра с препятствия 
на Европейското 
първенство по лека 
атлетика в Мюнхен. 
Госпожа Касова е 
родом от Костенец, 
което ни прави още по 

- горди.
В своята реч Ангелов поздрави 

на първо място децата - участници 
за упоритостта и любовта им към 
спорта. Благодари им за многото 
поводи за радост и гордост, които ни 
дават.

„Аз също съм човек на спорта. 
Също нося спорта в сърцето си. 
Като кмет на Костенец обещах 
да не пестя енергия и сили, за да 

направя общината ни по добро 
място за живот, по - добро място 
за Вас. Днес около седем месеца 
след това: са подготвени няколко 
инфраструктурни проекта и предстои 
да изградим спортна площадка в 
гр. Костенец, игрище за футбол и 
площадка за фитнес на открито в 
двора на бившия Пионерски дом, 
гр. Костенец и спортна площадка 
в село Костенец,като това ще бъде 
само началото. Нека днес обаче 
отдадем и заслуженото признание и 
благодарност на всички хора, които 
имат принос за развитието на спорта 
в Костенец. Наша обща задача е 
да възпитаваме и изграждаме не 
само успешни състезатели, но и 
здраво и активно младо поколение. 
Обещавам да продължа да работя за 
това. Благодаря ви!“, заяви още г-н 
Ангелов.

Малките спортисти бяха 
поздравени и от г-н  Георг Георгиев 
- заместник министър на външните 
работи и г-н Васил Цветков- депутат 
от 44-то Народно събрание.

 „Да открием 100 таланта за атлетиката в България“

ПГ „Георги Сава Раковски” гр.Костенец се класира 
на първи етап по  Национална програма на МОН   
„ИЗГРАЖДАНЕ НА  УЧИЛИЩНА  STEM СРЕДА”, който  
включва оценяване на проектните предложения  /проектна 
идея /,  малка категория до 50 000.00 лева за училище до 300 
ученика.

Проектът е за обновяване на учебната среда и прилагане 
на STEM  обучение на учениците от VІІІ до ХІІ клас, 
което предполага интегриране на учебното съдържание 
по различни учебни дисциплини – интегративно знание,  
създаване на възможности за проектно – базирано обучение  
и промяна на образователните парадигми.

Реализирането на програмата цели прилагането на 
цялостно интегрирано решение за нова училищна творческа 
среда, включваща различни елементи според конкретните 

нужди  /преустройство на съществуващо пространство, 
технологии, нови методи на преподаване, интегрирано 
учебно съдържание, промяна в организацията на учебния 
процес. Крайният продукт – технологичен център в 
училището, представляващ съвкупност от кабинети в 
професионалната гимназия, създаване култура на иновации 
сред училищната общност.

Обучението е с практическа насоченост, повишава 
ангажираността, уменията и постиженията на учениците; 
развива и умения за разрешаване на реални проблеми от 
живота и бизнеса.

Пожелаваме проектът да бъде достойно защитен и на 
втори етап!

УСПЕХ  ЗА ПГ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ” ГР.КОСТЕНЕЦ!
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През учебната 2019/2020 година в Професионална 
гимназия „Георги Сава Раковски“ се обучаваха 32 ученици 
в XII клас по професиите : „Екскурзовод“, „Машинен 
техник“ и „Моделиер – технолог на облекло“ . 

 Освен обучението в училище, за придобиване на 
практически умения и компетентности по изучаваните 
професии, учениците се обучаваха в реална работна среда.

 Дванадесетокласниците  бяха сред основните 
инициатори и организатори в реализирането на редица 
извънкласни дейности – благотворителни инициативи 
за набиране на средства за съученици в нужда, кампания 
за събиране на хартия, участие в театрално студио, 
организиране на коледен базар, изработване на презентация 
на тема „Културните забележителности на община 
Костенец“ от изучаващите професия „Екскурзовод“.

Поради създалата се епидемиологична обстановка,  
зрелостниците продължиха своето обучение дистанционно. 
Това бе подтик към всеки от тях  да покаже най-доброто, на 
което е способен и да се справи, въпреки извънредността на 
положението. Това обстоятелство  ги направи по-отговорни 
и зрели, провокира тяхната активност и възможности. 

В резултат от успешното представяне на зрелостните 
изпити отлично се дипломираха : Николет Петринина, 
Мария Тандова, Цветина – Зита Стоичкова.        

Гордост и радост за училището ни са новоприетите 
студенти в редица университети. 

Много предизвикателства очакват нашите ученици. 
Ние, техните учители, знаем, че те са готови да посрещнат 
новостите и трудностите с креативност и гъвкавост, защото 
като наши бивши възпитаници,  те поемат по своя път като 
отговорни и осъзнати личности.  

Учебната година завърши в 
необичайно, кризисно и извънредно 
положение, което не сме очаквали. 
Върху нас се стовари изведнъж 
нелеката задача да преподаваме 
от разстояние с наличните 
ресурси, като нямахме време да 
се подготвим предварително. 
И все пак ,независимо от 
противоречивите мнения, успяхме 
да завършим годината успешно 
онлайн, без особени сътресения и 
с помощта на родителите. Направо 
спасихме учебната година да не 
бъде обявена за нулева!

На годишния педагогически 
съвет бе отчетено,че успехът е по-
висок спрямо миналата година. 
Доколко е реален, това ще проличи 
наесен, когато регистрираме 
входящото  равнище.

По-висок е и успехът от 
матурите и националното външно 
оценяване на седми клас. Средният 
успех от ДЗИ по български език 

и литература е добър- 4.49, по 
английски език- много дъбър-5.37, 
по биология и здравно образование- 
много добър-5.33, а по философски 
цикъл-добър.

Дипломирахме всички 42 
зрелостници. Гордеем се с 
многобройните им успехи през 
годините, с блестящите им изяви на 
олимпиади, конкурси, състезания, 
на театралната сцена.С радост ще 
споделя, че 12 ученици завършиха 
с отличен успех и получиха  
плакет „Отличник на випуск 47“, 
грамота и малък подарък от кмета 
на Община Костенец- господин 
Йордан Ангелов. Абитуриентите-
Виктория Терзийска, Елизабет 
Терзийска и Малина Христова 
получиха по две отлични оценки 
на ДЗИ, а Петьо Иванов, Йоана 
Митева, Денис Николов, Лора 
Одажиян, Виктория Петрова, 
Мария Христова, Димитър Бонзов 
,Тодор Богданов имат по една 
отлична оценка.

Голяма част от завършващите 
вече са приети за студенти във ВУЗ 
с тези отлични резултати !

Много добър 
е и успехът от 
НВО по БЕЛ 
, а добър по 
математика на 
седмокласници. 
З а в ъ р ш и х а 
47 ученици и 
вярвам,че сме 
им дали успешен 
старт за живота. 
Тук имаме 18 
отличници и 
на тържествена 

церемония им връчихме 
свидетелствата за основно 
образование, заедно с розета 
„Отличник“. Значителна част 
ще продължат да учат при 
нас в гимназиален етап в 
двете профилирани и едната 
професионална паралелки.

В настоящите времена 
на изпитания,обществото ни 
разбра,че учителят ще бъде винаги 
необходим,че образованието е 
най-ценния капитал,а знанието-
най-важната инвестиция. Стъпките 
по пътя на знанието са бавни и 
трудни,но винаги дават резултат!

Горди сме с успехите, учим 
се от грешките и продължаваме 
напред!

П е д а г о г и ч е с к и я т , 
административният и обслужващ 
екип, като хора със съзидателна 
енергия, имаме силите и 
професионализма да изпълним 
своята мисия- високо качество на 
образователната услуга, за успешна 
реализация на възпитаниците ни 
в живота и съвременния глобален 
свят!

ГОРДИ СМЕ С УСПЕХИТЕ,УЧИМ СЕ ОТ ГРЕШКИТЕ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД

На 19 юли 2020 година от 18.00 часа на Спортно – тренировъчен 
комплекс „Бенковски” гр.Костенец се проведе  футболен мач между 
юношите на ОФК Костенец и ЦСКА 1948, организиран от община 
Костенец.

Целта на проведеното спортно мероприятие бе благотворителна – 
набиране на средства за подпомагане лечението на наш съгражданин.

Събраната сума, в подкрепа на г-н Паунов е в размер на 785.00 лв.
В края на срещата кметът на община Костенец, г-н Йордан Ангелов 

благодари на всички участници за играта и им пожела много спортни 
успехи и занапред!

Благодарим на всички, които дойдоха и дариха от средствата си за 
каузата.

Да направиш добро, да дадеш шанс за 
живот, да дариш усмивка, да подадеш ръка, 

да вдъхнеш кураж - това е възвишено!

На 28. 06. 2020 г., в 12.00 часа приключи 
турнира по риболов „Костенец 2020”. В него 
взеха участие 12 отбора от по двама човека. 
За времето на състезанието бе уловена 192 
кг. риба. Категорична и заслужена победа 
спечели отборът на Христо Тунин и Мариан 
Андреев, уловил близо 100 кг. риба / 98. 
460 кг./. На второ място остана отборът 
на Денис Иванов и Даниел Атанасов с 
39.120 кг. , а трети - отборът на Борислав 
Тодоров и Николай Тодоров със 17.800 кг. 
улов. Класиралите се на първите три места 
получиха купи, грамоти и парични награди 
/ за първо място - 250 лв, за второ място - 150 
лв. и за трето място 100 лв., като наградният 
фонд бе формиран от такса участие и част 
от таксите на язовира. Призът за най-голяма 
риба спечели Христо Тунин, улавяйки амур 
с тегло 13,640 кг.

Наградите връчи г-н Ангелов, кмет 
на община Костенец, който поздрави 
победителите и пожела на всички успехи в 
бъдещите състезания.

ТРА ДИЦИОНЕН ТУРНИР
 ПО РИБ ОЛОВ

ОЧАКВАЙТЕ …
В следващия брой интервютата с общинските съветници 

– г-н Боян Генчев и г-н Владимир Сотиров!

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,
Обръщаме се към Вас с надежда за помощ и финансова подкрепа!

Дарителска банкова сметка на Страхил Стефанов Паунов
ЦКБ АД, клон Костенец

IBAN: BG09CECB979010E2187501
BIC: CECBBGSF

Дарителска банкова сметка на  Кирил Николов Петрачков
ЦКБ Ад, клон Костенец

IBAN: BG49CECB97901043512400
BIC: CECBBGSF

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!
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На 25 юни 2020 година в заседателната зала на 
община Костенец се проведе заседание на Общински 
съвет – Костенец, свикано  по реда на чл.24, ал.4, т.1 
от ЗМСМА.

При извършената проверка за кворум се установи 
присъствие на 15 общински съветници от общо 17. 
Присъстваха още : г-н Ангелов , кмет на общината, 
г-жа Проданова, зам.- кмет, г-жа Минчева, зам.- кмет, 
г-н Котларов, кмет на кметство гр. Момин проход, г-жа 
Кацарова, кмет на кметство с. Костенец, кметските 
наместници на с. Пчелин, с. Горна Василица, с. Очуша 
и граждани. Ето и взетите решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 80
Общински съвет – Костенец приема Наредба №1 

за обществения ред и безопасността на движението 
на територията на община Костенец и опазване на 
общинските имоти и вещи.

          Р Е Ш Е Н И Е № 81
Общински съвет – Костенец приема Наредба за 

управление на общинските пътища на територията на 
община Костенец.

Р Е Ш Е Н И Е № 82
Общински съвет – Костенец приема Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за принудително 
изпълнение на заповеди за премахване, поправяне 
и заздравяване на строежи или части от тях от 
администрацията на община Костенец.

Р Е Ш Е Н И Е № 83
Общински съвет – Костенец актуализира 

финансирането на инвестиционната програма за 
капиталовите разходи на Община Костенец приета 
с Решение № 24/20.02.2020г. на Общински съвет – 
Костенец в размер на 2 110 675 лв. чрез компенсирани 
промени  за промяна на годишните задачи на обектите 
и промяна на обекти за 2020 година в общ размер на 
2 124 265лв., по обекти и източници на финансиране.

Р Е Ш Е Н И Е № 84
1. Общински съвет – Костенец, в качеството 

си на едноличен собственик на капитала, приема 
годишния счетоводен отчет за 2019г. на търговско 
дружество с общинско имущество “Специализирана 
болница за продължително лечение и рехабилитация – 
Костенец”ЕООД.

2. Освобождава от отговорност управителя за 
отчетната 2019г.

3. Финансовия резултат (загубата) да бъде 
отнесена, като не покрита загуба от минали години.

Р Е Ш Е Н И Е № 85
1. Общински съвет – Костенец, в качеството си на 

едноличен собственик на капитала, приема годишния 
счетоводен отчет за 2019г. на търговско дружество 
с общинско имущество “Медицински център І– 
Костенец” ЕООД.

2. Освобождава от отговорност управителя за 
отчетната 2019г.

3. Разпределя печалбата, както следва: 10% 
законов резерв  и 90% допълнителен     резерв, който да 
се използва за подпомагане дейността на дружеството.

Р Е Ш Е Н И Е № 86
1. Одобрява годишния финансов отчет за 2019 

година на „Еледжик-Стил” ЕАД (в ликвидация).
2. Упълномощава инж.Ангел Петров – 

Ликвидатор на „Еледжик-Стил”ЕАД (в ликвидация), да 
предприеме всички необходими правни и фактически 
действия за обявяване в Търговския регистър при 
Агенция по вписвания на годишния финансов отчет за 
2019г. на дружеството, заедно с всички съпътстващи 
го документи.

Р Е Ш Е Н И Е  № 87
1. Продължава срокът на ликвидация на 

«Еледжик-Стил»ЕАД (в ликвидация) с 3 (три) месеца, 
считано от 01.07.2020 г.

2. Възлага на ликвидатора  да впише промените в 
Търговския регистър.

Р Е Ш Е Н И Е  № 88 

1. Общински съвет – Костенец 
освобождава Васил Костадинов от  
длъжността „Директор на Общинско 
предприятие „Благоустройство и  
комунално стопанство”.

2. Общински съвет - Костенец 
избира Георги Янков за Директор на  
Общинско предприятие „Благоустройство 
и комунално стопанство” към Община  
Костенец.

3. Възлага на Кмета на Община Костенец да 
сключи трудов договор с Георги  Янков.

Р Е Ш Е Н И Е  № 89

1. Общински съвет - Костенец открива процедура 
за провеждане на конкурс за възлагане управлението на 
„Специализирана болница за продължително лечение и 
рехабилитация - Костенец” ЕООД.

2. Определя  изисквания към кандидатите;. 
Необходимите документи; Определяне на Темите 
предмет на събеседване с кандидатите, и предоставяне 
на информация относно темите – предмет на 
събеседването.Определя място за подаване на 
документите и срок за подаването им; Определя  Дата, 
час и място на провеждане на конкурса и  назначава 
комисия в състав от пет души за организиране и 
провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 
„Специализирана болница за продължително лечение и 
рехабилитация - Костенец” ЕООД. 

 Определя възнаграждение за членовете на 
комисията; Утвърждава правила за провеждане 
на конкурса и проект на договор за възлагане на 
управлението на дружеството. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 90
Отменя Решение № 117 по Протокол № 25 от 

заседание на Общински съвет – Костенец, проведено 
на 12.11.2018г.

                                                  
Р Е Ш Е Н И Е  № 91

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  
за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
ХХХІІ с площ от 450 кв.м. /четиристотин и петдесет 
кв.м./ в кв. 119 по плана на гр. Костенец, при граници 
на имота: УПИ ХХХІ – общ., УПИ ХХХІІІ – общ., 
улица между о.т. 332 – о.т. 720, улица между о.т. 720 – 
о.т. 719, за който има съставен акт за частна общинска 
собственост № 314/27.02.2008г., при първоначална 
продажна цена въз основа на пазарна оценка изготвена 
от лицензиран оценител.

2. Възлага на  Кмета на Община Костенец 
да извърши всички необходими процедури по 
организирането и провеждането на публичния търг 
с явно наддаване  за продажба на имота и да сключи 
договор за покупко – продажба със спечелилия 
участник.

3. Възлага на Кмета на Община Костенец да 

заплати на Мария Пунчева направените трайни 
подобрения и находящите се движими вещи (тухли и 
оградна мрежа) в Урегулиран поземлен имот ХХХІІ в 
кв. 119 по плана на гр. Костенец.

Р Е Ш Е Н И Е  № 92

1. Отменя Решение № 46 по Протокол № 7 от 
заседание на Общински съвет – Костенец, проведено 
на 26 април 2018 година.

2. Дава съгласие, като собственик за изработване 
на проект за изменение на подробен устройствен план – 
изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ V 
„За обществени функции – автоспирка и озеленяване” 
с площ от 1295,80 кв.м. в кв. 25 по регулационния 
план на гр. Момин проход, при което към него се 
включват 314 кв.м. от УПИ VІ „За курортни функции – 
балнеоложки комплекс”, собственост на „Ивяни Ен-Ер-
Джи” ЕООД, представляващи новообразуван ПИ с пл. 
№ 6588 и попадащи в тротоара към ул. „Христо Ботев”, 
като се образува нов общински Урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ VІІІ-3177,6588 „За обществени функции – 
автоспирка и озеленяване” с площ от 1602 кв.м.

3. Дава съгласие, като собственик за изработване 
на проект за изменение на подробен устройствен план 
– изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на 
УПИ VІІ „За спортни функции и озеленяване” с площ 
от 3418,60 кв.м. в кв. 25 по регулационния план на гр. 
Момин проход и за изработване на проект за изменение 
на подробен устройствен план – изменение на плана 
за улична регулация /ПУП-ИПУР/ на улица – тупик с 
о.т. 232а- о.т. 232г, при което 410 кв.м., представляващи 
новообразуван ПИ с пл. № 6591 се включват в 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ- „За курортни 
функции – балнеоложки комплекс”, собственост на 
„Ивяни Ен-Ер-Джи” ЕООД и се образуват три нови 
Урегулирани поземлени имота: УПИ ХІ-6592 „За 
спортни функции и озеленяване” с площ от 3071 кв.м. – 
публична общинска собственост, УПИ Х-6590,6591 „За 
курортни функции – балнеоложки комплекс” с площ 
от 5797 кв.м. и УПИ ІХ-6589 „За курортни функции – 
балнеоложки комплекс” с площ от 5500 кв.м.

4. Дава съгласие, като собственик за изменение 
на улица – тупик от о.т. 232а- о.т. 232г, като о.т. 232г 
се премахва, уширението се премества на север, за 
образуването на което се вземат 205 кв.м. от Урегулиран 
поземлен имот /УПИ/ VІІ „За спортни функции и 
озеленяване” в кв. 25 по регулационния план на гр. 
Момин проход. Изменената улица – тупик е с о.т. 232а 
– о.т. 232в.

5. Променя предназначението от публична в 
частна общинска собственост на новообразуван ПИ 
с пл. № 6591 с площ от 410 кв.м., който съгласно 
мотивираното предложение от „Ивяни Ен-Ер-Джи” 
ЕООД се придават към новообразуван Урегулиран 
поземлен имот Х-6590,6591 „За курортни функции- 
балнеоложки комплекс”.

6. Променя предназначението от частна в 
публична общинска собственост на новообразуван ПИ 
с пл. № 6588 с площ от 96 кв.м., собственост  на „Ивяни 
Ен-Ер-Джи” ЕООД, който съгласно мотивираното 
предложение се включват в новообразуван УПИ VІІІ-
3177,6588 „За обществени функции – автоспирка и 
озеленяване”.

7. Възлага на кмета на общината да извърши 
необходимите действия по Закона за устройство на 
територията и свързаните с него нормативни актове, 
във връзка с разрешаването и изработването на 
изменението на плана за регулация.

8. Изработването на изменението на плана за 
регулация е изцяло за сметка на „Ивяни Ен-Ер-Джи” 
ЕООД.

Р Е Ш Е Н И Е  № 93

1. Общински съвет – Костенец дава съгласие, като 
собственик за изработване на проект за изменение на 
подробен устройствен план – изменение на плана за 
улична регулация.

2. Променя предназначението от публична в частна 
общинска собственост на част от имот с идентификатор 
№ 38916.10.220 улица „Самуил“ между 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОСТЕНЕЦ 
КостенеЦМоята община е

на стр. 4
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в. „Моята община е Костенец“ 
Издание на Община Костенец

 2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2 
 телефон за контакти: 07142/23 08

e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

о.т.618 – о.т. 616 с площ от 107 кв.м, които 
съгласно мотивираното предложение се придават 
към новообразуван Урегулиран поземлен имот ХХХ-
47,48 в кв. 1 от Актуализацията и изменението на 
регулационния план на к.к. Вили Костенец.

3. Общински съвет – Костенец дава съгласие да 
се извърши замяна на имот – общинска собственост, 
представляващ част с площ от 76 кв.м. от имот с 
идентификатор № 38916.10.220 - уширение към 
улица „Самуил”, срещу части от имоти, собственост 
на г-н Гьошев, които са предвидени за отчуждаване 
за задоволяване на общински нужди за изграждане 
на обекти – публична общинска собственост, 
представляващи 55 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор № 38916.10.48 и 21 кв.м.от поземлен 
имот с идентификатор № 38916.10.52 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на к.к. Вили Костенец, 
които са отредени за реализирана улица между о.т. 
610 – о.т. 615 по актуализацията и изменението на 
регулационния план на к.к. Вили Костенец.

4. Общински съвет – Костенец дава съгласие да 
се продаде на г-н Гьошев, следния недвижим имот - 
общинска собственост: придаваема част с площ от 
31 кв.м. към новообразуван урегулиран имот ХХХ-
47,48 в кв. 1 от Актуализацията и изменението на 
регулационния план на к.к. Вили Костенец.

5. Приема пазарна цена на придаващите се 31кв.м 
към новообразуван урегулиран имот ХХХ-47,48 в кв. 
1 от Актуализацията и изменението на регулационния 
план на к.к. Вили Костенец  и  възлага на кмета да 
сключи предварителен и окончателен договор, съгласно 
чл. 15 от ЗУТ. 

6. Възлага на кмета на общината да извърши 
необходимите действия по Закона за устройство на 
територията и свързаните с него нормативни актове, 
във връзка с разрешаването и изработването на 
изменението на плана за регулация.

7. Изработването на изменението на плана за 
регулация е изцяло за сметка на г-н Гьошев.

Р Е Ш Е Н И Е   № 94

1. Общински съвет – Костенец, отпуска 
еднократна помощ в размер на  200 лв. за раждане на 
дете на следните жители на община Костенец:

1.1.Моника  Стаменова
1.2. Евгения  Колева
1.3. Паулина  Димитрова
2. Общински съвет – Костенец, отпуска  

еднократни помощи за лечение на следните жители на 
община Костенец:

1.1. Снежана  Чиликова, жител на с. Костенец – 
500,00 лв.

1.2. Пламен  Николов, жител на гр. Костенец – 
300,00лв.

1.3. Илияна  Николова, жител на гр. Костенец – 200, 
00 лв.

Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от 
общинския бюджет.

На  16 юли 2020 година Общински съвет 
– Костенец проведе своето осмо заседание. 

Ето и взетите решения :

Р Е Ш Е Н И Е № 95

I. Общински съвет - Костенец дава съгласие община 
Костенец да използва гратисен период от 6 /шест/ 
месеца за заплащане на главницата по Договор за 
банков заем от 09.09.2016г., сключен между Община 
Костенец и „Уникредит Булбанк“ АД, за периода 
01.07.2020 г. – 31.12.2020г., като се удължава срока за 
погасяване на задълженията на Община Костенец по 
главницата към банката кредитор със срок от 6 /шест/ 
месеца от крайния срок на договора 09.09.2025 г. до  
30.03.2026 г.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Костенец да 
отправи необходимото мотивирано искане до банката 
- кредитор, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за 
изпълнение на решението по т. І.

ІІІ. Предвид спешната необходимост от получаване 
на средствата, необходими включително за защита на 
обществения интерес, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, 
Общински съвет Костенец допуска  предварително 
изпълнение на настоящото решение.

от стр. 3

Библиотеката ни е място за качествено библиотечно, 
справочно - библиографско и информационно обслужване. 
Нейната мисия е да бъде посредник между информацията 
и потребителите, да работи за утвърждаването си като 
обществен, културен, информационен и образователен 
център и да осигурява равен достъп до информация за 
всички.

1. Основните 
приоритети в 
работата ни през 
2019 година бяха: 
налагането на името 
на библиотеката като 
един от водещите 
културни институти 
в селището и 
превръщането ѝ в 
притегателен център 
за потенциални 
ч и т а т е л и , 
насърчаване на 
четенето със 
специално внимание 
към децата и 
п р и в л и ч а н е т о 

им в библиотеката от най-ранна детска възраст, 
стремеж към постоянно обновяване на библиотечния 
фонд с традиционните (книжни) и други носители на 
информация, както и обогатяване на библиотечните 
колекции. Приоритетно библиотеката ни кандидатства 
по проекти и взима участие в партньорски програми на 
българските институции, включва се в разнообразни 
местни и национални кампании и акции.

2. Комплектуване на библиотечните фондове: към 
31.12.2019 г. библиотечният фонд, който е предоставен за 
обслужване на нашите читатели от всички категории и 
възрастови групи и от всички отрасли на знанието е 17 
634 библиотечни документи. През същата година той е 
нараснал с 1041 регистрационни единици, като 162 са 
новозакупените книги. От тях:

- 120 са закупените по проект към МК на стойност 
1198,75 лв.  

- 36 книги са от библиотечния абонамент на 
стойност 126,50 лв.

- 6 книги са от читалището и от членският внос на 
библиотеката на стойност 59,99 лв. 

879  броя библиотечни документи са дарения от 
жители на селото, от външни лица и лично от автори. 
Имаме 3 традиционни ежегодни дарения от „Сдружение 
за градски читални“.

Общата стойност на книгите, получени като 
безвъзмездни дарения е 6229,64 лв., а на закупените 
1385,24 лв. Повечето от тези книги са издавани в 
последните години (след 2000 г.), каквото беше 
изискването към дарителите.

Библиотечният фонд е на свободен достъп с обособени 
2 заемни – за деца и за възрастни. 

3. Библиотечна, справочно-библиографска и 
информационна дейност: регистрираните читатели 
през 2019 г. са 177, като от тях:

- до 14 години са 58 , а над 14 г. – 119
За този период библиотеката е посетена общо от 

4092 човека, като от тях 1433 са посещенията в читалня. 
Най-четена си остава чуждата и българска детска и 
художествена литература. Сред най-четящите ползватели 
на библиотеката ни са: Нина Илчева, Иванка Котовски, 
Седефка Илчева, Евгения Захариева, Лозан Лозанов, 
Михаил Ценов и др.

Дечицата, които се отличават с това, че четат 
различна от препоръчителната ученическа литература са 
Карина Апостолова на 11 г., Виктория Терзийска на 15 г., 
Александра Иванова на 6 г., Мая Карадимитрова на 6 г.. 
Като интересен е  факта, че Мая чете самостоятелно от 5 
годишна.

С мултифункционалното устройство извършваме и 
др. различни услуги - принтиране, сканиране, копиране, 
ламинираме. Ежедневно се ползва информационният 
център за различни видове справки. Партньори 
на библиотеката ни са различни организации и 
НПО, местните власти, образователни институции, 

библиотеките в община Костенец и Столична библиотека. 
Библиотеката ни, като селище с над 3600 жители има 

годишен абонамент за 11 заглавия периодични издания. 
Съобразен е с отпусканите средства от община Костенец. 

4. Материална база. Програми и проекти 
Библиотеката има разгърната площ от 139 кв. м., като 

93 кв. м. е заемната за възрастни, 14 кв. м. заемната за 
деца и 32 кв.м. е фондохранилище. 

През 2019 г. библиотеката ни участва и спечели проект 
за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване 
на фондовете им с книги и други информационни 
източници по Програма „Българските библиотеки –
съвременни центрове за четене и информираност“ към 
Министерство на културата на стойност 1198,75 лв. 
Читалището осигури съфинансиране в размер на 120,00 
лв. По проекта бяха закупени 120 библиотечни документа 
(книги). 

5. Библиотечен персонал и участие в 
квалификационни начинания

Библиотеката разполага с 1 щатен библиотекар, в 
лицето на Емилия Илчева-Ценова, която целогодишно 
работи с читатели и потребители и се включва във всички 
подходящи обучения  и работни срещи с цел повишаване 
на  квалификационните умения.

Поетичен поход по повод  170 години от рождението 
на Иван Вазов

По традиция, за пета поредна година на 09.07.2020 
г.,  НЧ „Просвета-1881“ направи своя поход по повод 
рождението на Иван Вазов. Представители на читалището, 
пенсионерски клуб „Зелен здравец„, с. Костенец и 
приятели  тръгнаха по Вазовите стъпки.Съчетахме 
полезното с приятното.Четохме стиховете му, пътеписи 
и разкази написани за Баня Костенец. Любувахме се на 
прекрасните гледки, откриващи се пред нас и откривали 
се преди повече от сто години пред Иван Вазов. 
    Благодарим на всички включили се в това прекрасно 
преживяване А тези  от вас, които проявят интерес, ще 
кажем: „Заповядайте, догодина с нас!“

       
„Дъга от усмивки“  и  „Цветовете  на  усмивката„

озариха интернет пространството

И тази година 
Детска театрална 
р а б о т и л н и ц а 
„Приказно детство„ 
при НЧ „Просвета–
1881“с .Костен ец  
успя да изненада 
малките си приятели 
по повод  1 юни - Ден 

на детето. Макар и в 
извънредна ситуация 
те подготвиха два он 
- лайн спектакъла 
и както винаги се 
справиха блестящо. 

Ако все още 
има сладурчета , 
които не са гледали 
спектаклите, могат да влязат на facebook страниците на 
Детска театрална група „Приказно детство“ и на Народно 
читалище „Просвета-1881“ или директно на следните 
интернет адреси:

https://sway.office.com/
m8Ui0pTh3eDbJbmF?ref=Link&loc=play  

https://sway.office.com/Q6q8aWhBUFWXCK9p?ref=Li
nk&loc=play

БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ПРОСВЕТА-1881“ СЕЛО КОСТЕНЕЦ
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Читалищната библиотека при НЧ ”Гео Милев - 1954” гр. 
Момин проход е една от големите библиотеки на територията 
на община Костенец. Тя разполага с над 19 730 тома литература, 
ползвани от жителите на града и региона. През 2019 година 
регистрираните читатели са 29 - до 14 години са 12, а над 14 
години са 17. Жени са 22, мъже са 7. С основно образование 
са 12, със средно са 7, а с висше са 10. Заетите библиотечни 
документи са 3 862, от които 3768 са книги, а останалите 94 са 
периодични издания.

Читалищната библиотека е с материална база с обща 
разгъната площ 90 m2 – заемна за възрастни 35m2, заемна за 
деца 10m2, читални 33m2, филиали 12m2 и безплатен достъп 
до ИКТ и интернет. 

В библиотеката се извършват услуги като : принтиране, 
сканиране, изготвяне на брошури, рекламни материали, 
презентации, курсови работи, мотивационни писма, 
автобиографии (CV), извършване на библиотечни и справочно-
информационни услуги, в читалищната библиотека се обръща 
сериозно внимание на масовата работа с читателите, особено 
с децата. През последните години е силно присъствието на 
библиотеката в културния афиш на читалището. Имаме редица 
инициативи за насърчаване на четенето сред подрастващите, 

за осмисляне на свободното време на децата през лятото, 
разнообразни  занимания, включващи презентации, 
познавателни и образователни игри, забавни работилници, 
прожекции на филми и др.

Дейността на библиотеката:
Изработване на мартеници и мартенско дърво за украса на 

библиотеката, по случай 1 март – Баба Марта. В библиотеката 
изработваме мартенички и мартенско дърво с децата от ОУ 
„Христо Смирненски“ гр. Момин проход по случай 1 март – 
Баба Марта и за да се украси библиотеката и да бъде приятно 
на всеки читател, когато влезе за книга или ползва компютрите.   

Вълшебна седмица на детската книжка е една от дейностите 
на библиотеката ни. През тази седмица за децата е направена 
специална програма и всеки ден правят различни неща. 
Организираме „Карнавал с приказни герои“ – всички деца се 
обличат в карнавални костюми и дефилират на сцената, която 
ни е в парка в гр. Момин проход като всяко дете се изявява 
с песен или стихотворение. След това им подготвяме гатанки 
и откъси от приказки, като трябва да познаят приказката и 
автора. Правим и конкурс „Моята приказка“ за написване на 
съвременна приказка от децата. Имаме и рисунка на асфалт „ 
Моят приказен герой“. Правим много състезания по четене и 
прожекции на детски филмчета.

Читалищно лято е още една от дейностите ни. По време на 
тази дейност децата се забавляват в библиотеката и извън нея 
в продължение на два месеца. Правим много игри под формата 
на състезания в библиотеката. Прожектираме филмчета. 
Организираме викторини. Посещаваме туристически обекти, 
където децата научават важна и полезна информация, водим 
ги на походи и т.н.

През изминалата 2019 г. читалищната библиотека разработи, 
спечели  и реализира проекта Уъркшопове „Работилница за 
деца“ – Сдружение „МИГ Костенец 2010“.

Заради пандемията COVID-19 много от библиотеките 
затвориха врати. От месец април 2020г. читалищната библиотека 
отвори врати с въведени  ограничителни противоепидемични 
мерки и по този начин се намали и обхвата на услугите, които 
предлагаме.

ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ГЕО МИЛЕВ – 1954“- ГР. МОМИН ПРОХОД

Б и бл и от е кат а 
при НЧ ”Прогрес 
1907 ”гр.Костенец  е 
най - голямата 
о б щ о д о с т ъ п н а 
библиотека на 
територията на 
община Костенец. 

Тя разполага 
с над 36 000 тома 
л и т е р а т у р а , 
ползвани от 
населението не 
само на града, 
но и на региона. 
През изминалата 
2019 година 
р е г и с т р и р а н и т е 
читатели са 344 , 
а заетите от тях 
б и б л и о т е ч н и 
документи  са 9 578 т.  
На своите читатели, 

библиотеката предоставя  читалня, заемна за 
възрастни, детски отдел и безплатен достъп 
до ИКТ и интернет. Читалищна библиотека 
полага усилия да удовлетвори потребностите 
на населението на община Костенец за равен и 
лесен достъп до култура.

В библиотеката се извършват услуги като : 
принтиране, сканиране, изготвяне на брошури, 
рекламни материали, презентации, курсови 
работи, мотивационни писма, автобиографии 
(CV) и др.

Наред с извършване на чисто библиотечни и 
справочно-информационни услуги, в читалищната 
библиотека се обръща сериозно внимание на 
масовата работа с читателите, особено с децата. 
Трайно наложила се тенденция през последните 
години е силното присъствието на библиотеката в 
културния афиш на читалището. Ежегодният брой 
на културните изяви в библиотеката е средно над 70. 

През 2019 година  се включихме в редица 
национални кампании и инициативи за 
насърчаване на четенето сред подрастващите, за 
осмисляне на свободното време на децата през 
лятото, разнообразни  занимания, включващи 
литературни утра, презентации, познавателни 
и образователни игри, забавни работилници, 
прожекции на филми и др.

За поредна година читалищна библиотека 
бе организатор на летни занимания за деца за 
пълноценно прекарване на свободното време. 
В рамките на два месеца, всекидневно децата се 
забавляваха и учеха нови неща.

През изминалата 2019 г. читалищната 
библиотека разработи, спечели  и реализира 
два проекта към Министерство на културата по 

програма „Българските библиотеки- съвременни 
центрове за четене и информираност”,  за финансово 
подпомагане на обществените библиотеки при 
обновяване на фондовете им с книги и други 
информационни източници. Благодарение на 
реализираните проекти  библиотеката закупи  
235тома  литература на обща стойност  2 246,20 лв.

Библиотеката на НЧ” Прогрес 1907“ има много 
свои приятели и почитатели от различни възрасти 
и с разнообразни интереси. За тях работи екип от 
висококвалифицирани библиотекари. 

В непрекъснат творчески подем читалищната 
библиотека дава своя активен принос в културния 
живот на града и  не спира да търси нови форми 
и средства  за успешно реализиране на своите 
образователни, възпитателни и информационни 
функции. 

Активни читатели през 2019г.:
- Наталия Първанова  /гр. Костенец/
- Нина Илчева /с. Костенец/
- Артур  Хаджийски /гр. Костенец
- Кристияна и Юлия Николови /гр. 

Костенец/
- Салда Попова /гр. Долна баня

Библиотеките са най-древните институции 
и професията на библиотекаря е  една от най-
старите професии  в света. Те са преминали през 
цялата човешка история и във времена на кризи, 
винаги  са били едни от най-важните стожери за 
опазване на историята и духовната ценност  . 

Заради пандемията COVID-19 много 
библиотеки  бяха принудени да затворят. От месец 
април   Читалищна библиотека  отвори врати 
с въведени  ограничения за влизане и намален 
обхват на услугите. 

Уважаеми жители на община Костенец , 
обръщаме се към Вас с огромната молба всички 
заедно да успеем да възпитаме едно отговорно 
младо поколение , носители на добра ценностна 
система и радетели за опазване на създадената 
писмена памет. А какво по голямо оръжие за 
това от КНИГАТА.

ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ПРОГРЕС 1907„ 
ГР. КОСТЕНЕЦ

ЧИТАЛИЩНА 
БИБЛИОТЕКА 

ПРИ НЧ ” ГEОРГИ 
БЕНКОВСКИ-1928 ” 

С.ГОРНА ВАСИЛИЦА

Читалищната библиотека при 
НЧ”Георги Бенковски-1928” с.Горна 
Василица разполага с 9450 библиотечни 
единици, абонирана е за 2 периодични 
издания.

Предлага и интернет услуги.
През 2019г. са набавени 113 бр. 

книги от дарител на библиотеката
Читатели на библиотеката са 

21,като от тях до 14г.- 8 деца.
Малките деца предпочитат  

български и чуждестранни народни 
приказки,а най-четената литература е 
ученическата.

През 2019г. са проведени следните 
мероприятия в библиотеката:

- презентация за Васил Левски и за 
Деня на будителите с деца от селото;

- Международен ден на детската 
книга с четене на детски книги 
и рисунки на любими герои от 
приказките;

- запознаване с билките в района от 
деца и възрастни;

- през месец юли - летни занимания 
в библиотеката със спортни игри, 
техники в рисуването с учител и 
музикални изпълнения.

Ч И Т А Л И Щ Н А  Б И Б Л И О Т Е К А  П Р И  
Н Ч „ П Р О С В Е Т А  -   1 9 1 3 ” -  с . П ч е л и н 

Читалищната библиотека при НЧ ”Просвета 1913” с.Пчелин 
разполага с 5670 библиотечни 
единици .

На читателите се предлагат и  
интернет услуги.

През 2019г. са набавени 15 бр. 
книги от дарител на библиотеката.

Читатели на библиотеката през 
изминалата година са 115, като от тях 
15 са деца.

Малките деца предпочитат  
български и чуждестранни народни 
приказки,а най-четената литература 
е  детско – юношеската.

През 2019г. са проведени редица мероприятия в библиотеката, като 
по-значими през годината могат да бъдат посочени следните:

•	 „Работилничка за мартенички“ в Детски отдел на библиотеката; 
•	 изработване на  поздравителни адреси; 
•	 първомартенски сувенири за всички самодейци; 
•	 Организирана изложба „Мартеницата - българският амулет за 

здраве“; 
•	 В работилничката на баба – ръчно изработени колани; 
•	 Работилничка „Коледни вълшебства“ за изработване на 

сурвачки, коледни украшения, картички и новогодишни късмети;
•	 Лятно училище с  деца от селото - ваканцията им се превръща 

в приятна и забавна с различни детски игри,  състезания и четене на 
любими книги;

•	 Международен ден на детската книга с четене на детски книги 
и рисунки на любими герои от приказките.
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Иван Минчов Вазов е роден на 
9 юли (27 юни стар стил) 1850 г. в 
Сопот. 

През 1917 година Иван Вазов 
прекарва лятото в село Костенец. 
Вдъхновен от китната природа, той 
написва пътеписа «Костенец» и 
стихосбирката „Юлска китка“, която 
заедно с по-късния му цикъл стихове 
«Дисонанси» е издадена отново през 
1921 година под заглавие «Какво пее 
планината».

Иван Вазов, «Над водопада»

Сребрист грамаден стълп с рев 
бесен
в заврелий пеняст вир се втуря
и заглушителната песен
разтриса въздуха кат буря.
Ехтят скалите, планината,
ревът до небесата стига,
а росен прах от глъбината
клокочеща до мен се дига.
Стоя и гледам с трепет таен
и слушам с трепет адска песен,
и тъна цял в тоз свят омаен,
от ярост, мощ и гръмот бесен.
Иван Вазов, «Водопадът плаче»
Днес, мрачен, по скалистий стръм

изкачих се над водопада,
скръбта си в вечния му гръм
да потопя, че скръб ме влада.
Но гръмът му на плач горчив
превърнал бе се и в риданье,
от тях долът ехтеше див,
гората цяла бе стенанье.
– Защо ридайш? – попитах аз. –
Друг път бе гръм, а плач сега си!
– Аз пак съм същ, но в тоя час
гласа ми слушаш през скръбта си.

Костенският водопад е водопад 
в Рила планина, който се намира по 
течението на Стара (Костенска) река 
на около 3 километра южно от село 
Костенец (над вилна зона Костенец). 
Водният пад е с височина около 12 
метра. Водопадът е обявен през 
1974г. за природна забележителност.

Естествено Костенски водопад 
е най- красив през пролетните 
месеци април и май, когато е и най- 
пълноводен, но когато и да го посети 
човек ще остане доволен от видяното. 
В самото начало на пътеката водеща 
до водопада, погледа се спира върху 
дървена табела със стиховете на 
Вазов, които подготвят туристите за 
красотата, която ги очаква.

За разлика от повечето водопади 
в България, Костенски водопад се 
намира на много лесно достъпно 
място, на метри от пътя и от паркинг, 
на който удобно може да се паркира. 
Не са необходими часове преходи 
и изкачвания по стръмни пътеки, 
за да се наслади човек на тази 
красота, което прави посещението 
на водопада възможно дори и за 
по- трудно подвижни хора или 
малки деца. До водопада се стига по 
няколко стъпала, които обаче не са 
много и не са изморителни.

Може да се паркира на площадчето 
в подножието на водопада пред 
чешма с гореща минерална вода. 
Наоколо има и няколко заведения за 
хранене.
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„Българийо, аз всичко тебе дадох...“ 

 Иван Вазов  

Българският език
       Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни,

език на тая, дето ни роди
за радост не — за ядове отровни.

Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?

Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива —

от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор,
охулен, опетнен със думи кални:
и чуждите, и нашите, във хор,

отрекоха те, о, език страдални!

Не си можал да въплътиш във теб
съзнаньята на творческата мисъл!

И не за песен геният ти слеп —
за груб брътвеж те само бил орисал!

Тъй слушам си, откак съм на света!
Си туй ругателство ужасно, модно,

си тоя отзив, низка клевета,
що слетя всичко мило нам и родно.

Ох, аз ще взема черния ти срам
и той ще стане мойто вдъхновенье,

и в светли звукове ще те предам
на бъдещото бодро поколенье;

ох, аз ще те обриша от калта
и в твоя чистий бляск ще те покажа,

и с удара на твойта красота
аз хулниците твои ще накажа.

/ за рубрика „Поетичен свят”/

АВТОБУСНО  РАЗПИСАНИЕ  
ПО МАРШРУТНИ ЛИНИИ

„ШАНС 75-80” ООД
гр. КОСТЕНЕЦ – гр. САМОКОВ

от  понеделник  до  петък  включително
от гр. КОСТЕНЕЦ- 08:00 ч., 13:00 ч.                      
от гр. САМОКОВ – 09:40 ч., 14:10 ч.

гр. КОСТЕНЕЦ - гр. СОФИЯ

от  понеделник  до  петък  включително
от  гр. КОСТЕНЕЦ-08:50 ч.                                     
от  гр. СОФИЯ- 12:10 ч.

„АНГЕЛОВИ-2013” ООД
гр. КОСТЕНЕЦ - с. КОСТЕНЕЦ

от понеделник до петък,  включително
от гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 08:00 ч., 10:10 ч., 
11:40 ч., 12:40 ч., 13:20 ч.,14:10 ч., 16:10 ч., 17:10 ч., 
18:15 ч.,19:15 ч.
от с. КОСТЕНЕЦ: 05:20 ч., 06:10 ч.,06:50 ч., 07:20 
ч., 08:15 ч., 10:30 ч., 11:55 ч., 12:55 ч.,13:35 ч., 14:30 
ч., 16:20 ч.,17:20 ч.

събота
от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:00 ч., 10:10 ч.,11:40 ч.,13:00 
ч.,14:10 ч.,16:10 ч.,18:30 ч.
 от с. КОСТЕНЕЦ: 06:50 ч.,07:30 ч., 08:15 ч.,09:30 
ч., 10:30 ч., 11:55 ч.,13:10 ч., 14:20 ч., 16:20 ч.

неделя
от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:00 ч., 10:20 ч., 13:00 ч., 
16:10 ч., 18:15 ч.
от с. КОСТЕНЕЦ: 06:50 ч., 08:15 ч., 10:30 ч., 13:10 
ч., 16:20 ч.

гр. КОСТЕНЕЦ - гр. МОМИН ПРОХОД

от понеделник до петък,  включително
от гр. КОСТЕНЕЦ: 06:20 ч., 07:10 ч., 07:40 ч., 
08:30 ч.,  10:00 ч., 11:10 ч., 12:10 ч., 12:30 ч., 13:40 
ч., 14:40 ч., 15:50 ч., 17:10 ч., 17:30 ч., 18:15 ч.
от гр. МОМИН ПРОХОД: 06:35 ч., 07:20 ч., 07:50 
ч., 08:45 ч., 10:10 ч., 11:20 ч., 12:20 ч.,12:45 ч., 13:50 
ч., 14:55 ч., 16:00 ч., 17:20 ч., 17:45 ч., 18:25 ч.

събота
от гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 08:30 ч., 10:00 ч., 
11:10 ч., 12:10 ч., 12:30 ч., 13:40 ч., 15:50 ч., 17:30 
ч., 18:15 ч.
от гр. МОМИН ПРОХОД: 07:20 ч., 08:45 ч., 10:10 
ч., 11:20 ч., 12:20 ч., 12:45 ч., 13:50 ч., 16:00 ч., 
17:45 ч., 18:25 ч.

неделя
от гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 08:30 ч.,  10:00 ч., 
12:10 ч., 14:40 ч., 15:50 ч., 17:30 ч.
от гр. МОМИН ПРОХОД: 07:20 ч.,08:45 ч., 10:10 
ч., 12:20 ч., 14:55 ч., 16:00 ч., 17:45 ч.

гр. КОСТЕНЕЦ – с. ГОРНА  ВАСИЛИЦА

от понеделник до петък,  включително
от гр. КОСТЕНЕЦ: 06:20 ч., 08:30 ч., 12:30 ч., 
14:40 ч., 17:30 ч.
от  с. ГОРНА ВАСИЛИЦА : 06:35 ч., 08:45 ч., 
12:45 ч.,  14:55 ч., 17:45 ч.

събота
от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:30 ч., 12:30 ч., 17:30 ч.
от с. ГОРНА  ВАСИЛИЦА: 08:45 ч., 12:45 ч., 
17:45 ч.

неделя
от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:30 ч., 14:40 ч., 17:30 ч.
от ГОРНА  ВАСИЛИЦА: 08:45 ч., 14:55 ч., 17:45 
ч.

гр.КОСТЕНЕЦ - к.к ПЧЕЛИНСКИ БАНИ

от понеделник до петък, включително
от гр. КОСТЕНЕЦ: 05:50 ч., 09:30 ч., 12:10 ч., 
17:35 ч.
от к.к. ПЧЕЛИНСКИ БАНИ: 06:00 ч., 09:40 ч., 
12:20 ч., 17:45 ч.

събота
от гр. КОСТЕНЕЦ: 09:30 ч., 12:10 ч., 17:00 ч.
от к.к. ПЧЕЛИНСКИ  БАНИ: 09:40 ч., 12:20 ч., 
17:10 ч.

неделя
от гр. КОСТЕНЕЦ: 09:30 ч., 12:30 ч., 16:30* 
ч.(комбиниран със село Очуша)
от  к. к.  ПЧЕЛИНСКИ  БАНИ: 09:40 ч., 12:40 ч., 
16:40* ч. (комбиниран със село Очуша)

гр.КОСТЕНЕЦ - с.ОЧУША

от понеделник до събота,  включително
от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:00 ч.                                      
от с. ОЧУША: 08:20 ч.

вторник, сряда, четвъртък  и  петък
от гр. КОСТЕНЕЦ: 16:00 ч.                                      
от с. ОЧУША: 16:20 ч.

понеделник  и  събота
от гр. КОСТЕНЕЦ: 14:30 ч.                                      
от с. ОЧУША: 14:50 ч.

неделя
от гр. КОСТЕНЕЦ: 16:30* ч.(комбиниран с к.к. 
Пчелински бани)
от с. ОЧУША: 16:50* ч.(комбиниран с к.к. 
Пчелински бани)

Евгения Хаджиниколова 
посещава Школата за изящно 
и приложно изкуство от първи 
клас.Още от втори клас взема 
участие в конкурс,обявен 
отНационалното училище за 
изобразително изкуство гр.Казанлък.
Печели трето място във възрастовата 
група.През годините активното ѝ 
посещаване на школата допринася 
за нейното развитие.Следват много 

участия в конкурси и фестивали 
Национален конкурс на Фондация 
„Тебешир”на тема: „Моят учител 
супер герой” - първо място във 
възрастовата група. Международен 
фестивал в Албена„Приятели на 
България”-лауреат първа степен 
Международен фестивал „Утринна 

звезда” в Банско-
първо място във 
в ъ з р а с т о в а т а 
група.

„Аз съм 
Е в г е н и я 
Хаджиниколова. 
На 15 години 
съм. Обичам да 
рисувам, откакто 
се помня. 
Започнах да ходя 

на кръжок при госпожа  Котларова, 
когато бях 1 клас. Научих се на 
много неща, участвах в конкурси 
и постигнах успехи! Създадох 
много нови приятелства, ходейки 
на кръжок. Участвайки в конкурси, 

научих много неща за изкуството, 
посетих градове, които никога не 
бях виждала. Благодаря на госпожа 
Добрияна Котларова за труда, който 
полага, за да ни научи да изразяваме 
себе си, чрез изкуството.”

Школа за изящно и приложно изкуство при
НЧ „Прогрес 1907” гр.Костенец




