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На 11 април 2017 г. в голямата 
зала на Общинска администрация - 
Костенец се проведе пресконференция 
за началото на проект „Съвместно 
управление на риска в регион – 
Нишка баня и Костенец” по Програма 
за трансгранично сътрудничество 
Интеррег – ИПП България – Сърбия 
2014 – 2020, Проект № CB007-1-31-

2017, Договор РД-02-29-253/22.11.2016 
г. В пресконференцията взеха участие: 
Радостин Радев – кмет на Община 
Костенец, Деян Йованович – кмет 
на Градска община Нишка баня, 
Миодраг Петрович – ръководител 
на проекта, както и членовете на 
екипите от българска и сръбска 
страна. Присъстваха представители 
на държавни служби и институции, 
общински съветници, служители на 
Общинска администрация  – Костенец 
и гости от Нишка баня (Сърбия). 

На пресконференцията бяха 
представени съвместните дейности, 
които ще се провеждат на територията 
на двете общини и напредъка по 
проекта до момента. Кметовете на 
Община Костенец и Градска община 
Нишка баня подчертаха колко са 
важни превантивните действия, 
подходящото техническо оборудване и 
подготвеността на хората при кризисни 
ситуации като наводнения и пожари. 
Това са и целите на партньорския 
проект, който е с продължителност до 
22 юни 2018 г.

Целта на проекта е подобряване 

на съвместното управление на риска 
от природни бедствия – наводнения, 
пожари в трансграничния регион 
на общините в Нишка баня и 
Костенец. Предвидено е да се  закупи  
подходящо оборудване,  да се изготвят 
общи стратегически документи 
от заинтересованите страни за 
начини на действие и повишаване 

на обществената 
и н ф о р м и р а н о с т 
в областта на 
превенцията и 
реакцията при 
кризисни ситуации, 
двете общини да 
обменят полезен 
опит за справяне с 
природните бедствия. 
От важно значение 
е осигуряването и 
оборудването на 
техника за спешни 
случаи на бърза и 
ефективна реакция 
при извънредни 

ситуации. По проекта ще бъдат 
доставени  2 непотопяеми лодки и 1 
високопроходим автомобил, както и 
противопожарно оборудване.  

В Община Костенец ще се 
проведе кръгла маса, на която ще 
бъдат разисквани въпроси, целящи 
да се повиши  информираността на 
заинтересованите страни за общо 
управление на риска. Предвидено е 
да се разработи съвместен план за 
действие в Община Костенец, за да 
се реагира незабавно и адекватно 
при конкретна кризисна ситуация 
и да се подобри  сътрудничеството 
между  партньорите в областта на 
извънредните ситуации.

 На територията на Община 
Костенец ще се проведе  симулация 
на пожар. Ще бъдат тествани 
предписанията на предварително 
разработения план за действие.  
Целта на обучителната програма е 
да се повиши информираността на 
местните хора и как правилно да 
приложат получената информация при 
възникване на бедствени ситуации.

„СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
В РЕГИОН – НИШКА БАНЯ И КОСТЕНЕЦ”

Пресконференция в Костенец за началото на проекта

Седмицата на гората се организира 
в България от десетилетия. За пръв 
път е чествана през 1925 г., когато 
по инициатива на Дружеството на 
лесовъдите в България се провежда  
празник на залесяването.Тази година 
седмицата на гората е под мотото 

„ГОРАТА Е ЖИВОТ”.  В петте дни на 
традиционната седмица на гората, от 3 до 
7 април, лесовъдите у нас организират по 
региони изложби, акции и празненства, 
свързани с опазване и съхраняване на 
горите. Най-неоспоримото богатство 
на България е нейната 

СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА  ПРОТЕЧЕ ПОД
МОТОТО ” ГОРАТА Е ЖИВОТ ”

В Момин проход има  мероприятие 
«Великденски традиции», което включва  
багрене на яйца по традиционен 
местен начин,  писане на яйца по стара 
технология с восък и месене на обредни 
великденски хлябове и козунаци, както и 
изложба-базар „Христос воскресе“. Всяка 
година провеждаме Великденски концерт, 
организиран от НЧ ‹ГЕО МИЛЕВ› и 
КМЕТСТВО МОМИН ПРОХОД. 

Местните жители и гостите на Момин 
проход с нетърпение очакват да се 
полюбуват на талантите и изкуството на 
фолклора, представен от ансамбъл «Надка 
Вучева» при НЧ «Гео Милев» с хореограф 
Станислав Крумов. В него участват 
самодейци от всякаква възрастова група  
– малки, средни и големи. 
     
                              Бойка Кичукова

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ В МОМИН ПРОХОД

Село Костенец е различно от представата 
ни за пустеещо българско село. Жителите 
са около 4 хиляди развиват се старите 
занаяти, типични за селото, застъпени са 
и производства от леката промишленост, 
няма пустеещи земи. Образованието и 
културата са гордост за населението с  
древна история. 

С разказите си Любка Кацарова, кмет на 
селото, извежда от малката работилница, 
от цеха, от затворения свят  трудовите 
хора и прави достояние дейностите им пред 
гости и туристи. Това, което преди да седне 
в кметския стол, е правила с явно изразената 
си гражданска позиция, сега, като  не 
и се налага да преодолява искането или 
нежеланието на местната власт, нещата 
се ускоряват във времето.  Дарителството 
при нея е на почит. И хората като разбират, 
че намеренията на кмета са за добро, се 
приобщават към ентусиазма й. 

За добрите моменти, за отговорностите  
пред жителите на селото, за усилията да се 
прави добро,  разказва г-жа Любка Кацарова. 

За първи мандат съм кмет, трудно е, 
но имам опит в администрацията на село 
Костенец като секретар 10 години, 7 години 
съм била учителка в средното училище в се-
лото, 3 години бях експерт финанси в отдел 
„Проекти на ЕС” на Община Костенец. 

Кандидатирах се за кмет, защото знаех, 
че ще е по-лесно да се осъществят идеите 

на хората, които искат да се  направи нещо 

добро за селото. Аз съм учредител на МИГ 
Костенец 2010 в Костенец. Член съм на УС 
на туристическото дружество ”Равни чал”, 
член съм на читалищното и училищното 
настоятелство. Продължавам активно да 
участвам в живота на село Костенец, това 
ми е много полезно. В заседанията на 
Общинския съвет взимам 

КОГАТО ГРАЖДАНСКАТА ПОЗИЦИЯ
СЕ ПРЕВЪРНЕ В СЛУЖЕБНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

на стр. 2

От 6 до 8 април Община Костенец 
участва на XIV международно 
туристическо изложение „Културен 
туризъм” във Велико Търново, където 
имаше  над седемдесет изложители, от 
девет държави и четири континента. 
Участието на Община Костенец ни даде 
възможност да представим туристическия 

си потенциал и да покажем запазените 
и възродени костенски традиции в 
културата и бита. Изложението спомогна 
за това общината да разгърне своя 
потенциал на широкия туристически 
международен пазар, да обменим опит с 
колеги от други общини и туристически 
обекти, да се запознаем 

Община Костенец участва на туристическо изложение

на стр. 2
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уникална природа, 
чието опазване е въпрос на национален 
приоритет.

В деня на откриването на седмицата 
се почисти територията около сградата 
на Общинско предприятие ”Общински 
гори и земи в горски фонд” в гр.Костенец.  
На пчеларско дружество „Фацелия” 
бяха  предоставени безвъзмездно 300  
фиданки за залесяване. Директорът 
на предприятието инж. Георги Янков 
се срещна с децата от предучилищна 
група в ОДЗ ”Радост” в с.Костенец, за 
да запознае децата със значението на 
опазването на гората. Със същата цел и 
служители от предприятието посетиха  
училищата и детските градини на 

територията на общината. 
Служители от Общинска 

администрация в Костенец  и служители 
от РДГ – София  залесиха фиданки в 
местността „Бабина могила”. С това 
програмата за тази седмица беше 
изпълнена, но отговорностите ни за 
природата остават през цялата година.

Запазването на природата означава 
така да се възползваме от нея, че тя 
да остане непокътната за бъдещите 
поколения и през следващите 
хилядолетия. Природата на България е 
нейното „зелено злато“, затова грижа 
на всеки  един от нас е да го съхранява, 
за да бъде източник за богатството на 
родината. 

СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА  ПРОТЕЧЕ ПОД
МОТОТО ” ГОРАТА Е ЖИВОТ ”

от стр. 1
отношение, мога да се 

мотивирам и това е от полза за решаването 
на проблемите.     Като кмет търся хората, 
които имат добро сърце и са склонни 
към дарителство. Намирам хора, които са 
отворени и помагат. Така направихме пейки 
и детски съоръжения в центъра.

Доволна съм, че се изпълни на 100%  ка-
питаловия списък за 2016 г. Изградихме во-
допровод на 3 улици, асфалтирахме  3 улици, 
извърши се ремонт на физкултурния салон 
на ОУ “Константин Костенечки”.  Сега е 
заложено изграждането на  нов водопровод 
на общинския път от началото на село 
Костенец  до  Вили Костенец на стойност 
над 300 хил. лв. Проектът за асфалтиране 
на общинския път  чака одобрение в ДФ 
”Земеделие”. Този път ще реши основен 
инфраструктурен  проблем, това е връзката 
на града със селото и с Вили Костенец. 
Много хора от селото работят в курорта, 
намират там препитание, стотици туристи 
преминават по този  път и се оплакват от 
състоянието му. Пътят ще улесни достъпа на 
жителите и гостите до прекрасните места за 
отдих, почивка и хранене. 

Отливът на туристи се дължи на 
затворените  минерални бани и минералния 
басейн с олимпийски размери. Много са 
опитите, които са правени за връщането им 
на общината, но засега напразни. В края на 
2016 г. участвах в делегация от общината, 
която в Министерството на здравеопазването  
за пореден път  постави проблема за 
разрешаване. Кметът на общината Радостин 
Радев обмисля как да се реши въпроса, 
дори да се закупи, ако се наложи. Хората си 
мислят, че ние  правим недостатъчно, защо-
то не знаят, че собствеността е държавна и 
не може да се влагат общински финансови 
ресурси, нито да се кандидатства с проекти. 
Ако бъде общинска собствеността, може да 
се намери финансиране. 

Дейността ми като кмет ме задължава 
да оказвам съдействие за създаването 
на работни места. Един от начините  за 
това е да подпомагам  развитието на вече 
съществуващите занаяти и цехове на 
територията на селото. 

Древните занаяти в селото

В селото най-известният древен занаят е 
ножарството, което се предава от поколение 
на поколение. Продължава традицията, 
занаятчиите намират пазари за ножовете  
на международния и вътрешния пазар. 
Участват в изложения. Правим им реклама, 
като ги каним да участват на изложения 
на общината, водим гости при тях, правят 
се снимки и филми за изработването на 
ножове. Участват в предавания по радиото 
и телевизиите за популяризиране на занаята. 
Най-изявени майстори  са Николай Гавелски, 
Стоян Пергелов, Иван Илчев, Иван Радев, 
Ангел Стаменов, Любомир Данин и др. 

Дърворезбари има много добри, 
въпреки че са малко на брой. Дърворезбите 
в общината и в читалището в селото са 
изработени от наши дърворезбари. 

Писането  на яйца е  друг древен 
занаят,  който и аз практикувам. Предаде 
го баба ми. В предаването „Дивата муха” 
по БТВ показахме писането на яйца. От 9 
години правим демонстрации със Стефка 
Ибришимова на писане на яйца с восък. 
Великденски и коледни базари организира 
училищното настоятелство, в които участват 
родители, учители и ученици. Изработват 
се ръчно сувенири според празника, както 
и домашни сладкиши. Средствата от 
продажбата им  остават в училището и се 
използват за оборудване на кабинетите. 
Така купихме първата интерактивна дъска, 
оборудвахме мултимедиен кабинет.  195 
години се развива просветната дейност в 
училището. 

 Почистване на селото

Четири пъти в годината правим кампании 
по  почистване на селището. Кметството 
организира почистването в услуга на хората, 
помагаме с техника. Призоваваме хората, 
които искат да живеят в приветливо село, да 
се включат в кампаниите, за да не се създават 
нерегламентирани сметища. Парите, които 
се дават за почистване, а сумата не е малка, 
могат да се използват за подобряване на 
средата около нас. 

Здравеопазване

Имаме здравен дом с две лични лекарки, 
медицински сестри, лаборатория, зъболекар 
и аптека. Има нужда от още един лекар, но 
това не зависи от кметството.  Поела съм 
ангажимент да се смени дограмата, защото 
не е правен отдавна   ремонт по сградата. 

Социална политика

Участваме в националните проекти на 
общината „Топъл обяд”, „Независим живот” 
и по програми за временна заетост. Трудно 
е да се обясни на хора в неравностойно 
положение защо точно те не получават 
пакети храни от БЧК и че администрацията 
не участва в  изготвянето на списъците с 
жителите, получаващи тези помощи.

Земеделие

Селото е известно с насажденията си от 
малини и ягоди. Отглеждат се и овце и крави.  
Има и бутикова мандра  за овче сирене,  
отглеждат се и трайни култури, обработва се 
полето. Пчеларството също е развито. 

Производства

Развито е плетачеството, плетат се дрехи, 
има шевно производство, продукцията се из-
нася в чужбина. Продължава производството 
на обувки на фирма „Ина”, която има мага-
зин в града. Дървопреработвателен цех про-
извежда  дървен материал за строителството. 

През миналата година се откри частна 
бензиностанция в селото, което е голямо 
улеснение за жителите и туристите. 

Култура

Имаме читалище от 135 години. Януари 
месец празнуваме освобождението на 
село Костенец от турско робство. Имаме 
намерение  да направим паметник на 
освободителите. През март кметството 
организира честването на националния 
празник. През април организирахме 
великденски работилници и заснемането на 
филми. Участваме съвместно с Театралната 
работилница „Приказно детство”.  
Излъчвани са предавания за нас по СКАТ, 
БТВ, ТВ7 , както и радиопредавания. 

Предстоят ни майските празници. На 6 
май е съборът на селото в местността „Кръс-
тите”, където през VI век са покръстени хора 
от селото. На празника на селото, посветен на 
книжовника от село Костенец  – Константин 
Костенечки  участват местни групи, гостуват 
ни театри, организираме и спортен ден. 
Предстои и празничното отбелязване на 160 
години от завършването на строежа на храм 
“Успение Богородично”.

Спорт

Има недостиг в селото на спортни 
площадки. Една от целите ми е да изградим 
няколко и да се направи ремонт на стадиона, 
който е с много добра дренажна система. 
Подготвя се техническо задание за тази цел. 

Работата не спира. Делова, без излишни 
думи, Любка Кацарова преминава от ден в 
ден, от проблем в проблем, помага, съветва, 
решава, организира.

КОГАТО ГРАЖДАНСКАТА ПОЗИЦИЯ
СЕ ПРЕВЪРНЕ В СЛУЖЕБНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

от стр. 1

Община Костенец участва на туристическо изложение

с новите тенденции и технологии в 
сферата на туризма.

 В унисон с идеята, че културният 
туризъм в България става все по-
популярен и хората търсят интересни 
места, богати на забележителности и 
културен живот, Общинско предприятие 
„Траянови врата” представи на 
изложението не само туристическите 
обекти, но и културния календар на 
общината и възможностите, които 
предлага местният бизнес. Цялостната 
ни идея за развитието на туризма е 

за съвместна работа с културните 
институции, местните носители на 
занаяти и традиции и частният бизнес, 
за едно по-цялостно и колоритно 
представяне на Костенец. Основната 
цел, към която се стремим чрез 
съвместната работа, е да превърнем 
престоя на туристите в емоция и красив 
спомен, който да ги върне отново при 
нас.

                            Юлия Заркова  
       Управител на ОП „Траянови врата“ 

от стр. 1

От 21 до 23 април 
Сливен беше домакин на 
Х Национална олимпиада 
по история и цивилизация. 
За първи път в историята 
на общината и училището 

имаше класирали се 
ученици от Костенец.
Те бяха единствените 
от Софийска област.  В 
националния кръг участие 
взеха Галя Димитрова и 
Петер Петров, и двамата 
от  12 клас на СУ ”Св. 
Климент Охридски”. 
Изказвам благодарност 
на ръководството на 
училището, и най-вече 
на г-н Радев, който 
финансира участието в 
олимпиадата на децата. 

Благодарение на кла-
сирането имаме възмож-
ност да кандидатстваме в 

националните програми за 
даровити деца и подпома-
гане в олимпиади, с което  
ще си осигурим средства 
за следващи участия. 

На националния кръг 
учениците се предста-
виха изключително до-
стойно сред останалите 
60 участници от цялата 
страна.  Като се има пред 
вид, че от страната бяха 
класирани само три средни 
училища, а другите бяха 
професионални и езикови 
гимназии с усилено 
изучаване на история, 
успехът на нашите 
ученици е още  по-ценен.

Подготовката на 
учениците се дължи на 
тяхната мотивация и на 
нас, техните преподаватели 
по история с Маргарита 
Петрова.

 Юлиян Одажиян

Успех за наши ученици на  олимпиада
по история и цивилизация
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АКТИВЕН ДИАЛОГ МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА 
И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В ОБЩИНАТА  ПО 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Общината се включи с дарение в Националната кампания „Великден за всеки“

На 30 март 2017 година в голямата 
заседателна зала на Община Костенец се 
проведе  заседание на  Общински съвет 
– Костенец, присъстваха  17 общински 
съветници, г-н Радев, кмет на общината, 
кметовете на населени места гр. Момин 
проход, г-жа Митрова, с. Костенец, г-жа 
Кацарова, кметските наместници на с. Пчелин, 
с. Горна Василица и с. Очуша. Заседанието 
протече при 17 точки от дневния ред.

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ  РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината, предложи  

Програма за енергийна ефективност на 
Община Костенец за периода 2017 – 2020 г.

Със 17 гласа „за”, 0 „против” и 0 
„въздържал се”  Общински съвет – Костенец 
прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 50
Общински съвет – Костенец приема 

Програма за енергийна ефективност на 
Община Костенец за периода 2017 – 2020 г. 

ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев направи П р е д л о ж е н и е 

относно Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие 
на Община Костенец (2014 – 2020 г.) за 2016 г.

С  12 гласа «за», 0 «против» и 5 «въздържал 
се»  Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е     № 51
Общински съвет – Костенец одобрява 

Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие 
на Община Костенец (2014 – 2020 г.) за 2016 
година.

ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предложи промяна в Програмата 

за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост  в Община Костенец 
през 2017 г.

Със  17 гласа «за», 0 «против» и 0 
«въздържал се»  Общински съвет – Костенец 
прие

Р Е Ш Е Н И Е     № 52
І. Да се измени и допълни приетата с 

Решение № 3/31.01.2017 г. на Общински 
съвет – Костенец „Програма за управление 
и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в Община Костенец през 2017 
година” в раздел III,  буква „Ж” „Имоти, 
които Община Костенец има намерение да 
предостави безвъзмездно за управление”, 
както следва:

1. Обособена част от първи партерен етаж 
от сградата на Общинска администрация - 
Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, застроена 
в УПИ I, кв.90а по плана на град Костенец, 
представляваща помещение с площ от 14 кв. 
м, помещение с площ от 6 кв. м, помещение с 
площ от 29 кв. м, складово помещение с площ 
от 8 кв. м; 

2. Част от четвърти етаж от сградата 
на Общинска администрация – Костенец, 
ул. „Иван Вазов” № 2, застроена в УПИ I, 
кв.90а по плана на град Костенец, както 
следва: помещение № 33 с площ от 29,84 
кв. м, помещение № 38 с площ от 31,54 кв. 
м, помещение № 39 с площ от 15,12 кв. м, 
помещение № 40 с площ от 14,58 кв. м.

 ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев предложи  допълнение на 
Наредбата за определянето и администри-
рането на местни данъци, такси и цени на 
услуги на територията на Община Костенец.

Със 17 гласа «за», 0 «против» и 0 
«въздържал се»  Общински съвет – Костенец 
прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 53
Общински съвет – Костенец приема 

допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местни данъци, такси 
и цени на услуги на територията на Община 

Костенец, както следва:
Параграф единствен. 

В чл.91 се създава нова 
точка 54а, със следното 
съдържание:

« т.54 а. Еднодневна екс-
курзоводска програма/беседа 
на територията на Община 
Костенец – 30 лв.»;

«т.54 б. Двудневна екскурзоводска 
програма/беседа на територията на Община 
Костенец – 45 лв.»

«т.54 в. Тридневна екскурзоводска 
програма/беседа на територията на Община 
Костенец – 60 лв.».

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД: 

Г-н Чолаков, председател на ОбС,  
запозна присъстващите с  Предложение за 
преобразуване на Общинско предприятие 
«Благоустройство и комунално стопанство» - 
гр. Костенец,  в «Благоустройство и комунално 
стопанство» ЕООД – гр. Костенец, със 100% 
общинско имущество.

Г-н Радев заяви, че така направеното 
предложение в него е породило много 
въпроси, на които иска отговори: 1. Кое 
налага преобразуването на общинското 
предприятие  в търговско дружество, след 
като то започна  работа на 20 март, а днес е 
30 март, защо се  предлага да се преобразува,  
за 10 дни  ли се  осъзна, че то не може да 
работи като общинско предприятие или 
отсега се мисли за бъдеща приватизицаия? 
2. Защо се увеличава възнаграждeнието 
на управителя при положение, че  няма 
един пълен месец на работа? 3. Има ли 
упражняван натиск върху работниците по 
сметосъбиране и сметоизвозване дали да 
останат на работа или да продължат? 4. 
Какво е виждането на управителя за по-
нататъшното развитие  на предприятието 
или след днес търговско дружество. 5. Да се 
представи един пример в Община Костенец  
за нормално действащо търговско дружество 
от 1990 г. насам. 6. Дейността, за която е 
създадено това дружество, е изцяло в услуга 
на общината, а не да  защитава частен 
интерес. Това е предприятие, което извършва  
сметосъбиране и сметоизвозване и не знае 
каква търговска дейност виждат в него. 7. Кой 
носи отговорност,  ако Костенец се зарине с 
боклук. Вносителят на предложението или 
управителят. 8. Как ще се управлява и кой ще 
го контролира? 9. Липса на самостоятелност 
ли  се изтъква, за да може да работи, и 
финансовия резултат, което носи общинското 
предприятие по горите  за последните няколко 
години, нима то не може  да бъде по ТЗ, за 
да работи по-добре, виждат резултатите, 
цифрите говорят. 10. Преобразуването на 
едно предприятие в търговско дружество 
не е детска игра, след това ще е тежко и 
последният пример е с «Еледжик-Стил» 
ЕАД. 11. Включени са всички сгради, които 
закупи общината. Каква дейност имат те при 
сега действащото БКС с оборудвания гатер, 
мястото им е в общинското предприятие по 
гори.

Г-н Одажиян, съветник от БСП, запита 
директора и бъдещия управител на БКС 
какви са неговите виждания за управлението 
и развитието на това общинско предприятие, 
в случая ако стане търговско дружество. Г-н 
Одажиян помоли да предоставят думата на 
управителя.

Г-н Чолаков  отговори на поставените 
въпроси. 1. Кое налага преобразуването 
на общинското предприятие  в търговско 
дружество? Достатъчно се е аргументирал 
в предложението си. 2. Защо се увеличава 
възнаграждението на управителя? Г-н 
Чолаков поясни, че е взаимствал пример 
от други такива търговски дружества в 
страната. 3. Има ли упражняван натиск върху 
сегашните работници? На този въпрос ще 
отговори г-н Бонев, не е разговарял с хората. 
За виждане на управителя, въпросът е насочен 
към управителя. Да се представи един пример 
в Община Костенец  за нормално действащо 

търговско дружество. Защо да свързват хора в 
настоящето с хора от миналото, те са сложени 
и умишлено да ликвидират търговски 
дружества. Г-н Николов ходи преди известно 
време с г-н Янков на семинар. Нека да каже 
какво се случва в страната, кои дейности са 
обособени в търговски дружества и кои в 
общински предприятия. Относно дейността 
на търговското дружество, нека да реши 
ОбС трябва ли да ограничава общинското 
предприятие  дали да бъде само звено, което 
да разходва средства на общината, или да му 
се даде възможност да прави приходи и да 
се стреми към  печалба. Това е много важно. 
Относно отговорността, силно се надява 
Костенец да не стигне до момент да има 
нередовно сметопочистване. Отговорността 
ще бъде на Общинския съвет, не на вносителя 
или управителя, затова го предлага на 
Общинския съвет да приеме единодушно 
решение. Как ще се управлява и кой ще  
контролира? Ще има договор за управление, 
който ще бъде изготвен от Общинския съвет 
и в него ще бъдат упоменати всички права и 
задължения, които ще има управителя. Липса 
на самостоятелност. Каква част от приходите 
на общинското горско са печалба?  Нека да се 
види новият лесоустройствен план. Относно 
включването на сградите и гатера, те при 
структурирането на общинското предприятие 
пак са били включени, не са включени 
гатерите. Всички знаят в какво състояние са 
тези сгради, най-вероятно това ще бъде работа 
на бъдещия управител. 

Г-н Лъчезар Бонев, директор на ОП БКС,  
поясни, че за момента няма как да отговори за 
бъдещото управление, тъй като сега не се знае 
дали ще бъде търговско дружество или ще 
бъде под управлението на кметството. Като се 
реши това, в рамките на две седмици ще може 
да представи план за управлеине.

Г-н Николов, зам.-председател на ОбС, 
поясни, че с г-н Янков са били на семинар 
в гр. Добрич. Участвали са в четвъртата 
Национална среща на общинските 
предприятия и общински търговски 
дружества в страната, където са отчетени  
плюсове и минуси. Но на местно ниво се 
решава  дали ще бъдат общински предприятия 
или търговски дружества, взема се решение от 
Общинския съвет.

Одажиян, съветник от БСП, изрази 
мнение, че това решение, което е внесъл г-н 
Чолаков, бе предоставено два часа преди 
комисията и бе взето решение в комисията за 
10 минути. Единственият аргумен е бил, че 
управителят нямал свобода, защото кметът 
казвал  кой да бъде назначаван. Имали са 
предварителна уговорка да направят това 
предприятие да работи за определен прериод 
от време, за да видят как ще тръгнат нещата 
и тогава да се направи търговско дружество.  
Не е чул отговор на въпроса каква търговска 
дейност ще упражнява и откъде ще генерира 
приходи. Разбрали са се озеленителите да 
бъдат на пряко подчинение на кметовете, 
двама в гр. Момин проход, двама в с. Костенец, 
гласували са работници за сметосъбиране и не 
разбира какъв е проблемът, какъв е натискът. 
Нека управителят да стане и да каже дали 
се е срещал с кмета и имал ли е проблеми 
със служители, със сертификати ли са, с 
документи ли и тези хора, които са назначени, 
отговарят ли на изискванията.

Г-н Чолаков поясни на г-н Одажиян, че не 
е сигурен дали е прочел мотивите и това, което 
е казал, не е вярно, само е дал пример и това, 
ако е било аргумент, е щяло да бъде включено 
в предложението. Относно структурата не 
са казали, че са против нея, структурата ще 
бъде най-ефективна, когато едно предприятие 
заработи и ще покаже от какви хора има нужда 
това дружество. Как да няма поле за изява 
относно търговската дейност на дружеството. 
Даде пример с парите по капиталовия списък, 
пускат се обществени поръчки и парите  
отиват извън общината, а като има такова 
търговско дружество парите ще останат в 
общината. За директно възлагане чувал ли е 
г-н Одажиян. Относно предложението дали 

е качено 2 часа или 3 часа, не иска да отваря 
тема, знаят каква е политиката по внасянето 
на предложенията в комисиите.

С 12 гласа „за”, 5 „против” /Емил Христов 
Даскалов, Константин Георгиев Радев, 
Мирослав Лъчезаров Николов, Наталия  
Иванова Манова, Юлиян Агоп Одажиян, 
съветници от БСП/ и 0 „въздържал се”  
Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 54
1.Преобразува Общинско предприятие 

“Благоустройство и комунално стопанство” – 
гр. Костенец в “Благоустройство и комунално 
стопанство” ЕООД – гр. Костенец със 100 % 
общинско имущество, със седалище и адрес на 
управление – гр. Костенец, бул. „Цариградско 
шосе” № 52А.

2.“Благоустройство и комунално 
стопанство” ЕООД – гр. Костенец е 
правоприемник на Общинско предприятие 
“Благоустройство и комунално стопанство” – 
гр. Костенец и поема всички негови активи и 
пасиви.

2.1. Дружеството се образува за 
неопределено време.  

3.Капиталът на дружеството е в размер на 
100 лв., разпределени на 10 дяла по 10 лв. на 
всеки един. Формирането му да стане във вид 
на парична вноска от Община Костенец.

4.Определя предмет на дейност на 
дружеството:

4.1. благоустройство и комунално 
стопанство, изграждане, поддържане, 
ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура, 
както и на дейностите, насочени към грижи 
за чистотата и хигиената на територията 
на общината и други имоти - общинска 
собственост, както и предоставяне на 
свързаните с тях услуги за населението;

4.2. сметосъбиране и сметоизвозване, 
както следва: сметосъбиране и сметоизвозване 
в контейнери тип „Бобър”, кофи тип „Мева” 
и улични кошчета; извозване на смет със 
специализирани автомобили; предварителна 
обработка на битовите отпадъци; извозване 
на строителни и едрогабаритни отпадъци                 
/при заявка от граждани и фирми/; почистване 
и рекултивация на нерегламентирани 
сметища; обработка на зелени отпадъци и 
компостиране;

4.3. поддържане чистотата чрез: 
сметосъбиране и сметоизвозване; метене, 
миене и оросяване на улиците и тротоарите; 

4.4. снегопочистване и опесъчаване;
4.5. стопанисва, поддържа зелените 

площи, цветните фигури, насаждения по 
улиците, лесопарковете и гробищни терени, 
както и създава и поддържа  нови такива.

4.6. текущ ремонт, поддържане и 
реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура общинска 
собственост, в това число на: текущи ремонти 
на улици, тротоари и пътища;

4.7. всякакви сделки,  допустими по 
Търговския закон.

5. Предоставя на дружеството за 
стопанисване и управление ползваните към 
30.03.2017 г.:

1.1. УПИ V – 674 с площ от 580 кв. м в 
кв. 84 по плана на гр. Костенец, ведно с МС 
със ЗП от 580 кв. м.

1.2. УПИ VІ-674 с площ от 1050 кв. м в 
кв. 84 по плана на гр. Костенец, ведно с МС 
със ЗП от 811 кв. м, МС със ЗП от 44 кв.м и 
МС със ЗП от 16 кв. м, заедно с оборудването 
в тях.

1.3 УПИ Х-674 с площ от 890 кв. м в кв. 
84 по плана на гр. Костенец

1.4 УПИ ХІІ-674 с площ от 1100 кв. м в 
кв. 84 по плана на гр. Костенец

5.5. УПИ ХІІІ – 674 с площ от 775 кв. м в 
кв. 84 по плана на гр. Костенец.

6.Предоставя на дружеството за 
стопанисване и управление ползваните към 
30.03.2017 г.:

6.1. Сметосъбираща машина за градска 
част, марка/модел  “ДАФ ФА ЛФ 55”, 
с номер на шаси/рама 
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„XLRAE55GF0L332628“ – 1 бр.; 
6.2. Сметосъбираща машина за 

извънградска част 1, с марка/модел 
“ДАФ ФА ЛФ 55”, с номер на шаси/рама 
„XLRAE55GF0L330064“ – 1 бр.;

6.3. Мотометачна машина, марка/модел 
“IVECO 75E16”, с номер на шаси/рама 
„ZCFA75B0302533956“;

6.4. Автомобил за зимно почистване 
(опесъчител), с марка/модел ”IVECO 180E24”, 
с номер на шаси/рама „ZCFA1TJ0202471674“.

7. Избира за управител на 
“Благоустройство и комунално стопанство” 
ЕООД – гр. Костенец Лъчезар Йорданов 
Бонев и възлага на кмета на общината в 
7-дневен срок от вземане на настоящото 
решение да сключи договор за управление на 
дружеството с него.

8. Определя възнаграждение на 
управителя в размер на три средни брутни 
работни заплати в дружеството.

9. Задължава управителя на дружеството 
в срок от 10 дни да предприеме всички 
необходими действия по вписването му в 
търговския регистър.

10. Общински съвет – Костенец  приема 
устава на еднолично търговско дружество 
с ограничена отговорност с общинско 
имущество, който е неразделна част от 
настоящото решение.

ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Николов, председател на Комисията по 

нормативна уредба, общински предприятия и 
общинска собственост (КНУОПОС), запозна 
присъстващите с предложение относно 
приемане на Годишния счетоводен отчет на 
«Медицински център І- Костенец» ЕООД.

Със 17 гласа „за”, 0 „против” и 0 
„въздържал се”  Общински съвет – Костенец 
прие

Р Е Ш Е Н И Е     № 55
1. Общински съвет – Костенец в 

качеството си на едноличен собственик 
на капитала, приема годишния счетоводен 
отчет за 2016 г. на търговско дружество с 
общинско имущество “Медицински център І 
– Костенец”  ЕООД.

2. Освобождава от отговорност управителя 
за отчетната 2016 г.

3. Разпределя печалбата, както следва: 
10% законов резерв за дружеството и 90% 
допълнителен резерв.

ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Г-н Николов  предложи  продължаване на 

срока за ликвидация на «Еледжик-Стил» ЕАД 
(в ликвидация).

Г-н Митров, съветник от ГЕРБ,  напомни, 
че месец декември са взели решение за 
продължаване на срока на ликвидация, нека 
сега г-н Петров да каже какво налага пак 
продължаване на срока.

Г-н Петров, ликвидатор на «Еледжик-
Стил» ЕАД (в ликвидация), изрази мнение, 
че много от общинските съветници не 
са съгласни за удължаване на срока за 
ликвидация и поясни, че за да приключи  
ликвидацията трябва да се направи следното: 
Общинският съвет трябва да вземе решение 
за продажба на част от имуществото,  за да 
се погасят задълженията, вторият начин 
е да се намери законов вариант да се иска 
съгласието на кредиторите да се прехвърли 
имуществото на общината и общината да 
погаси задълженията на дружеството.

Г-н Младенов, съветник от ГЕРБ,  запита 
г-н Петров какво е било направено досега и 
защо не е предложил досега това, което казва 
на Общинския съвет, за да приключи, всяко 
едно продължаване на ликвидацията носи 
задължения. Крайно време е да се сложи 
точка, нека да се изготвят предложения до 
Общинския съвет, да се вземат решения и да 
се приключи.

Г-н Петров поясни, че когато е бил 
назначен на 20.12.2015 г. дружеството не е 
имало никакви активи, имущество също, 
първото, което е направил благодарение на 
кмета, ликвидаторът не може да продава 
без съгласието на собственника с общо 
разбиране са избегнали съдебните спорове и 
са сключили споразумение с купувачите от 
«Строител-Костенец» ООД. Направили са 
балансова оценка на имотите, има нотариални 
актове, изисква се технологично време.

С 10 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал 
се” /съветниците от ГЕРБ/   Общински съвет 
– Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е     № 56
1. Продължава срока за ликвидация 

на «Еледжик-Стил» ЕАД (в ликвидация) с 6 
(шест) месеца, считано от 01.04.2017 г.

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

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Николов направи предложение 

относно назначаване на регистриран одитор за 
заверка на годишния счетоводен отчет за 2016 
г. на  «Еледжик-Стил» ЕАД (в ликвидация).

С  10 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал 
се» /съветниците  от ГЕРБ/  Общински съвет – 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 57
Общински съвет – Костенец назначава 

г-жа Веселка Николова Калайджева – 
регистриран одитор, за извършване на заверка 
на годишния счетоводен отчет за 2016 г. на 
„Еледжик-Стил”ЕАД  /в ликвидация/.

ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Николов предложи  отмяна на 

Решение № 24 от 23.02.2017 г. на Общински 
съвет – Костенец.

Г-н Чолаков обяви резултата от 
проведеното поименно гласуване: с 16 гласа 
„за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” / Димитър 
Николов Мирков, съветник от МС „Костенец, 
събуди се” /   Общински съвет – Костенец 
прие

Р Е Ш Е Н И Е     № 58
Отменя Решение № 24 по Протокол № 4 

от заседание на Общински съвет – Костенец, 
проведено на 23.02.2017 година.

ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев направи  П р е д л о ж е н и е 

относно избор на директор на Общинско 
предприятие «Общински гори и земи в горски 
фонд» към Община Костенец.

Г-н Митров, съветник от ГЕРБ,  запита 
защо временно изпълняващия длъжността 
директор г-н Янков не е предложен, не се е 
справял с работата ли и сега се предлага г-н 
Николов и кога е внесено това предложение в 
деловодството?

Г-н Радев поясни, че ще се въздържи 
от отговор, отчетите на предприятието са 
внесени за три, шест и девет месечията, нека 
да ги прегледат и да си направят заключение.

Г-н Чолаков  поясни, че предложението 
е внесено на 21.03.2017 г.  На гласуване 
бе подложено предложението на кмета на 
общината. С 6 гласа «за», 3 «против» и 5 
«въздържал се» НЕ бе прието.

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев запозна съветниците  с  
Предложение относно кандидатстване на 
Община Костенец за безвъзмездна финансова 
помощ от Националния доверителен екофонд 
по Инвестиционна програма за климата за 
насърчаване използването на електромобили.

С  10 гласа „за”, 5 „против” /съветниците 
от ГЕРБ/ и 2 „въздържал се” /съветнците от 
МС ”Костенец, събуди се”/   Общински съвет 
– Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е     № 59
1. Общински съвет – Костенец 

дава съгласието си Община Костенец да 
кандидатства за безвъзмездна финансова 
помощ към Националния доверителен 
екофонд по Инвестиционна програма за 
климата, схема за насърчаване използването 
на електрически превозни средства, за 
закупуване на един електрически автомобил 
за нуждите на Община Костенец.

2. Общински съвет – Костенец  
дава съгласие при одобряване на проекта да 
бъде осигурено собственно финансиране от 
бюджета на общината в размер до 40 000 лева.

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА  ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Даскалов, председател на 
Комисията по устройство на територията, 
инфраструктура, благоустрояване и околна 
среда (КУТИБОС),  запозна присъстващите с 
Предложение относно даване на съгласие за 
отстояние от УПИ ІІІ – за гаражи в кв.70 по 
регулационния план на гр. Костенец.

С  11 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал 
се”  /съветниците от ГЕРБ и Георги Георгиев 
Донков, съветник от МС „Костенец, събуди 
се”/  Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 60
Дава съгласие като собственник на 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ- за 
гаражи, в кв.70 по плана на гр. Костенец   

на заинтересованото лице, за намалени 
отстояния от граничната регулационна линия 
при местоположението на строеж метален 
навес, застроен в УПИ ХІ-680, кв.71 по плана 
на гр. Костенец, във връзка с преценка на 
наличието на условия за «търпимост».

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА  ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Даскалов, председател на 
Комисията по устройство на територията, 
инфраструктура, благоустрояване и околна 
среда, запозна присъстващите с Предложение 
относно предоставяне на земеделска земя 
от ОПФ с цел възстановяването й на бивши 
собственици, наследници на Христо Георгиев 
Стойчев.

С 12 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал 
се” /съветниците от ГЕРБ/  Общински съвет – 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 61
1. Общински съвет – Костенец предоставя 

на Общинска служба „Земеделие”, гр. 
Костенец имот от общински поземлен фонд 
за признаване на правото на възстановяване 
на собствеността на наследници на ХРИСТО 
ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ, съгласно Решение 
на Общинска служба „Земеделие” №.1449 от 
02.08.1993 г., както следва:
	 Проектен имот с кад. №194039 – 

ливада с площ от 2,509 дка, категория пета, 
находящ се в местността „Асанови могили”, 
землище в с. Костенец, с ЕКАТТЕ: 38916, 
Община Костенец, съгласно скица – проект 
№Ф02612/ 02.08.2016 г. Проектният имот 
попада частично в имот с кад. №194008 – 
ливада с площ от 16,002 дка, категория пета, 
съгласно скица №К02239/12.10.2012 г., за 
който е съставен АОС №512/17.10.2012 г.,  
частна общинска собственост.
	 Проектен имот с кад. №122158 – 

нива с площ от 2,911 дка, категория шеста, 
находящ се в местността «Балчовица», 
землище в с. Костенец, с ЕКАТТЕ: 38916, 
Община Костенец, съгласно скица – проект 
№Ф02611/02.08.2016 г. Проектният имот 
попада частично в имот с кад. №122017 – 
нива с площ от 4,842 дка, категория шеста, 
съгласно скица №К02396/13.11.2012 г., за 
който е съставен АОС №835/18.01.2013 г., 
частна общинска собственост.

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев  запозна присъстващите с  
Предложение за дарение на финансови 
средства за второто издание на Националната 
кампания «Великден за всеки» - «Дари 
празник на баба и дядо».

Г-н Чолаков предложи, за да бъдат 
съпричестни, да се добавят 500 лв. от 
представителните разходи на председателя на 
Общинския съвет.

С 13 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал 
се” /Васил Ангелов Младенов, Георги Владов 
Митров, Лидия Любенова Стоянова, Евгения  
Лазарова Захариева,    съветници от  ГЕРБ/  
Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е     № 62
1. Общински съвет – Костенец 

възлага на кмета на Община Костенец да дари 
финансови средства в размер на 1500 /хиляда 
и петстотин/ лева на Националната кампания 
„Великден за всеки“ – „Дари празник на баба 
и дядо“. 

2. Средствата да бъдат осигурени от 
бюджета на общината - собствени бюджетни 
средства чрез вътрешнокомпенсирани 
промени и без промяна на общия размер 
на бюджета на Община Костенец за 2017 
г., както следва: В дейност 122 Общинска 
администрация, параграф 1098, сумата 
за представителни разходи от 5 000 лв. 
се намалява на 4 000 лв. и в дейност 123 
Общински съвет, параграф 1098, сумата 
за представителни разходи от 2 000 лв. се 
намалява на 1 500 лв., като сумата от 1 500 
лв. се прехвърля в параграф 4414 „Помощи по 
решение на Общински съвет“ за дарение на 
Националната кампания „Великден за всеки“ 
– „Дари празник на баба и дядо“. 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев направи  П р е д л о ж е н и е 
относно отпускане на дърва за огрев на 
кметства, кметски наместничества, звена на 
общинска издръжка и църковни храмове на 
територията на Община Костенец.

С  14 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 

се”  Общински съвет - Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е     № 63
Общински съвет – Костенец отпуска 

безвъзмездно 105 /сто и пет/ пространствени 
куб.м  дърва за огрев за нуждите на кметства, 
кметски наместничества, звена на общинска 
издръжка и църковни храмове на територията 
на Община Костенец, както следва:

1.    Кметство с. Костенец – 20 /
двадесет/ куб. м, по обекти както следва:

1.1. храм „Свети Архангел Михаил“ 
– 10 /десет/ куб. м;

1.2. сграда на кметство с. Костенец 
на ул.“Здравец“ – 5 /пет/ куб. м;

1.3. къща в гробищен парк в  с. 
Костенец – 5 /пет/ куб. м.

2.  Кметство с. Горна Василица – 10 
/десет/ куб. м, по обекти както следва:

2.1. Кметство с. Горна Василица – 5 /пет/ 
куб. м;

2.2. Народно читалище „Георги 
Бенковски – 1928“ – 5 /пет/ куб. м;   

3. Кметско наместничество с. Очуша – 
10 /десет/ пространствени куб. м;

4.  Кметство с. Пчелин – 35 /
тридесет и пет/ куб. м, по обекти както следва:

4.1. Кметство с. Пчелин – 10 /десет/ 
куб. м;

4.2. Клуб на пенсионера с. Пчелин – 
5 /пет/ куб. м;

4.3. Клуб на пенсионера к.к. 
Пчелински бани – 5 /пет/ куб. м;

4.4. Народно читалище „Просвета – 
1913“ – 10 /десет/ куб. м;

4.5. храм „Свети Георги“ в с. Пчелин 
– 5 /пет/ куб. м.

5.  Общинско предприятие 
„Траянови врата“ – 20 /двадесет/ куб. м.

6.  Гробищен парк в гр. Костенец – 
10 /десет/ куб. м.

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Беляков, председател на Комисията по 
здравеопазване и социална политика, запозна 
присъстващите с предложение относно 
отпускане на еднократни помощи.

С  16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се» Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е     № 64
 1. Общински съвет – Костенец  отпуска 

помощ по 160 лв.  за раждане на  дете на пет  
жители на Община Костенец.

 2. Общински съвет – Костенец отпуска 
еднократни помощи, необходими за лечение 
на 13 жители на стойност 2400 лв.

3. Общински съвет – Костенец 
отпуска еднократни помощи по 130 лв. на 14 
абитуриенти, без родители, с един родител и 
социално слаби семейства (съгласно писмо 
от директора на СОУ «Кл. Охридски» вх.№ 
150-146/17.03.2017 г. и докладна записка от 
директора на ПГ «Георги Сава  Раковски» с 
вх.№ 150-101/16.02.2017 г.).

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

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Чолаков предостави думата на 
общинските съветници за питания.

Г-н Николов информира, че Седмицата 
на гората се провежда първата седмица на 
месец април и мотото е: „Гората е живот”.  
    Г-н Николов запита какви инициативи е 
предвидила общината, идеята е всеки от тях 
да се включи и засади поне по едно дърво и 
честити на всички лесовъди професионалния 
празник.

Г-н Младенов, съветник от ГЕРБ, 
постави следните питания: 1 въпрос: Улица 
„Родопи”, която е в окаяно състояние, кога 
ще бъде оправена, получават много сигнали 
от граждани за публично неподчинение и 
протести относно пътищата на територията 
на общината. 2 въпрос:  Относно дупките по 
улицата под мостовете, миналата година са 
гласували 66 хил.лв. за цялостно асфалтиране, 
да бъде положен нов слой. 3 въпрос: Не е 
получил отговор на въпрос, който е задал през 
месец февруари. 4 въпрос:  Към 31.12.2016 г. 
имат ли задължения общински съветници към 
Община Костенец и ако имат за какво са им 
задълженията? 

Г-н Радев отговори на поставените 
въпроси: относно мероприятията за Седмицата 
на гората няма внесен план какви мероприятия 
ще има, винаги инициативата е била на 
Общинското предприятие по на стр. 5
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гори и земи, единственото, което има, е едно 
писмо от РДГ,  има ден на отворените врати, 
с това мото не може да не вземат отношение 
относно засаждане на фиданки и се надява 
всички да се включат. Относно ул.»Родопи», 
всички знаят и са гласували, че е подаден 
проект към фонд «Земеделие» и в момента 
тече кореспонденция, не може да си позволи 
лукса да вложи  един лев там преди да се знае, 
дали проектът  ще бъде одобрен, предстои  
пълна рехабилитация на улицата. Подадени 
са и ул.»Кокиче», ул.»Родопи», ул.»Хан 
Аспарух» и ул. «Мусала», частично ул.»Ив.
Вазов» в с. Костенец и ул.»Ружа» в гр. Момин 
проход. Това са улиците,  които са подадени, 
тече коресподенция с ДФ «Земеделие» и са 
под чертата за одобрение, с дребни средства да 
запълваме не се решава въпроса. После трябва 
да действат за ул.»Младежка» и да вървят 
към с. Костенец. Договорите, касаят трима 
общински съветници,  ще бъдат проверени  
задълженията, има съветници  както от групата 
на ГЕРБ, така и от групата на БСП. Не може да 
каже, без да е проверил, ще  даде допълнително 
информация. 

Г-н Чолаков отговори на въпроса на г-н 

Младенов за регистрационните номера на 
договорите, имат договори г-н Боян Генчев, 
г-н Юлиан Георгиев и той и договор на Стоян 
Георгиев. Не знае какво е целял г-н Младенов 
с въпроса си, част от договорите са подписани 
2015 г. и 2016 г. Договорите са за наем на 
пасища и земеделска земя от общинския 
поземлен фонд.

Г-н Радев  поясни, че другата седмица се 
очаква фирмата за асфалтиране, досега не е 
дошла, защото базите за асфалт не са работели. 
Да не си мислят, че не иска да направи улицата 
под мостовете, чакал е да минат изборите, 
надява се да има правителство и да заработи 
държавата в цялост, защото така никой няма 
интерес да има дестабилизация в държавата. 
Следващата седмица ще започне работа по 
ремонт на улицата,  притеснението му е пак 
да не се нарани асфалтовата настилка  от 
капенето от мостовете, предстои частично 
изкърпване на дупките около полицията, после 
преминават към двора на болницата. За зимно 
поддържане и изкърпване на републиканска 
мрежа от Агенция «Пътна инфраструктура»  
миналата година са превели 7 300 лв., може 
да си представят какво може да се направи 

с тези пари. Видели са какво се е случило 
при един проливен дъжд,  миналата година 
при Иво Велков, под Олимпиада, дупките ги 
изкърпи «Пътстрой 92» и на втората седмица 
при проливния дъжд, все едно нищо не е 
правено. Силната вода и тясната канализация 
не можа да поеме шахтата и изрови всичко.  
Навсякъде проблемът с водата си стои като 
основен проблем. Никакво отношение няма 
към отводняването,  не било работа на 
проектантите, може да видят как държава и 
община работят в синхрон.

Г-н Младенов, съветник от ГЕРБ,  
благодари за отговора на г-н Чолаков. Всички 
са заявили, гражданите на Община Костенец, 
че ще работят открито, точно днешния ден, с 
изнесената информация му прави чест, защото 
така трябва да се постъпва с всяко едно питане. 
Не вижда нарушение в това, че е обявено кой 
с какво се занимава, след като е  направено  
по правилния начин. Не споменаването на 
някои имена може да породи съмнения. Това 
е трябвало да бъде казано още в началото на 
хората, тези номера на договорите са дадени от 
граждани. Връзката между гражданите и кмета 
са общинските съветници.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

 
 

О Б Я В А 
                       
 

до заинтересованите лица и общественост 
 
       Община Кoстенец на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на  
територията /ЗУТ/  съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен 
проект  за ПУП-ПП  /подробен устройствен план – парцеларен план/ във фаза 
окончателен проект за трасе на: Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив;  железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин 
Пелин – Септември; за участък Ихтиман – Септември: 

- трасето  преминаващо  през  землището на с. Горна Василица,  
ЕКАТТЕ 18561, Община Костенец 

- трасето   преминаващо  през  землището на с. Костенец, ЕКАТТЕ 
38916, Община Костенец 

- трасето  преминаващо  през  землището на с. Долна Василица, 
ЕКАТТЕ 24894, Община Костенец 

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с 
проектите  в Община Костенец, ет. 4 (стая № 34) и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по тях. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

 
 

 

О Б Я В А 
 
 

до заинтересованите лица и общественост 
 

Община Кoстенец на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на  
територията /ЗУТ/, Решение № 61 от протокол №7 на Общински съвет – гр. 
Костенец от 28.05.2015 г.; Регионална здравна инспекция – Софийска област 
с изх.№ 32-21-316/07.09.2015 г.; Писмо с изх. № 26-00-4915/22.06.2015 г.  на 
Регионална инспекция по околна среда и водите – София  /РИОС/; Решение 
№12  от протокол № 4 на общински експертен съвет по устройство на 
територията от 18.10.2016 г.  съобщава, че е изработен проект –  ПУП-ПП 
/подробен устройствен план – парцеларен план/ във фаза предварителен 
проект за трасе за анодна защита на магистрален газопровод – южен склон,  
преминаващо през  ПИ № 000031 – с начин на трайно ползване - полски път, 
EKATTE 18561, находяш се в землището на с. Горна Василица, Община 
Костенец, Софийска област.  

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в 
общината, ет. 4 (стая № 34) и да направят писмени възражения, предложения 
и искания по тях. 
 
                                                                                                               

Гласуване чрез  подписка

БКС ОСТАВА ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

На 24 април 2017 г. Общински 
съвет – Костенец проведе гласуване 
чрез подписка във връзка с 
предложение относно отмяна на 
Решение № 54 по Протокол № 6 
от заседание на Общински съвет – 
Костенец, проведено на 30.03.2017 
година. 

Общински съвет –  Костенец  с 15 
гласа «за»  прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 65
Отменя Решение № 54 по Протокол 

№ 6 от заседание на Общински съвет 
– Костенец, проведено на 30.03.2017 
година. 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
“ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ”

КОСТЕНЕЦ
ОБРАЗОВАНИЕ  ПЛЮС  КВАЛИФИКАЦИЯ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г            

                 ПРИЕМ СЛЕД  7  КЛАС  ПО  ПРОФЕСИИТЕ:

   ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

                      С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
                                                                                                                             
                                                              
                                                                                                                                              НОВА ПРОФЕСИЯ

                                            ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

                  ПРИЕМ СЛЕД  8  КЛАС  ПО  ПРОФЕСИИТЕ:   

                         МАШИНЕН ТЕХНИК

       МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

ГРАД КОСТЕНЕЦ 

УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №5

07142/2004; 4724  

pgr.ucoz.com

pg_rakovski@abv.bg

За трета поредна година Професионална 
гимназия „Георги Сава Раковски“ посрещна скъпи 
гости в Деня на отворени врати на 07.04.2017 
г. Ученици, родители, граждани, приятели и 
съмишленици  посетиха учебното заведение, за да 
се запознаят накратко с историята на гимназията, 
с  различните професии и с възможностите  
за реализация след завършване на 12 клас. 
       Домакини бяхме всички ние - учители, ученици 
и служители. Отново отворихме вратите, за да 
представим своето училище, да покажем пътя, 
който сме изминали и това, което сме успели да 
постигнем.  Гостите ни разгледаха материално-
техническата база, посетиха различните клубове 

по професии - „Млад техник”, „Смелият шивач”, 
„Цар Кулинар”,  „Анимация за малки и големи”, 
включиха се в играта «Парад на професиите». 

С истинска феерия от цветове и настроение 
изложбата-базар „Великденско чудо“ очарова 
малки и големи и предложи сувенири, подаръци 
и сладки изкушения за всеки ценител на ръчното 
творчество.Оставаме вдъхновени и в очакване 
на следващата година, когато традиционно 
ще отворим вратите си и ще предложим нови 
вълнуващи изненади.

ДЕН  НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
в ПГ „Георги Сава Раковски”

Всяка година в Читалищната 
библиотеката в град Костенец 
се провежда маратон по  четене,  
посветен на Международния  

ден на детската книга  като част от националната 
кампания под мотото „ Четете на глас. Четете заедно. 
Четете на приятел”.  И тази  година на 19 април Наталия 
Манова,библиотекарка, организира поредния маратон с 
ученици от  ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.  Включени са 
децата от 2 до 6 клас, по две паралелки от клас, само един 
клас е с една паралелка. 

И започва маратонът. От 10 часа библиотеката 
става средище на приобщаване към книгата. Децата 
се подреждат в кръг и всеки чете, другите са негови 
слушатели. И така, докато всеки се докосне до писменото 
слово. Наталия, обичаща професията си, наблюдава 
децата, като вижда  интереса, с който се включват в 
маратона, надеждата, че децата искат, но някои не знаят, 
я кара да работи още по-усилено в тази насока. Съжалява 

искрено, че тази година времето е студено и не може да 
изнесе четенето сред природата, за да бъде срещата на 
децата още по-вълнуваща с книгите. 

Отминава деня на колективното четене. Като отплата 
за стореното  от Наталия е картонът на нов читател 
от 6 клас. В библиотеката  идват две редовни малки  
читателки, но с тях е и дете, което досега не е влизало в 
библиотеката. В очите на Наталия Манова се чете радост 
от всеки спечелен млад читател. Работата показва и тази 
година, че има смисъл да се учат децата да четат, така 
както се дават знанията в клас по различните предмети, 
така  четенето  се оказва като един важен урок, полезен  
за цял живот.

Деца четат 
заедно 

от стр. 4
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На 17 март  в Стара Загора се 
проведе 17-ти Национален детски 
фолклорен конкурс «Орфеево 
изворче». В раздел народно 
пеене, втора възрастова група,  
от 89 участници и жури в състав 
Бинка Добрева, Нелка Петкова 
и Юлия Цанкова, малкия Любо 
изправи журито на крак и взриви 
публиката. Любо Стоянов Иванов 
е представител на музикалната 
школа при НЧ «Прогрес 1907» с 
ръководител Цветко Старипавлов 
и с песните „Замръкнала хубава 
Яна“ /тракийска/ и «Гльодай 
ма, гльодай момице»/родопска/, 
си заслужи първото място и 
златен медал. На 18 март Любо 
с родопската песен участва и 
в гала концерта на лауреатите.  
Пожелаваме му още много 
творчески успехи за напред.

     
Наталия Манова

Малък наследник на Орфей
Ивайло Златков е роден през 1980 г. 

в град Костенец, женен, с едно дете, в 
момента е треньор на представителния 
мъжки футболен отбор  на „Бенковски” – 
Костенец. 

Г-н Златков, започна пролетния 
футболен полусезон, какво бихте казали 
като треньор?

Радостно е, че отборът, който ми е 
поверен като треньор, не само продължава 
успешния си ход от есента на миналата 
година, но вече е едноличен лидер в 
групата, с добра преднина пред втория в 
класирането отбор на ОФК „Елин Пелин”.  
В момента точковият актив е добър, но 
искам да отбележа, че няма никакво място 
за успокоение, защото има още доста 
мачове, които трябва да се изиграят. 

Вижда се, че отборът има изграден 
стил на игра, балансиран е във всички 
линии. 

Момчетата са заедно от няколко години, 
познават се отлично, добър колектив сме, 
новите попълнения, които дойдоха в 
отбора, бързо свикнаха с обстановката, паснаха 
добре към стила, който практикуваме, и 
самите резултати потвърждават всичко казано. 
Няма значение дали играем като домакини или 
гостуваме, навсякъде  ни посрещат с респект 
заради първото място. 

Вече отборът играе на нов стадион.
Това също оказа положително влияние. 

Докато се строеше новият стадион, играехме 
в други населени места около град Костенец, 
но всичко това е вече в миналото. Прекрасното 
спортно съоръжение с нова тревна настилка 
на футболния терен, с трибуна с козирка за 
зрителите, нови съблекални за домакините и 
гостите, да не изброявам всички прекрасни 
неща, които още се намират в спортния 
комплекс, това повдигна  самочувствието на 
момчетата, сега играят с удоволствие и носят 
по-голяма отговорност. 

В другите отбори постоянно има 
някакви проблеми, били те организационни 
или финансови.

Тук искам да изкажа голяма благодарност 
от мое име, от екипа, с който работя, и от целия 
отбор за помощта, която ни оказва Община 
Костенец и лично кметът г-н Радостин Радев. 

Екипировка, топки, обстановка, пътувания за 
гостуванията ни, всичко това ни е подсигурено. 
За нас остава само да се развиваме във 
футболната игра, не  мислим за нищо друго, 
освен за тренировки и мачове. 

До тук добре, а сега какво следва 
нататък?

Ако завършим на първо място в групата, 
в което не се съмнявам, следва среща с 
първенеца на западната група в нашата област 
за излъчване на областен футболен първенец. 
Нашата цел е влизане в по-горна футболна 
група и ще играем квалификация с отборите 
първенци на София град, Пазарджишка област, 
Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска 
области. За всичко това имаме условия, имаме 
опит и желание и всички вярваме, че целта е 
напълно постижима. 

Г-н  Златков, благодаря за интервюто и 
от името на футболната общественост 
на Община Костенец пожелаваме на 
отбора още много победи, да ни радвате с 
качествена игра, ние сме с вас, подкрепяме 
ви и ви пожелаваме от есента на новия 
стадион в по-висока група.    

                   Интервюто взе: Иван Стайков

„БЕНКОВСКИ” ПРОДЪЛЖАВА УВЕРЕНО ПОБЕДНИЯ СИ ХОД

От 21 до 24 април се проведе 
Интерденсфест  в Сараево, 
столицата на Босна и Херцеговина. 
В надпреварата взеха участие над  
4100 деца, представители на 68 
танцови клуба от 12 държави.    
ДФ „Вайялет” при НЧ „Про-
грес 1907” , град  Костенец 
бе единствен представител от 
България.  Формацията участва 
с  23   танца в три танцови стила 
– танцово шоу,  джаз танц и 
модерен танц. Със спечелените 7 
златни, 7 сребърни и  4  бронзови 
медала  танцьорите за пореден 
път показаха своята класа и 
доказаха,  че танцът е в сърцата 
им. 

Благодарим на  г-н  Радо-
стин Радев, кмет на Община 
Костенец, общинския съвет  и 
председателя на НЧ «Прогрес 
1907»  за предоставената ни 
възможност да участваме в този 
танцов форум.  Гордеем се с екипа  
-  ръководители,  участници и 
родители,  представил достойно 
страната и общината ни на тази 
европейска сцена.

Да си пожелаем нови 
творчески успехи сега и занапред!

Валентина Бонжолова   
и   Емилия Мичева         
ръководители на състава

ДЕНС  ФОРМАЦИЯ    „ВАЙЯЛЕТ”
ПОКОРЯВА  ЕВРОПЕЙСКА  СЦЕНА

В Община Костенец, под патронажа на 
кмета на общината г-н Радостин Радев, се 
проведоха три турнира по шахмат, посветени 
на един от най-светлите празници през годината 
– Великден. Първият турнир  се състоя на 8 
април в с. Горна Василица. В  състезанието 
се включиха 17 участника от гр. Костенец, гр. 
Момин проход, гр. Долна баня, с. Костенец 
с. Горна Василица,  с. Радуил, с. Габровица, 
както и кметът  на с. Горна Василица г-н Атанас 
Йорданов. Шахматистите бяха поздравени и от 
двама народни представители – г-н  
Иван Ченчев и г-н Радослав Стойчев, 
както и от кмета на Община Костенец 
г-н Радостин Радев, които пожелаха 
на всички състезатели  успех в 
играта. В крайна сметка, след няколко 
часови оспорвани срещи купата на 
Великденския турнир по шахмат 
с. Горна Василица 2017 г.  стана 
притежание на Димитър Стоянов 
от с. Радуил. На второ място остана 
Славчо Тонев от гр. Костенец, а на 
трето - Георги Пенчев от гр. Долна 
баня. Купа за най-млад състезател бе 
връчена на Ивайло Антов – 15 години, 
а за най-възрастен   - на  88-годишния 
Цветан Бумбовски,.

На 14 април  в конферентната зала на 
Спортен комплекс „Бенковски“, гр. Костенец се 
проведе Великденски турнир по шахмат за деца 
и юноши. От 12-те участника купата грабна 
Дамяна Илиева, следвана от Ивайло Антов и 
Ерджан Терзи. Наред с паричните награди на 

първите трима участници, децата получиха и 
торбички с лакомства, козунак, великденски 
яйца, сандвичи, безалкохолни напитки, тефтери, 
осигурени от кмета на общината г-н Радостин 
Радев и от спонсори.

Турнирът за възрастните се проведе на 17 
април в Клуба на пенсионера в гр. Костенец. 
След оспорвани партии между тринадесетте 
участника купата стана притежание на Славчо 
Тонев, следван от Боян Додов и Димитър 
Стоянов. 

Великденски турнири по шахмат


