
 

Общински вестник, брой 31 /95/, септември 2019 г. Разпространява се безплатно 
 

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 111 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ 

2019/2020 ГОДИНА 

 

Новата учебна година в община Костенец бе 

тържествено открита на 16 септември 2019 година. 

Всички учебни заведения бяха посетени от 

представители на ръководството и администрацията 

на община Костенец. Кметът на общината г-н 

Радостин Радев бе гост на ученици, учители и 

родители в Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий” град Костенец и Основно училище 

„Константин Костенечки“ село Костенец. 

 

 
 

Със своето присъствие и поздравления по повод 

откриването на новата учебна година, община 

Костенец за пореден път доказа, че образованието е 

сред най-важните приоритети в нейната политика, а 

признанието и почитта към учителите са знак за 

вярата, че децата на общината ще получат най- 

добрите знания за своето успешно реализиране в 

живота. С пожелание за успешна и ползотворна 

учебна 2019/2020 година. 

 

 

На 22 септември отбелязахме 111 години от 

обявяването на Независимостта на България. Тя е 

провъзгласена на 22 септември 1908 г. с Манифест, 

който цар Фердинанд І прочита в двора на църквата 

„Св. Четиридесет мъченици“ в старата българска 

столица Велико Търново – символичен акт на 

продължение на Второто българско царство. По 

традиция празникът бе отбелязан тържествено и в 

град Костенец. Официални лица, присъстващи на 

тържеството бяха: г-н Радостин Радев, кмет на 

община Костенец, който произнесе слово по случай 

111 години от Независимостта на България. 

на стр.10 

15 ГОДИНИ ДЕНС ФОРМАЦИЯ „ВАЙЯЛЕТ“ 

 

Денс формация „Вайялет“ представи танцовия 

спектакъл „Легенда“, с който се отпразнуваха 15 

години от създаването на формацията. Денс 

формация „Вайялет” е създадена през 2004 година, 

развивайки стиловете Модерни танци, Характерни 

танци и Танцово шоу.  на стр.10 



 

 

  ПРОИЗВЕДЕНО  В  КОСТЕНЕЦ  –   ИЗЛОЖЕНИЕ  НА  МЕСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
 

 

На 28 септември 2019 г. (събота) в гр. Костенец 

се проведе третото издание на изложението за 

местни производители и занаятчии „Произведено в 

Костенец“. 

И тази година събитието включи два панела: 

Панел I: Изложение на местни продукти и 

услуги от 10:00 часа в централната част на града 

(до автогарата) – бяха представени плодове и 

зеленчуци от производител; различни видове мед и 

сладка; тестени изделия и ръчен хляб печен на 

дърва; овче и козе сирене; вишнев оцет; вино от 

изба „Ръсин“ и др.; уникални ножове на Любомир 

Данин, Николай Гавелски и Иван Илчев – майстори 

от село Костенец; ръкоделия от Занаятчийска 

работилница – НЧ „Гео Милев” – гр. Момин 

проход; гоблени и карета; икони и сувенири; 

дърворезба и др. мебели от дърво; бижута; декупаж 

и др.; биологична розова и лавандулова вода; 

козметични продукти; огнезапалващи продукти на 

„Файърпродъктс Плам България“ ООД; котли на 

пелетно гориво и горелки за пелети на Пелетерм 

ЕООД и др. 

Панел II: Модно дефиле от 13:00 часа на Амфитеатъра 

(зад НЧ „Прогрес – 1907”) – мястото, на което всички 

срещнаха красотата и въображението, въплътени в 

произведените от местни дизайнери дрехи в различни 

стилове. 

Местни жители и ученици представиха дрехи на 

дизайнерите Кремена Панова и Ивелина Златева, както 

и на ученици и учители от Професионална гимназия „Г. 

Сава Раковски“, а за приятното преживяване на 

зрителите допринесоха и изпълненията на Денс 

формация „Вайялет“, Елена Банчева и Гергана 

Пенджурова. 
 
 

“Местна инициативна група Костенец 2010“ 
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ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА 

ЗА МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаеми съграждани, с 

настоящия отчет представям, 

както конкретните позитивни 

резултати, които постигнахме 

през изминалия период, така и 

проблемите по които 

продължава да се работи. 

Накратко бих определил мандат 

2015-2019, като труден. Но това 

не ни спря да бъдем отворени 

към гражданите, да подобряваме 

състоянието на публичната 

инфраструктура, да създаваме 

по-благоприятни условия за 

развитие на местната икономика 

и повишаване стандарта на 

живот на всички жители на 

общината. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА 

ФИНАНСИТЕ 

 
През периода м.01.2016- 

31.07.2019 г. основната ни цел е 

била да осигурим нормална 

работа на всички общински 

служби, добра събираемост на 

приходите и разумно разходване 

на средствата. 

Собствените приходи в 

общинския бюджет от 

01.01.2016  до  31.07.2019  г.  са в 

размер на 10 720 835 лв., от 

които приходи от продажби на 

услуги и стоки – 3 041 930 лв. 

93% от приходите от продажби 

на стоки и услуги са от 

Общинско предприятие 

„Общински гори и земи в горски 

фонд“. 

Събраните местни 

 
туристически данък 85 994 лв. и др. 

По отношение на таксите, най- 

голямо е перото на такса битови 

отпадъци 2 224 233 лв. 

Събраните такси извън такса 

битови отпадъци са в размер на 1 204 

220 лв. През отчетния период са 

постъпили 314 035 лв. от такси за 

детски ясли и детски градини, като 

за съжаление бележат тенденция към 

намаляване от няколко години. 

Приходите от домашен социален 

патронаж са 126 719 лв. Лек спад се 

наблюдава и при приходите от 

технически и административни 

услуги - 88% от очакваното, главно 

поради частичното въвеждане на 

електронният обмен на документи. 

Общината продължава практиката с 

налагане на принудителни мерки по 

събиране на местните данъци. През 

периода януари 2016 – юли 2019 г.  

от 2 120 бр. издадени актове за 

установяване на публично общинско 

вземане и предадени 241 бр. 

преписки при частен съдебен 

изпълнител е събрана сумата от 491 

512 лв. 

 
ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО 

НА ТЕРИТОРИЯТА 

 
Изминалият мандат затвърди 

убеждението ми, че ефективното 

управление на общинската 

собственост е важен инструмент за 

осъществяване на политика за 

устойчиво местно развитие. 

Общинската собственост е източник 

на приходи за общинския бюджет и 

обезпечава финансирането на 

голямата част от общинските 

дейности. 

Разпореждане с имоти – общинска 

собственост за периода 01.01.2016 

г. – 31.07.2019 г. 

Продажба на земя – общинска 

собственост на собственици на 

законно построена върху нея сграда 

- общо реализиран приход 39206,72 

лева; 

Прекратяване на съсобственост 

между общината и имоти на частни 

лица - общо реализиран приход 

98738,00 лева; 

Други: Уреждане  на сметки по 

регулация, Продажби по реда на чл. 

15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ, 

Учредено право на строеж чрез 

публичен търг или   публично 

оповестен  конкурс  -  общо 

реализиран приход 83883,00 лева; 

Право на прокарване на обекти от 

техническата инфраструктура - общо 

реализиран приход 39060,20 лева; 

Придобиване на имоти от частни 

лица за периода 01.01.2016г. – 

31.07.2019г. 

1.2. Възмездно 

придобиване право на собственост 
/покупка/ за общата сума от 

609660,00 лева; 

1.3. Закупуване на 

земеделска земя за разширение на 

гробищния парк за общата сума от 

76679,07 лева, от които неплатени 

31077,39 лева, които са заложени в 

бюджет 2019 г. 

1.4. Придобиване   на имоти, 

по силата на закон, чрез отписването

 им  със  Заповед на областния 

управител от актовите книги за 

държавна собственост – За отчетния

 период,   въз   основа на 

подадени  искания  от   Община 

Костенец са предадени в собственост 

на Община Костенец 11  бр.  имоти, 

от които  4  имота за  жилищно 

строителство,   1    имот за 

образователни нужди, 1 имот за 

озеленяване и 1 имот за резервоар. 

Придобиване безвъзмездно правото 

на  собственост  върху  имоти   – 

държавна собственост, по реда на чл. 
данъци   и   такси   по  Закона 1з.1а. Продажба чрез публичен търг или 54 от Закона за държавната 
местните данъци и такси са  

общо за периода 4 684 632 лв., 

при планирани 5 807 921 лв., 

което прави 81 % изпълнение. 

От тях: от данък недвижимо 

имущесто са събрани 749 636 

лв.; данък МПС – 1 373 977лв.; 

публично оповестен конкурс на 

имоти и вещи – общинска 

собственост – общо реализиран 

приход 481875,00 лева; 

собственост - За отчетния период, по 

реда на чл. 54 от Закона за 

държавната собственост е 

прехвърлено безвъзмездно на 

Община Костенец правото на 

собственост на следните имоти: 
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 от стр.3 

- УПИ ХІІ 

„Професионална      гимназия 

„Георги Сава Раковски” в кв. 

99 по регулационния план на 

гр. Костенец с Решение № 

441/29.06.2018г. на 

Министерски съвет. 
- УПИ ІХ с площ от 

5410 кв.м. в кв. 84 по 

регулационния план на гр. 

Костенец, заедно с 

построените в него сгради с 

Решение № 785/01.11.2018г. 

на Министерски съвет. 

- УПИ ХVІІІ с  

площ от 450 кв. в кв. 84 по 

регулационния план на гр. 

Костенец, ведно с 

построената в него сграда на 

гражданска отбрана с 

Решение № 328/06.06.2019г. 

на Министерски съвет 

Община Костенец е 

предприела процедура за 

безвъзмездно прехвърляне 

правото на собственост на 

имот –  държавна 

собственост, представляващ: 

Лагер в землището на с. 

Костенец,  местността 

„Миликини ниви”. 

Отдаване под наем на имоти 

– общинска собственост за 

периода 01.01.2016 г. – 

31.07.2019 г. 

1.5. Отдаване 

под наем на земеделски земи, 

представляваща орна земя и 

пасища, мери и ливади – 

общо постъпления от наем 

389034,00 лева; 

1.6. Отдаване под

 наем на терени за 

поставяне на преместваеми 

обекти и  Рекламно  – 

информационни  елементи 

/РИЕ/ и отдаване под  наем 

на помещения – общо 

постъпления от наем 373013 

лева; 

2. През периода 

01.01.2016г. – 31.07.2019г. са 

издадени 10 разрешителни за 

водовземане от предоставените 

безвъзмездно за управление и 

ползване находища на 

минерална вода „Костенец” и 

„Момин проход”, както следва: 

-  2016 г. – 2 броя, от 

които 1  брой ново 

разрешително за водовземане 

от находище „Момин проход” и 

1 брой решение за изменение  

на действащо разрешително за 

водовземане       от      находище 

„Костенец” 2017 г. – няма 

издадени          и изменени 

разрешителни за водовземане 

- 2018 г. – 3 броя, от 

които 1 брой ново разрешително 

за водовземане от находище 

„Костенец” и 2 броя нови 

разрешителни за водовземане от 

находище „Момин проход” 

- 2019 г. – 5 броя, от 

които 3 броя нови разрешителни 

за водовземане от находище 

„Костенец” и 2 броя решения за 

служебно изменение на 

действащи разрешителни за 

водовземане от двете находища. 

Приходи от такси за 

водовземане през периода 

01.01.2016г. – 31.07.2019г. общо в 

размер на 180387,45 лева; 
3. През периода 

01.01.2016г. – 31.07.2019г. има 

сключени и действащи 5 договора 

за концесия за имоти – общинска 

собственост, представляващи 

Язовири - общ реализиран приход 

от концесионни плащания за 

отчетния период е 13422,00 лв. 

През този четиригодишен 

период продължи работата по 

изработването на Общия 

устройствен план на общината. 

На 07.08.2017 г. се подписа 

споразумение между Агенция по 

геодезия, картография и кадастър и 

Община Костенец за подпомагане  

на Агенцията  при 

административното обслужване на 

потребителите за част от 

административните услуги, 

предоставяни по реда на Закона за 

кадастъра и имотния регистър. 

Услугите са свързани с приемане на 

заявления и получаване на 

официални документи – скица на 

поземлен имот, скица на сграда, 

схема на самостоятелен обект, 

удостоверение за наличие или липса 

на данни в кадастралната карта, 

приемане на заявления за 

извършване на изменения на 

кадастралния регистър   на 

недвижимите имоти и др. По този 

начин гражданите имат лесен и бърз 

достъп до изнесеното работно място 

в Центъра за услуги на гражданите в 

Костенец, където да заявят и 

получат необходимите услуги от 

тяхна страна, без да се налага да 

правят това в службата в София. 

Услугите се предоставят за 

територии с влезли в сила 

кадастрална карта и кадастрални 

регистри. 

От Главния архитект на 

община Костенец през мандата 

общо са издадени 129 бр. 

разрешения за строеж, като влезли в 

сила са 123 бр. вкл. 9 бр. разрешения 

за строеж за общински обекти в т.ч. 

за реконструкция на водопроводи на 

18 улици и довеждащ водопровод от 

водохващане на р. Чавча и Крайна. 

Разрешенията за строеж, 

които са свързани със сгради и 

огради на частни лица – нов строеж, 

пристрояване и др. са 84 бр. През 

2018 г. е издадено разрешение за 

строеж на Филиал за спешна 

медицинска помощ за вътрешно 

преустройство на част от 

съществуваща едноетажна сграда на 

бърза помощ, с навес за линейки, 

козирка, дизел генератор и паркинг. 

По интересни инвестиционни 

проекти, свързани с предприятия за 

производство и преработка на 

продукти, търговия, басейн, 

ваканционно селище, магазини, 

медицински център в гр. Момин 

проход са получили 13 бр. 

разрешения за строеж. 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ 

УСЛУГИ 

През 2016 година 

Общинската администрация е 

предоставила     7      520  броя 

административни услуги на 

гражданите и бизнеса, от които 594 

бр. скици, 205 бр. удостоверения за 

декларирани  данни,           1375 

удостоверения за наследници, 699 

удостоверения за постоянен адрес и 

508 удостоверения за настоящ адрес. 

През 2017 услугите са общо 

6478 броя, от които 563 бр. скици, 

1245 данъчни оценки, 240 

удостоверения за декларирани 

данни, 1211 удостоверения за 

наследници, 355 удостоверения за 

постоянен          адрес          и       388 

удостоверения за настоящ адрес. 

За 2018 година 

предоставените услуги са се 

увеличили на 6584 броя, като 
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   от   стр.4  данъчните 

оценки са 1153, а скиците 538 

броя. От началото на 2018 г. 

до края на месец юли 2019 г. 

службите ГРАО са 

предоставили общо 4 266 бр. 

услуги, като най-голям е 

броят на издадените 

удостоверения за наследници: 

1004 бр. за гр. Костенец, 772 

бр. за с. Костенец, 148 бр. за 

с. Горна Василица, 153 бр. за 

гр. Момин проход, 139 бр. за 

с. Пчелин, 115 бр. за с. Очуша 

и с. Подгорие. Издадените 

удостоверения за настоящ 

адрес са общо 429 бр., от 

които 230 бр. за гр. Костенец, 

93 бр. за с. Костенец, 48 бр. за 

гр. Момин проход и 58 бр. за 

останалите населени места. 

По постоянен адрес на 

гражданите са издадени 448 

бр. удостоверения, от които 

216 бр. за гр. Костенец, 149 

бр. за с. Костенец, 59 бр. за 

гр. Момин проход и 24 бр. за 

останалите населени места. 

С цел подобряване на 

обслужването са въведени 

комплексните 

административни услуги – в 

Общинска администрация 

Костенец може да се заяви 

услуга, предоставяна от друга 

администрация; въведено е 

служебното начало - не се 

изискват документи налични 

в общинската администрация 

или в регистрите на 

държавните институции; 

може да се заявяват и устни 

услуги. Така, все повече от 

гражданите няма да се иска да 

представят документи за 

данни, които съществуват в 

регистрите на държавните 

институции и общините и те 

могат да си ги обменят 

помежду си. 

През 2018 г. община 

Костенец се присъедини към 

Средата за електронен обмен 

на съобщения, при която 

обменът на електронни 

документи се извършва чрез 

директна комуникация между 

системите за електронен 

документооборот на 

участващите общински и 

държавни администрации. 

 

 

 
Дейността е в съответствие с 

политиката  държавна 

агенция „Електронно 

управление” за облекчаване 

на административната тежест. 

Комуникация с 

гражданите и съдействие за 

решаване на конкретни проблеми 

е осъществявано директно в 

Приемния ден на кмета.  Повече 

от 1400 човека са избрали този 

начин за комуникация с 

институцията. 

За по-доброто обслужване 

на физическите и юридическите 

лица през 2018 г. са доставени 

модернизирани ПОС терминали 

на касата за местни данъци и 

такси. 

 
ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ПУБЛИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 
През изминалия мандат не 

успяхме да изпълним всички 

обекти от капиталовите програми, 

поради недостатъчен финансов 

ресурс. Приоритетно заложихме 

на ремонти, които са част от по- 

големи проекти, смяна на 

водопроводи на улици, на които 

предстои изграждане на тротоари 

и полагане на настилка, улици с 

най-голям брой аварии и др. Беше 

завършена подмяната на 

водопроводите в: 

 гр. Костенец - ул."Акация" 

(от ул."Оборище" до ул."Изгрев"), 

ул."Момина сълза" (от 

ул."Оборище" до ул."Изгрев"), 

ул."Зорница" (от ул."Оборище" до 

ул."Изгрев"), ул.„Стадионна" (от 

ул."Марица"  до  ул."Шипка"), ул. 

„Шипка" от (ул.”Марица”  до 

ул.”Стефан  Караджа”), ул. 

„Здравец”,    ул.    „Белмекен”,  ул. 

„Пирин”, „ул. „Милин камък”  ул. 

„Боровец“ (от ул. „Кокиче“ до  ул. 
„Мургаш“ и от ул.“Белмекен“ до 

РПУ),       ул.       „Кокиче“,       ул. 

„Търговска“ (от ул."Кокиче" до 

ДСК),       ул.       „Славей“,       ул. 

„Чучулига“,   ул.   „Калинка“,   ул. 

„Липа“ (от ТПК до 

ул."Бузлуджа"), ул. „Ст. Караджа“ 

(от ул. „Цариградско шосе“ до 

ул."Бреза"), ул. „Китка“ (от 

автомивка  до  Спасов  мост),   ул. 

„Бузлуджа“, ул. „Веслец“; 

 

 гр. Момин проход - ул. 

”Еделвайс” , ул.”Траянови врата”, 

ул. „Пчела”, ул. „Славянска” 

(частично), ул. „Мир” (от двора на 

СБР-НК ЕАД до края на улицата), 

ул. „Хр. Ботев“ (от Зъболекарски 

кабинет до автобусна спирка); 

 с. Костенец - ул. „Патриарх 

Евтимий”,  пл.  „К.  Костенечки“, ул. 

„Св.Св. Крил и Методий“, ул. „Хр. 

Ботев“, ул. „Св. Иван Рилски“ (от 

дъбовица до мост за Вили 

Костенец), ул. „Освобождение” 

(частично), ул. „Водопада” (от  Вила 

„Марица” до ДГС – Костенец), 

съществуващ водопровод от 

Напорен резервоар Ниска зона до 

ул.“Иглика“ и съществуващ 

водопровод от Напорен резервоар 

Висока зона, ул. "Пипериче” (от ул. 

"Св.  Св.  Кирил  и  Методий"  до ул. 

„К. Костенечки"), ул. „Самуил“ 

Вили Костенец в т.ч. канализация, 

водопровод на площада във Вили 

Костенец (до „Шишарка”), ул. „Хан 

Аспарух“,      ул.      „Мусала“,      ул. 

„Република“     (от     моста     до  ул. 

„Инчовица“ ), ул „Васил Левски“ (от 

ул. „Иглика”), ул. „Иван Вазов“. 

 с. Пчелин - улици от о.т. 9а- 

10-11-12 и от о.т. 12-13-14 в с. 

Пчелин и ул. „Девети септември” в 

Пчелински бани. 

През 2017 и 2018 г. 

съсредоточихме работата по 

водопроводи основно на улици в 

село Костенец във връзка с 

подписания в края на 2017 г. 

договор с Държавен фонд 

„Земеделие” за финансиране на 

проект „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път 

SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. 

Костенец – лет. Костенец – участък 

от км 0+000 до км 9+000“. Поради 

обжалване на решението за избор на 

изпълнител през изминалата и 

началото на тази година, към 

момента строителството още не е 

започнало, но очакваме това да се 

случи през есента. 

След обжалване на 

процедурата предстои нова 

процедура за избор на изпълнител за 

реконструкцията на улици „Родопи“ 

и „Кокиче“ в гр. Костенец, както и 

мост на ул. „Здравец“ в гр. 

Костенец, улици „Иван Вазов“, 

„Мусала“ и „Хан Аспарух“ в с. 

Костенец и ул. „Ружа“ в гр. Момин 

проход. 
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 от стр.5 Като резултат от 

последователните ни усилия за 

подобряване на 

водоснабдяването и повишаване 

на качеството на питейната вода 

в община Костенец от началото 

на 2013 г. до момента са 

подменени 28 400 м. 

водопроводи на над 70 улици. 

Надяваме се да  постигнем 

трайно решение на проблема с 

остарялата мрежа по някои от 

улиците главно в гр. Костенец, 

където е и най-голям броят на 

отчетените аварии (149 бр. от 

общо 301 бр. за 2016 и 2017 г. по 

данни на ВиК ЕООД) 

Отделно от водопроводите, 

положихме усилия да 

ремонтираме участъци от улици, 

които бяха в много лошо 

състояние – ул. „Цариградско 

шосе”, ул. „Боровец” в т.ч. 

кръстовището за Завода за 

хартия, ул. „Ал. Стамболийски”, 

ул.”Пионерска”, ул. „Иван 

Вазов”, ул. „Китка”, ул. „Ст. 

Караджа” в гр. Костенец; ул. 

„Хр. Ботев” в гр. Момин проход. 

Ремонтираните участъци са 

общо 4 170 м2 в т.ч. 2 бр. 

паркинги на ул. „Цариградско 

шосе”. 

Работихме за трайното 

решаване на проблема с 

наводняването и разрушаването 

на    пътната    настилка    на   ул. 

„Китка” в участъка под 

мостовете и Зеленчуковия пазар 

в гр. Костенец. Ремонтирани са 

1620 м2. С финансиране от 

Междуведомствената комисия за 

бедствия и аварии се извърши 

почистване на 880 м. от 

коритото на р. Марица и 220 м. 

от коритото на р. Очушница в гр. 

Костенец. В партньорство с 

община Нишка баня (Сърбия) 

изпълнихме проект „Съвместно 

управление на риска в регион – 

Нишка Баня и Костенец” по 

Програма за трансгранично 

сътрудничество Интеррег – ИПП 

България – Сърбия 2014-2020 за 

доставка на специализирана 

техника и оборудване за бърза 

реакция при пожари и други 

природни бедствия. Заедно със 

сръбските партньори 

направихме обучения  и 

публична       демонстрация     на 

реакция при възникване на 

пожар ангажирайки всички 

отговорни сужби на местно  

ниво. 

С цел подобряване на 

енергийната ефективност, 

намаляване на разходите и 

повишаване комфорта на 

гражданите, през 2018 г. 

подадохме проектно предложение 

на стойност 446 714 лв. към ДФ 

„Земеделие” за извършване на 

енергийни мерки за сградата на 

Общинската администрация в гр. 

Костенец. 

Община Костенец спечели 

ваучер на стойност 15 000 евро от 

инициативата WIFI4EU на 

Европейската комисия. В момента 

се инсталира оборудване за 

безжичен високоскоростен 

интернет в централните части на 

гр. Костенец, гр. Момин проход, 

с. Костенец, както и в центъра на 

Вили Костенец и на стадион 

„Бенковски“. 
През 2018 г. започнахме 

работа по надграждане на проекта 

за консервация, реставрация и 

социализация        на       крепостта 

„Стенос“ в прохода Траянови 

врата. След проведени няколко 

публични обсъждания е внесено 

задание за проектиране в 

Министерството на културата. 

Считаме, че предстоящото 

кандидатстване по процедура 

BG16RFOP001-6.002   -   Развитие 

на туристически атракции на 

Оперативна програма „Региони в 

растеж“ е ключово за бъдещето 

развитие на Траянови врата, като 

интегриран туристически продукт 

и трябва да бъде във фокуса на 

местната власт. Друг ключов 

проект, за който през 2018 г. 

възложихме проектиране и 

подготвяме за кандидатстване за 

финансиране е проектът за 

закриване и рекултивация на 

депото за твърди битови отпадъци 

в гр. Костенец. 

 

ОБЩИНСКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Общинско предприятие 
„Общински гори и земи в горски 

фонд“ гр. Костенец е създадено през 

2004 година. Предприятието е 

специализирано звено на общината за 

стопанисване и управление, 

възпроизводство, ползване и опазване 

на общинските гори на територията 

на община Костенец, възстановяване 

на нарушени терени от горския и 

поземлен фонд, озеленяване, ловно 

стопанство, ловен туризъм, охрана на 

дървесни видове по поречията на 

реки и край пътища. Общинско 

предприятие „Общински земи и гори 

в горски фонд“ е 

структуроопределящо предприятие, 

което генерира достатъчно финансов 

ресурс за една година. През 2018 

година е изтеглен банков заем за над 

1 млн.лв. за линия за производство на 

пелети. Общината е инвестирала и по 

530 хил. лв. в базата и за машини. 

През 2017 година от общия 

размер на внесените в Общинския 

бюджет приходи - 446 346 лв. са от 

дадени на търгове отдели. За 2018 

година тези приходи са в размер на 

41 000лв.,     поради  прието  Решение 

№ 85 на Общински съвет - Костенец 

от 09 август 2018   година, а именно: 

„Общински съвет - Костенец приема 

повторно Решение №83 от 

27.07.2018г., както следва: Да се 

преустановят всички търгове и 

преговори за продажба на дървесина 

от Общинския горски фонд. Отменя 

текста „Иглолистната дървесина - 

150м3“ от т. II на Решение №12 от 01 

март 2018 година на Общински  съвет 

- Костенец“. 
С Решение №109, прието от 

Общински съвет – Костенец, 

изменено   и   допълнено   с  Решение 

№112, Решение №115, Решение №120 

и  Решение №133  на Общински съвет 

– Костенец, съветът на основание чл. 

21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, чл. 62, ал. 2 и чл. 113 

и следващите от Търговския закон и 

във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 10 от 

Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на 

собственост на община Костенец в 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, прекратява 

дейността на  Общинско предприятие 

„Общински гори и земи в горски 

фонд”, като специализирано звено на 

общината и образува еднолично 

дружество с ограничена отговорност 

с наименование „КОСТЕНЕЦ ЛЕС 

18” ЕООД. 

Задълженията на община 

Костенец към доставчици към 
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 от стр.6 31.12.2018 г. са в 

размер на 2 141 134 лв. Голям 

процент от тях са натрупани 

именно поради опитите на 

Общински съвет – Костенец да 

преобразува Общинско 

предприятие „Общински гори и 

земи в горски фонд”. Част от тях 

са натрупани в резултат на 

Решение №83, прието от 

Общински съвет – Костенец на 

заседание проведено на 

27.07.2018 г. по протокол №16, 

потвърдено с Решение №85, 

прието от Общински съвет – 

Костенец на заседание 

проведено на 09.08.2018 г. по 

протокол №17, с които съвета 

реши да се преустановят всички 

търгове и преговори за продажба 

на дървесина от Общинския 

горски фонд. Така общината бе 

лишена от основното си 

приходно перо в бюджета. В 

същото време в общинската гора 

остана неусвоена маркирана за 

сеч дървесина,  добита 

дървесина, както и дървесина 

повредена при снеголом и други 

абиотични фактори, на стойност 

около 1 000 000 лв. Други 

задължения не са погасени в 

резултат на Решение №109, 

прието от Общински съвет – 

Костенец на заседание, 

проведено на 12.10.2018 г. по 

Протокол №23 за прекратяване 

на дейността на общинско 

предприятие Общинско 

предприятие „Общински гори и 

земи в горски фонд”. С това 

решение предприятието бе 

закрито, вместо да носи средства 

на общината за разплащане по 

договори с контрагенти. На 

работната площадка на 

предприятието остана доставена 

дървесина, но необработена и 

съответно непродадена като 

готова продукция във вид на 

дървесни пелети и фасониран 

дървен материал, на стойност 

около 500 000 лв. 

2. В началото на 2017 г. беше 

образувано Общинско предприятие 

БКС, с предмет на дейност 

управление, изграждане, 

поддържане, ремонт и 

реконструкция на обекти, мрежи и 

съоръжения на техническата 

инфраструктура,      както      и     на 

дейностите насочени към грижа за 

чистотата и хигиената на 

територията на общината и други 

имоти. Числеността на персонала  е 

42 щатни бройки. Работниците 

подпомагат работата на кметовете 

на кметства, поддръжката уличното 

осетление, на зелените площи, 

пътищата и улиците, почистване на 

канавки и  речни  корита. 

Извършват се по-малки по мащаб 

строителни работи – направа на 

плочник и настилка на детски 

площадки в кв. Олимпиада и гр. 

Момин проход, изграждане на 

подпорна   стена   и   ограда   на  ДГ 

„Здравец” филиал Момин проход, 

изграждане на подпорна стена на 

параклис “Свети Мина“ 

/Войнишките чешми/, ремонт на 

шахти, ремонти на помещения в 

кметство с. Очуша и бившия 

Пионерски дом, полагане на асфалт 

за изкърпване на участъци след 

аварирали/подменени водопроводи 

и др. 

Чрез предприятие БКС се 

извършва сметосъбирането и 

сметопочистването на 

територията на всички населени 

места, както и снегопочистването 

и зимното поддръжане на улиците 

и пътищата в регулацията на 

общината. 

За предоставяне на по- 

качествена услуга по 

сметосъбиране и сметоизвозване 

закупихме 42 контерйнера тип 

„Бобър” и 200 съда тип „Мева”. 

Едновеременно с това се 

ремонтират повредени съдове за 

битови отпадъци, за да няма 

недостиг във всички населени 

места. Проблем за цялата община 

остава изхвърлянето на 

строителни и други отпадъци в 

поречията на реките, до полски 

пътища и на нерегламентирани 

места в самите селища. 

 
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 
Политика на община 

Костенец в социалната сфера и 

заетостта е насочена към 

подкрепа на хората през целия им 

живот,  като  първостепенно 

място е отделено на най- 

уязвимите групи, възрастните 

самотни хора, хората с 

увреждания, децата в риск, 

безработни лица. 

До месец юли 2019 година 

с финансиране от държавния 

бюджет по ПМС № 344 от 

21.12.2018 година продължиха 

дейностите по предоставяне на 

социалните услуги в общината. 

От  началото  на  годината  до сега 

108 потребители на социалните 

услуги         „личен         асистент”, 

„социален асистент” и домашен 

помощник” са получили грижи и 

помощ от 75 изпълнители – 60 

лични асистенти, 5 социални 

асистенти и 10 домашни 

помощници. Предоставянето на 

услугите ще продължи до 

31.08.2019 година. 

С влизането в сила от 

01.09.2019 година на новия Закон 

за личната помощ, за хората с 

увреждания с 90 и над 90% ТЕЛК 

и чужда помощ и деца с трайни 

увреждания, предоставянето на 

социалната услуга ще бъде 

съобразно новите изисквания, 

след изготвена индивидуална 

оценка на потребностите от АСП. 

Администрирането на услугата 

отново ще се извършва от 

общината. 

Oт лятото на 2016 г. община 

Костенец работи по проект 

„Топъл обяд” по Оперативна 

програма за храни и/или основно 

материално подпомагане. 

Първоначално ежедневно топла 

храна получаваха 41 нуждаещи 

се. През годините общината 

увеличи броя на потребителите на 

65 човека. Срокът на договора с 

Агенция за социално подпомагане 

е до 30.04.2020 г., а общата му 

стойност е 141 947,19 лв.  

Услугата ползват лица от няколко 

населени места в общината: гр. 

Костенец, гр. Момин проход, с. 

Костенец и с . Горна Василица. 

Чрез Домашния социален 

патронаж храна ежедневно 

получават средно 70-75 човека от 

гр. Костенец, гр. Момин проход, 

с. Костенец, с. Горна Василица и 

с. Пчелин. 

През 2016 г. по проект към 

Фонд „Социална закрила“ на 

Минитерството на труда и 

социалната политика беше 

закупено ново оборудване за 

кухненския блок - електрическа 
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 от стр.7 пекарна, котлон, 

фритюрник, електрическа скара, 

шкафове, работни маси,  стелажи 

и др. на стойност 19 809,60 лв. 

В началото на месец юли 

тази година е подписан нов 

договор с Фонд „Социална 

закрила“ на стойност 29 933,20 

лв. за основен ремонт на част от 

сградата на социалния патронаж, 

а именно предверието, залата за 

хранене и санитарните 

помещения. Предвидено е 

ремонтът да се извърши до края 

на есента, а в момента се 

провежда процедура за избор на 

изпълнител. 

Помагахме на 

възрастните и болни хора за по- 

активен социален живот, като 

субсидирахме функционирането 

на пенсионерските клубове, 

клубовете на диабетиците и др. в 

гр. Костенец, гр. Момин проход, 

с. Костенец и с. Пчелин със 

среден годишен капацитет около 

160 човека. 

През периода 2016-2019 

г. година чрез редица програми и 

мерки за заетост, се  стремяхме 

да осигурим заетост, 

преимуществено на хора от 

уязвимите групи на пазара на 

труда. Общият брой на заетите е 

122 лица: 

Регионална програма - наети 

общо 20 бр. работници за 

поддръжа на пътища в гр. 

Костенец, гр. Момин проход, с. 

Костенец, с. Горна Василица и с. 

Пчелин;   Национална   програма 

„Заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания“ – 4 бр. 

изпълнители в гр. Костенец; 

Национална програма „Старт на 

кариерата“ – 2 бр. младши 

експерти в гр. Костенец; 

Национална програма „КЛИО“ – 

1 бр. охрана и 2 бр. общи 

работници на Траянови врата; 

Обучение и заетост на младите 

хора – 44 бр. в т.ч изпълнители, 

озеленители, поддръжка пътища; 

Програма „Работа“ – 35 бр. общи 

работници в гр. Костенец, гр. 

Момин проход, с. Костенец, с. 

Горна Василица, с. Пчелин и с. 

Очуша и т.н. В изпълнение на 

дългосрочния ни ангажимент за 

повишаване качеството на 

здравните грижи за населението в 

Костенец, през 2017 г. значителен 

финансов ресурс беше насочен 

към Общинската болница. Целта 

бе подобряване на условията за 

обслужване на пациентите и 

работа на медицинския персонал 

и снижаване на разходите за 

издръжка. 

Въведохме мерки за енергийна 

ефективност      на      сградата      на 

„СБДПЛР   –   Костенец”   ЕООД  и 
„Медицински център 1” ЕООД в 

т.ч. смяна на дограма, 

топлоизолация на външни стени, 

топлоизолация на таван, нова 

отоплителна инсталация на пелети. 

В двора на здравното заведение 

изградихме паркинги и изцяло 

асфалтирахме пешеходните алеи  - 

3 172 м2. Общата стойност на 

инвестициите   за   болницата   е 

327 996 лв. Започнахме реновиране 

и въвеждане на мерки за енергийна 

ефектвност и на сградата на 

Здравния дом в с. Костенец, като 

със собствени средства през 2018 г. 

беше подменена 70 кв.м. дограма. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

КУЛТУРА 

 
Образованието винаги е било 

приоритет за община  Костенец. 

Към настоящия момент, 

общинската образователна система 

се състои от осем учебни  заведения 

– пет училища и три детски 

градини. Всички заведения 

получават делегиран от държавата 

бюджет, а община Костенец 

осигурява  допълнително 

дофинансиране при недостиг на 

ученици в класовете. През 

изминалия мандат беше засилен 

контрола на посещаемостта в 

училища и детски градини. Във 

връзка с Механизма за съвместна 

работа на институциите по 

обхващане и задържане в 

образователната система на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст 

в община Костенец са сформирани 

два екипа за обхват - за град 

Костенец и за гр. Момин проход и 

с. Костенец. Екипите са обходили 

73 адреса на деца и ученици, които 

не са записани и са застрашени от 

отпадане или са в риск. От 

Общинска       администрация       са 

издадени   23     наказателни 

постановления  по   Закона  за 

предучилищното  и   училищното 

образование  на родители, чиито 

деца не посещават редовно учебни 

занятия и предучилищни групи. 

Местната комисия за борба с 

противообществени  прояви на 

малнолетни и непълнолетни   е 

провела осем възпитателни дела, 

като част от превенцията в работата 

и е включването на ученици от 

рискови групи в  състезания   и 

събития  организирани от 

Общината. 

Макар и с по-ограничени 

възможности, положихме грижи за 

подобряване на материалната база в 

училищата, детските градини и 

площадките за деца. 

За да се постигне трайност 

на резултатите от санирането на 

сградите в края на 2018 и началото 

на 2019 г. се извърши поетапно 

монтиране на подпрозоречни 

первази в СУ „Св. Кл. Охридски”, 

ОУ „К. Костенечки”, ДГ „Здравец” и 

ДГ „Радост”. 

През 2017 г. беше изградена 

подпорна стена и ограда на Детска 

градина „Здравец” филиал Момин 

проход и бяха доставени и 

монтирани нови съоръжения за игра 

на стойност 5 293,20 лв. В ДГ 

„Радост” с. Костенец е направен 

ремонт за 6 000 лв. на къщата в 

двора, за да може да се използва за 

извънкласни дейности от децата. С 

подкрепата на Предприятието за 

управление на дейностите по 

опазване на околната среда в гр. 

Момин проход на ул. „Ружа” беше 

направена нова детска площадка на 

стойност 9 584,88 лв.  В  гр. 

Костенец бяха подменени част от 

съоръженията и положена 

противоударна настилка на детската 

площадка в кв. Олимпиада – 

стойност на проекта 9 590, 48 лв. 

Като част от проекта в парка в гр. 

Момин проход се проведе ден на 

творчеството с тематика опазване на 

околната среда. 

Ученици от ОУ „Хр. 

Смирненски” и други деца 

имаха възможност да научат 

колко е важно рециклирането 

на отпадъци и чрез игра и 

въображение дадоха ново 

предназначение на стари и 

непотребни вещи. 
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 от стр.8   В   партньорство  

със СУ „Св. Климент Охридски” 

и ПГ „Георги Сава Раковски” и с 

финансовата подкрепа на 

НСОРБ, реализирахме проект 

„Повишаване информираността 

за Българското председателство 

на Съвета на Европейския съюз 

2018 в община Костенец”. 

В рамките на 5 месеца 

бяха проведени 8 събития, в 

които пряко участие взеха общо 

321 участници в т.ч. 284 деца и 

младежи до 24 години и 85 деца 

на възраст от 6 години от трите 

детски градини в общината. 

Отново изказвам своята 

благодарност на всички деца, 

ученици и учители участвали в 

проекта за тяхната ангажираност 

и активност и мисля, че 

постигнахме едно истинско 

партньорство. През 2018 г. 

община Костенец заедно с още 

16 общини беше включена в 

проект „Живот под един покрив” 

за повишаване на обществената 

осведоменост и изграждане 

капацитет  за  защита 

прилепите  и природата 

България. Голяма част 

дейностите до юни 2023 г 

обучения, теренни проучва 

грижи за местообитанията на 

прилепите са свързани 

конкретно с учениците, младите 

хора и техните родители. 

Предстои начало на 

строителството      по проект 

„Подобряване на материалната 

база на ОУ “Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Костенец“ по 

договор      с      Държавен      фонд 

„Земеделие”. Дейностите 

включват обновяване на двора на 

училището и подмяна на 

отоплителната инсталация. 

Следвайки поставените 

приоритети в политиката на 

община Костенец по отношение 

развитието на културата през 

изминалите почти четири години 

общината продължи изпълнението 

на дейностите, залегнали в 

културния календар чрез 

реализирането на редица 

традиционни инициативи и 

създаването и осъществяването на 

нови, значими културни събития и 

изяви.   Всяка   година  жителите и 

гостите на общината посрещат 

заедно на открито на амфитеатъра 

в града Новата година. На големия 

християнски празник "Сирни 

заговезни", жители и гости на с. 

Горна Василица отново се събраха 

заедно, за да заявят желанието си 

да е жива кукерската традиция. На 

същия ден и въздухът на гр. 

Момин проход отново бе оглушен 

от кукерски звънци на Кукерсия 

събор „Поклади.” С финансовата 

подкрепа на Община Костенец 

бяха проведени землячески и 

църковни събори във всички 

населени места на територията на 

общината. Самостоятелно или с 

финансовата помощ на община 

Костенец местни танцови състави 

и формации взеха участие  в 

редица областни, национални и 

международни фестивали.Трябва 

да се отбележи поредното участие 

на Денс формация „Вайялет” към 

НЧ „Прогрес 1907” гр.Костенец в 

Световен шампионат по танцово 

шоу в гр. Прага (Чехия). 

За всеобщо удовлетворение 

самодейците от съставите, групите и 

формациите от община Костенец се 

представиха повече от достойно и 

защитиха името на града и 

общината. 

 
СПОРТ И ТУРИЗЪМ 

 
В мандат 2015-2019 

година акцент беше поставен 

върху развитието на масовия 

спорт и поддръжката на 

материалната база. Желанието ни 

е максимално много хора от 

всички възрасти да имат 

възможност и място за спорт, като 

начин за преодоляване на 

нездравословния начин на живот. 

Спортно-тренировъчен комплекс 

”Бенковски”, гр. Костенец 

включва в дейността си 

заниманията по футбол, карате, 

йога. Благодарение на треньорите 

към звено”Спорт” на Общинска 

администрация все повече 

младежи се насочват към спорта 

като занимание в свободното 

време. 

Отборът на ФК 
„Бенковски” – момчета е един от 

водещите    в    Софийска   област, 

стабилно е и представянето на 

мъжкия отбор. 

През 2017 г. на градския 

стадион се проведе детски 

футболен турнир между 

училищата на територията на 

общината. Наградите за турнира 

бяха осигурени от Български 

спортен тотализатор. Ежегодно 

през септември се провежда 

традиционен  ученически 

футболен турнир за купата на 

Костенец. Извън познатите 

спортове, на засилен интерес се 

радва ежегодният турнир по 

риболов на язовир „Нишан 1“ с 

дванадесет отбора участници.Със 

съвместни усилия  на 

туристическия   бизнес, 

читалищата и местни 

производители и занаятчии 

продължихме        да        налагаме 

„Дестинация Костенец”, като 

привлекателно място за туризъм и 

отдих. За първи път на 18 и 19 

август  2018  година  на крепостта 

„Стенос” се проведе Фестивал на 

късноантичното и средновековно 

наследство „Траянови врата - 

величие и памет”, който беше 

посетен от над 3000 човека и 

смятаме, че би могъл да се 

превърне в традиционен. Община 

Костенец  разнообрази 

предлагането на туристически 

услуги и през 2017 г. успешно се 

присъедини към интерактивната 

платформа “iLoveBulgaria“. 

Общината партнира на МИГ 

Костенец 2010 в организирането 

на изложение „Произведено в 

Костенец” през месец септември. 

На изложението се показват 

продукти и изделия на местни 

производители, занаятчии и 

дизайнери и то се радва на силен 

интерес в целия регион. 

Накрая, бих искал да 

благодаря на всички служители за 

положените усилия и проявената 

отговорност при изпълнение на 

общите ни цели и задачи да 

развиваме община Костенец 

напред, както и отново да потърся 

извинение от съгражданите си за 

причиненото неудобство при 

извършване на ремонтите и 

нереализираните инициативи. 
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Изпълнен проект на „Олимпиа“ ЕООД по ОПИК 

 
„Олимпиа” ЕООД е бенефициент по договор за 

БФП № BG16RFOP002-2.014-0001-C01 и приключва 

работата си по проект «Подобряване на 

производствениякапацитет на Олимпиа ЕООД» на 

ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейски фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз. 

Основна цел на проекта е повишаване на пазарното 

представяне на Олимпиа ЕООД чрез закупуване и 

въвеждане на нови машини и технологии, посредством 

които да се предоставят нови продукти за клиенти на 

фирмата с висока добавена стойност, конкурентни на 

българския и европейския пазар. 

Основни дейности проекта са: 

  Дейности за подобряване на производствените 

процеси чрез закупуване на Плосък оверлог, 

Оверлог, Интерлог, Флатлок и Плотер; 

 Внедряване на нови технологии и подобряване 

на ресурсната ефективност и ефикасност в 

производствения процес чрез инсталация на 

софтуер; 

 Публичност. 

Резултатът от изпълнението на тези дейности е 

огромна стъпка към подобряване на 

конкурентоспособността на предприятието, създаване 

на потенциал за експорт и като резултат подобряване 

на пазарното им присъствие чрез внедряване на 

технологии за подобряване на производствения 

процес,постигане на по-висока производителност, 

намаляване на производствените 

разходи,оптимизиране на производствената верига и 

съответно повишаване на добавената стойност и 

активно включване във всички етапи на веригата за 

добавяне на стойност. Проектът е на обща стойност 68 

070.00 лв., от които 52 073.55 лв. Европейско, 9 189.45 

лв. Национално съфинансиране и 6 807.00 собствени 

средства и приключва на 03.10.2019 г. 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и „СВОМР на МИГ Костенец 

2010". Цялата отговорност за съдържанието 

надокумента се носи от Олимпиа ЕООД и при никакви 

обстоятелства неможе да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейскиясъюз 

и Управляващия орган.” www.eufunds.bg 

брой 31 /95/, септември 2019 г. АКТУАЛНО 10 

111 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ 

 
 от стр.1 Председателят на Общински съвет- 

Костенец, г-н Георги Митров, общински съветници, 

кметове на населени места, г-н Михо Червенков, 

почетен гражданин на Костенец, Общинско дружество 

„Русофили“, представители на политически партии, 

председатели на читалищни настоятелства, директори 

на училища и детски градини, жители и гости на града. 

В празничния концерт взеха участие „Мажоретен 

състав“ към денс формация „Вайялет“, НЧ“Прогрес 

1907“ гр.Костенец с хореограф Валентина Бонжолова и 

ръководител Емилия Мичева, Кристо Кръстев, 

СУ“Св.Климент Охридски“ гр.Костенец, Божидар 

Арнаудов и децата от ДГ“Звънче“ гр.Костенец, с 

ръководители – Емилия Мичева и Силвия Анастасова, 

Детски танцов състав при НЧ “Гео Милев - 1954“ 

гр.Момин проход, с хореограф Станислав Крумов, 

Вокална група при СУ“Св. Климент Охридски“ 

гр.Костенец, с ръководител Борислав Паунов и Гергана 

Пенджурова, ръководител Борислав Паунов. 

15 ГОДИНИ ДЕНС ФОРМАЦИЯ „ВАЙЯЛЕТ“ 

 
 от стр.1 Артистичният талант, майсторството, 

упоритият и всеотдаен труд на децата намира израз в 

множеството завоювани отличия на национални, 

европейски и световни шампионати. 

Танците показват детското светоусещане, чувствата, 

емоциите и красотата, което вълнува душите и сърцата 

на хората. На красотата на танца и прекрасните 

изпълнения на децата се радват и костенчани при 

провежданите общински концерти и празници. децата. 

Таланта и всеотдайността на децата и ръководителите – 

г-жа В. Бонжолова и г-жа Е. Мичева не биха се 

реализирали и утвърдили без финансовата подкрепа на 

Община Костенец, НЧ „Прогрес 1907”, спонсори и 

родителите на децата. 

КОСТЕНСКИЯТ ВОДОПАД – ПРЕДПОЧИТАНА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

Най-посещаваният туристически обект от 

потребителите на мобилното приложение ILoveBulgaria 

за месец август 2019 година е Костенският водопад! Той 

спечели класацията и през месец юли 2019 година. 

Костенският водопад е най-известната природна 

забележителност в община Костенец и част от 100-те 

национални туристически обекта. Разположен е на река 

Чавча. Височината на пада на водопада е около 12 

метра. 

 

mailto:verjiniq@kostenetz.com
https://www.mig-kostenetz.com/index.php/bg/news/450-izpalnen-proekt-olimpia-opic
http://www.eufunds.bg/


 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „АЗ ОБИЧАМ КОСТЕНЕЦ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На 26 септември 2019 година в голямата заседателна 

зала на Общински съвет - Костенец, ет. IV се проведе 

конференция на тема: "Аз обичам Костенец" и 

отбелязване на 55 години от обявяването на Костенец 

за град, с участието на отбори от общинските училища. 

СПОРТЕН ПРАЗНИК 
 

27 септември 2019 - Спортен празник - Турнир по лека 

атлетика / I-IV клас / и детски футболен турнир за купа 

"Костенец 2019", с участието на отбори на общинските 

училища, Спортно-тренировъчен комплекс 

"Бенковски" гр.Костенец. 

VIII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА 

ПЕСЕН“ДА ПОПЕЕМ ПО СЪСЕДСКИ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осмото издание на фестивала на старата градска песен 

се проведе на 27 септември 2019г. н НЧ“Прогрес 1907“ 

гр.Костенец. Фестивалът се организира от община 

Костенец и НЧ“Прогрес 1907“ - под патронажа на кмета 

на община Костенец Радостин Радев. Фестивалът 

притежава уникална привлекателност със своите 

многообразни изпълнения и със стремежа си към 

духовност и хармония. В програмата участваха състави 

от цялата страна: с.Бързия, гр.Девин, с.Трудовец, 

гр.Стрелча, гр.Пазарджик, с.Аканджиево, с.Марица, 

с.Костенец и гр.Костенец. 

 
КОСТЕНСКА ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗЛОЖБА ПО ИЗЯЩНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 

 

Изложба на Школа по изящно и приложно изкуство 

към НЧ"Прогрес 1907"гр.Костенец, с ръководител 

Добрияна Котларова по случай Празника на Костенец 

С „Костенска плетеница“ – фолклорен концерт на 

самодейни индивидуални изпълнители, групи, състави и 

формации към народните читалища в община Костенец, 

завършиха празничните прояви, посветени на 55- 

годишнината от обявяването на Костенец за град. Слово 

по повод Празника на Костенец произнесоха г-н 

Радостин Радев, кмет на община Костенец и г-н Георги 

Митров, председател на Общински съвет-Костенец. 

Участие в организираната празнична програма взеха: 

Никаела Пашалийска, Фолклорна танцова формация - 

Костенец“ при НЧ“Прогрес 1907“гр.Костенец, ДТС при 

НЧ“Гео Милев-1954“гр.Момин проход, с хореограф 

Станислав Крумов, ДТС“Пчелински извор“ при 

НЧ“Просвета-1913“с.Пчелин, с хореограф Димитър 

Михов, Фолклорна формация при НЧ“Г.Бенковски- 

1928“с.Горна Василица, Деница Тодорова, НЧ“Гео 

Милев-1954“гр.Момин проход, „Ангелски гласчета“, с 

ръководител Мария Маленкова, ДТФ“Рила“, с 

ръководител Ива Георгиева, Деница Христова, НЧ“Гео 

Милев - 1954“гр.Момин проход и Вокална група при 

СУ“Св. Климент Охридски“ гр.Костенец, с ръководител 

Борислав Паунов. 
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17-ти Международен фолклорен фестивал ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР 

 

 
 

На 27 септември 2019 година се проведе детски 

футболен турнир за Купа „Костенец 2019“ по случай 

Празника на града. Участие взеха отборите на 

СУ“Св.Климент Охридски“ гр.Костенец, ОУ“Св. Св. 

Кирил и Методий“ гр.Костенец и ОУ“Константин 

Костенечки“ с.Костенец. Победител стана отборът на 

ОУ"Константин Костенечки" с.Костенец. Второ място 

зае отборът на СУ"Климент Охридски" гр.Костенец, а 

на трето място се нареди отборът на ОУ“Св. св. Кирил 

и Методий“ гр.Костенец. Честито на победителите и 

поздравления към всички участвали в спорния 

празник! 

"Бобфест 2019" 
 

 

За 17-та поредна година в китното рилско село 

Радуил се проведе Международният фолклорен 

фестивал "Бобфест 2019". Празникът, посветен на 

вкусния местен боб, събра в двата фестивални дни над 

60 състава и групи с около 2 хиляди участника - 

певци, танцьори, музиканти и разказвачи от страната 

и чужбина. Началото на фолклорната програма бе 

дадено по традиция с гръм на бобеното топче, песента 

за радуилския боб и поздрава към гостите на певиците 

от двете женски фолклорни групи "Здравец" и 

"Детелина". Тази година в кулинарната изложба взеха 

участие със свои специалитети общо девет жени, 

които бяха оценени и наградени с продукти и 

сувенири след направената дегустация от 

специалистите от отдел "Маркетинг и търговия" на 

фирма "Крина" към "СуиКо" ЕООД. Като най-добра 

кулинарка бе отличена Йорданка Щерева, следвана от 

Славка Василева от Северна Македония и Мария 

Василева, които се представиха с кекс, сладка питка и 

бобена салата. 

С голямата награда "Златен боб" от тазгодишния 

фолклорен фестивал си тръгнаха изпълнителките от 

женската фолклорна група "Здраве" при народно 

читалище "Отец Паисий - 1919" от Сандански и 

изпълнителите от мъжката певческа група "Орлови 

скали" при народно читалище "Стойне Ангелов - 

1932" от самоковското село Бели Искър. 

Представители на община бяха - Адриан Тодоров - 8 

г., Клуб за народно пеене при Школа"Заедно през 

годината" ООД гр. Костенец, Детски танцов състав 

при основно училище Константин Костенечки" 

с.Костенец, Фолклорна формация при народно 

читалище "Георги Бенковски - 1928" с.Горна 

Василица, Танцов състав "Пчелински извор" при 

народно читалище "Просвета - 1913" с.Пчелин 

 
КЛАСИРАНЕ НА ГРУПИТЕ ОТ ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ: 

 

Медал: Златен Фасулицър: 

- ТС „Пчелински извор" при НЧ „Просвета-1913", с. 

Пчелин 

Награди на фирма „Крина": 

- Фолклорна формация при НЧ „Георги Бенковски- 

1928", с. Горна Василица с худ. р-л Светла Кангалова 

 

 
 

 

На 27, 28 и 29 септември 2019 година се проведе втори 

кръг на традиционния турнир по риболов под патронажа 

на г-н Радостин Радев, кмет на община Костенец. В 

турнира взеха участие 12 отбора. Класиралите се на 

първите три места получиха купи и грамоти. С купа и 

грамота бе награден и Борислав Караджов, който улови 

най-голямата риба – 14.480 гр. 
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