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ЧЕСТВАНЕ НА 160 ГОДИНИ ОТ ОСВЕЩАВАНЕТО НА ХРАМ 
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ В СЕЛО КОСТЕНЕЦ

Храм „Св. Архангел Михаил“ в село 
Костенец отбеляза своя храмов празник и 
160-годишнината от освещаването си на 
8 ноември с празнична Св. Литургия. С 
благословението и молитвеното участие 
на Негово Светейшество Българския 
патриарх и Софийски митрополит 
Неофит светата богослужба бе оглавена 
от архимандрит Василий – протосингел 
на Софийската св. митрополия. В 
съслужение с него бяха ставрофорен 
иконом Йосиф Серев – архиерейски 
наместник за Ихтиманска духовна 
околия, ставрофорен иконом Георги 
Георгиев, протойерей Николай Свещаров 
– предстоятел на храма-домакин и дякон 
Костадин Тренев.

Песнопенията на утренята бяха 

изпълнявани от г-н Васил Георгиев, а на 
литургията – от ангелските 
гласове на момчетата от 
МВГ ”Боили”с диригент 
Юлиян Одажиян.

Негово Светейшество 
патриарх Неофит 
беше посрещнат пред 
храма с пайдушко 
хоро в изпълнение на 
второкласниците от 
местното училище. Сред 
многобройните богомолци 
в храма беше и цялото 
общинско ръководство, 
начело с кмета на Община 
Костенец г-н Радостин 
Радев, г-жа Любка 

Кацарова, кмет на село Костенец и 
Председателя на Общинския съвет г-жа 
Евгения Захариева. 

С пастирско слово за ангелите и 
началниците на небесните сили към 
богомолното множество се обърна 
архимандрит Василий. „Всеки 
християнин има свой ангел-пазител, 
който му е даден при светото тайнство 
Кръщение. Ангелът-пазител ни сочи 
пътя към доброто, внушава ни полезни и 
спасителни мисли и желания, предпазва 
ни от опасности и беди. Светите ангели 
взимат дейно участие в делото на нашето 
спасение. Те желаят спасението на всяка 
грешна душа и се радват, когато някой 
грешник се обърне и покае“, каза в 
словото си софийският протосингел. 

Подаръци – цветя и икони, поднесоха 
и кметът на общината, г-н Радостин 
Радев и г-жа Любка Кацарова, кмет на 
село Костенец.  Празникът завърши с 
многолетствие, раздаване на анафора и 
патриаршеска благословия.

 На 27 октомври 2017 година тържестве-
но бе отбелязана 110-годишнината от 
създаването на НЧ “Прогрес  1907“ в 
град Костенец. Празникът започна с 
официалното откриване на паметна 
плоча от кмета на общината Радостин 
Радев и председателя на читалището 
г-н Николай Хаджиниколов,  който 
уважи с грамоти всички работещи в 
културната институция на Костенец. 

Всички самодейните състави към 
читалището се включиха активно в 
празничната програма. Специален гост 
на юбилея бе народната певица Николина 
Чакърдъкова. 
 През целия период на съществуването 
си читалището развива разнообразна 
художествена и библиотечна дейност и е 
център на културния живот в общината. 
Самодейните състави към читалището 

са носители на 
много национални 
и международни 
награди. Децата от 
ФТФ „Костенец“, ДФ 
„Вайялет“,  групата 
по солфеж и китара и 
групата по приложно  
и изящно изкуство 
са европейското лице 
на Костенец. ГСГП  
„Весели сърца“,  
Мъжката група на 
запасните офицери 
„Родолюбие“ и 

фолклорната формация  „Йова“ имат 
богат репертоар от народни и стари 
градски песни,  много различни сценични 
изяви.
Гости на празничния ден бяха: г-н 
Радостин Радев, кмет на община 
Костенец, 

Важно е общински съВет-
костенец  да продължи да 

работи с отгоВорност за 
интересите на общината и 

нейното благоденстВие

Интервю с г-жа Евгения Захариева, 
Председател на Общински Съвет-Костенец

Евгения Захариева е родена в град Костенец. 
Омъжена с едно дете. Понастоящем живее в село 
Костенец. Средното си образование завършва в 
СУ „Свети Климент Охридски“,  град Костенец. 
Притежава завършено Полувисше медицинско 
образование в град Стара Загора, Висше 
образование със специалност „Административен и 
здравен мениджмънт“ и магистратура „Управление 
на социални дейности“. Работила в ЦСМП град 
Костенец и Дирекция „Социално подпомагане“. От 
м. август 2017 г. заема длъжността Председател на 
Общински Съвет- Костенец. 

Каква е личната Ви професионална амбиция? 
В какво сте готова да вложите усилия и енергия?

Всеки в живота си има амбиции – както в личен 
така и в професионален план. Амбицията е вълната, 
която тласка нагоре и напред и е основен мотив за 
професионална развитие.

За мен поемането на поста  Председател 
на Общински Съвет-Костенец  е едно 
предизвикателство, което ще се старая да реализирам 
по най -добрия начин. Ще вложа всичките си усилия 
в посока издигане на авторитета на институцията 
Общински Съвет, а това би  се осъществило, чрез 
вземането на решения,  които са в интерес на 
гражданите. Важно е Общински Съвет да продължи 
да работи с отговорност за интересите на общината 
и нейното благоденствие.

Кое е най-трудното решение, което Ви се е 
налагало да вземете по време на работата си? 

За краткия период от заемането на длъжността 
не ми се е налагало да вземам еднолично важно 
решение. Все пак Общински Съвет е колективен 
орган и решенията се вземат от всички общински 
съветници. Самостоятелни решения мога да вземам, 
когато се касае до организацията и дейността на 
Общински Съвет.

Как работите с гражданите, имате ли указано 
приемно време, в което може да разговаряте с 
тях?

 Работата с гражданите не се извършва само в 
указаното приемно време. Макар на стр. 2

110 години Народно читалище „Прогрес 1907“ 
град Костенец
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че   имам регламентирано 
такова /всеки понеделник от 13 до 17 часа/-  
нито един гражданин не е върнат. 

Честността и откритостта са на първо 
място в отношенията ми с хората, запозната 
съм и ежедневно продължавам да се 
сблъсквам с най належащите проблеми на 
жителите на общината, които се опитваме 
да решим по законосъобразен начин.

Натоварена ли е работата на 
Общински съвет-Костенец към днешна 
дата, какви са тенденциите?

Общински съвет- Костенец е 
институцията, която определя политиката 
за развитието на общината. Всички ние 
сме избрани, за да градим авторитета й, 
да бъдем достойни в отношенията си и да 
осъзнаем, че проблемите на хората нямат 
политически цвят. Надявам се в бъдеще да 
бъдем  по- отговорни  и да продължаваме 
да изпълняваме обществената си роля 
като работим законосъобразно в дух на 
разбирателство.

Кои са най-важните въпроси, които 
стоят за решаване в Общинския съвет?

Всички въпроси са важни, но основната  
задача пред Общински Съвет- Костенец  е 
привличането на нови инвеститори, които 
да възродят икономиката и туризма, за да 

може общината да придобие нов облик.
Какви важни решения бяха взети 

през изминалите месеци?
Естествено едно от най важните 

решения е приемането на бюджета, което 
ни предстои в началото на следващата 
година – той е финансовата рамка на 
всички дейности.

През изтеклите три месеца  от 
избирането ми се проведоха три редовни 
заседания на Общински Съвет- Костенец 
и четири гласувания чрез подписка. Преди 
гласуване всички предложения са обсъдени 
в постоянните комисии. Те са тези, които 
разглеждат и подготвят материалите за 
заседанията на ОбС- Костенец.

Как виждате бъдещето на община 
Костенец и какви са перспективите й?

 Местната власт е длъжна да усеща 
„пулса“ на общината, да познава 
ежедневието и проблемите на хората и да 
работи за решаването им. Красивата ни 
и богата на природни дадености община 
ни задължава да бъдем инициативни и 
отговорни. Много бих искала в близко 
бъдеще да видя една модерна европейска 
община с развити туризъм, икономика и 
селско стопанство. 

Важно е общински съВет-костенец  да 
продължи да работи с отгоВорност за интересите 

на общината и нейното благоденстВие
от стр. 1

г-н Румен Тодоров, 
заместник-кмет на общината, г-жа Евгения 
Захариева, Председател на Общински съвет-
Костенец, г-н Георги Янакиев, секретар 
на община Костенец, кметове и кметски 
наместници, общински съветници, секретари 
на читалища, жители и гости.
 Кметът на община Костенец, г-н Радостин 
Радев изрази надежда , че читалище „Прогрес 
1907“ ще съумее да съхрани уникалността на 
националната култура и като пожела на всички 
работещи в тази институция още много успехи.
 Поздравителни адреси бяха получени от г-жа 

Евгения Захариева, Председател на ОбС-
Костенец, читалище „Рила“, град Долна баня, 
СУ„Св. Климент Охридски“, гр.Костенец, 
НЧ“Просвета-1881“, с.Костенец, ПГ“Георги 
Сава Раковски“, гр.Костенец, Пенсионерски 
клуб“Здраве и хармония“, гр.Костенец, 
ДГ“Звънче“, гр.Костенец, от г-жа Гинина 
– Председател на фондация  за развитие 
на читалища, г-жа Любка Кацарова, кмет 
на с.Костенец, от Председателя на НЧ“Г.
Бенковски -1928“, с.Горна Василица, от г-жа 
Юлия Ангелова, бивш секретар на читалището, 
политически партии.

от стр. 1

110 години Народно читалище 
„ Прогрес 1907“ град Костенец

В началото на м. януари 2016 година 
стартира проект  „Независим живот в община 
Костенец”, съгласно договор за безвъзмездна 
финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-
0128-C001 по Оперативна програма „ Развитие 
човешки ресурси” 2014-2020 г.    Предоставянето 
на социалните услуги „домашен помощник”, 
„социален асистент” и  „личен асистент”  
стартира от 01 март 2016 година  и продължи до 
30 септември 2017 година. 

Целевата група по проекта бяха лица и 
деца с различни видове увреждания, чиито 
ограничения от здравословен характер ги 
поставят в изолация или невъзможност сами 
да организират социалния си живот, както и 
лица над 65 годишна възраст и невъзможност в 
самообслужването. 

Съгласно утвърдените Методики за подбор 
на потребителите и за подбор на изпълнителите, 
като потребители по проекта бяха включени 135 

потребители, от които 11 деца и  18 самотно 
живеещи лица. 

Проект „Независим живот в община 
Костенец” създаде и заетост на 89 изпълнители 
– 1 технически сътрудник в Звеното за услуги 
в домашна среда, 14 домашни помощници, 
4 социални асистенти и 70 лични асистенти. 
Преките им задължения бяха насочени към 
удовлетворяване на специфичните потребности 
на  потребителите  на социални услуги, за 
целенасоченото организиране на свободното 
им  време и повишаването на социалната им 
активност. 

Съгласно подписаното споразумение по 
ПМС № 137 от 05.07.2017 г.между Община 
Костенец и Агенцията за социално подпомагане, 
предоставянето на социалните услуги „личен 
асистент”, „социален асистент” и „домашен 
помощник” ще продължи до 31.12.2017 г. при 
условията на приключилия проект.

Кратка информация за Вас
Завършила съм СУ „Св. Климент 

Охридски”, специалност Физика и 
математика. В сферата на образованието 
съм от 1982г. От 1994г. работя в ПГ „Георги 
Сава Раковски като учител, а от 1998г.- като 
директор.

Представете  Вашето училище: 
Училището отваря врати на 17.09.1990г. 

като Средно професионално техническо 
училище  по машиностроене. От 12.04.2003г. 
със заповед на МОН  е  Професионална 
гимназия „Георги Сава Раковски”. През 
2016 година гимназията  е преобразувана в 
общинска.   

Първите 57 ученици започват своето 
обучение в две паралелки по професии – 
„Монтьор на апарати, уреди и съоръжения– 
хладилна техника” и „Оператор на 
металорежещи машини“. През годините 
училището се стреми да предоставя 
качествени и търсени образователни услуги, 
отговарящи на нарастващата необходимост 
от добре подготвени кадри. 

Колко ученици се обучават към момента и 
по какви специалности?

Към днешна дата в училището се обучават 
224 ученици в дневна, вечерна, задочна и 

самостоятелна форма. Професионалното 
образование се осъществява по 8  професии: 
„Машинен техник”, „Шлосер”, „Оператор 
в производството на облекло от тъкани 
и трикотаж“, „Моделиер-технолог на 
облеклото”, „Шивач”, „Организатор 
на туристическа агентска дейност”, 
„Екскурзовод”. От тази учебна година е 
утвърден прием по нова професия „Техник по 
транспортна техника”.

Училището разполага с оборудвани 
кабинети, работилници за учебна практика, 
учебна кухня, компютърни зали,  физкултурен 
салон, училищна библиотека и конферентна 
зала. Базата предоставя възможност за 
качествено професионално образование.

Учебно-възпитателният процес се 
осъществява от 20  висококвалифицирани 
преподаватели по общообразователна и 
професионална подготовка, които работят с 
амбицията да изградят отлични специалисти и 
да приобщят учениците към духа и атмосфера 
на толерантност и приятелство в училище. 
Партньорството с фондация „Заедно в час“ ни 
дава възможност да работим добре с млади, 
мотивирани и позитивни учители, които 
прилагат на практика и споделят с нас нови 
модели на преподаване. 

Всяка учебна година най-голямото 
предизвикателство на колектива е 
изпълнението на държавния план-
прием. За успешното му реализиране 
осъществяваме позитивна кампания, 
включваща разнообразни  инициативи, които 
са наша запазена марка: Ден на отворените 
врати- дейности по клубове и направления, 
Изложби-базари  „Коледно вдъхновение” и 
„Великденско чудо”, срещи с работодатели 
– наши партньори. Провеждаме и поредица 
информационни срещи с родители, с 
ученици от 7 и 8 клас, изработваме  рекламни 
материали, поставихме информационни 
табла и  билборд в центъра на града.  

Като училище, даващо професионално 
образование, за нас партньорството с  
работодателите от общините Костенец, 
Долна баня и Самоков е особено ценно. 
Основни форми на взаимодействие са 
провеждане на държавни квалификационни 
изпити, изнесена учебна и производствена 
практика, срещи с учениците за качествено 
кариерно консултиране, участие в проекти. 
Наши партньори са Община Костенец - 
Спортно-тренировъчен комплеск „Бенковси” 
и  Общинско предприятие „Траянови врата”, 
СИЛВЕКС ООД - 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” 
И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” ПРОДЪЛЖАВАТ ДО КРАЯ НА 2017 ГОДИНА

Интервю с г-жа Николина Черешарова, директор на Професионална 
гимназия „Георги Сава Раковски“, град Костенец

на стр. 5
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

На 26  октомври 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, 
с. Пчелин, г-н Стефан Йорданов ,  с. 
Горна Василица, г-н Атанас Йорданов,  
кметските наместници на с. Очуша, 
г-н Георгиев и с.Подгорие, г-жа 
Зайкова. 

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Захариева, председател на ОбС 
предостави думата на г-н Радостин 
Радев.

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
доклад за изпълнение на общинската 
стратегия за развитие на социалните 
услуги (2016-2020г.) за 2016 – 2017 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21`, ал.1,т.12 и чл.27, ал.3 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация, със 17 гласа «за», 0 
«против» и 0 «въздържал се», Общински 
съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 175

Общински съвет – Костенец приема 
Доклад за изпълненише на Общинската 
стратегия за развитие на социалните 
услуги в Община Костенец (2016-2020) 
за 2016 – 2017 година.

ТОЧКА ВТОРА ОТ  ДНЕВН ИЯ  РЕД:

Г-жа Захариева, председател на ОбС 
запозна присъстващите с предложение 
относно промяна в правилника за 
организацията и дейността на Общински 
съвет – Костенец, постоянните комисии 
и взаимодействието му с общинска 
администрация.

Г-н К. Радев, съветник ПП БСП 
предложи промяна в ПОДОбКПКВОбА, 
както следва : в чл.11, ал.3 от 40% да 
стане 60%, в чл.12 добива следния вид: 
«Председателя на Общинския съвет 
съгласува със заместник – председателя, 
председателите на постоянните комисии 
и ръководителите на политически 
представителни групи проекта за дневен 
ред на заседанията на Общинския съвет. 
В чл.73, ал.3 Общински съветници 
отсъстващи от заседания на Общинския 
съвет и  Постоянните комисии не 
получава възнаграждение.

На основание чл.21, ал.3 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация  и § 5 от Заключителните 
разпоредби на Правилника за 
организацията и дейността на Общински 
съвет – Костетнец, Постоянните 
комисии и взаимодействието му с 
Общинската администрация, с 10 гласа 
«за», 4 «против» и 3 «въздържал се»  
Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 176

Променя Правилника за 

организацията и 
дейността на Общински 
съвет – Костетнец, 
Постоянните комисии 
и взаимодействието 
му с Общинската 

администрация, както следва:
Чл.11, ал.3 от 40% става 50%
Чл.12, придобива следния вид: 

«Председателят на Общински съвет 
– Костенец съгласува със заместник 
– председателя, председателите на 
постоянните комисии и ръководителите 
на политическите представителни групи 
проекта за дневен ред на заседанията на 
Общинския съвет.

В чл.16 нова ал.5. «Заседанията на 
Постоянните комисии към Общински 
съвет – Костенец се провеждат в сградата 
на Община Костенец или на друго място 
на територията на общината, определено 
от 1/3 от състава на комисията.”

Чл.73, ал.3. добива следния вид: 
Общински съветници отсъстващи 
от заседания на Общинския съвет и  
Постоянните комисии не получават 
възнаграждение.

Чл.73, ал.4 и ал.5 отпада.
В чл. 79. да отпадне думата «зам.-

кмета».

ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ  РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
даване на съгласие Община Костенец 
да придобива доставки и/или услуги 
от Централния орган за покупки на 
общините.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 96, ал. 4 
от Закона за обществените поръчки във 
връзка с Решение № 6 от 24.02.2016 г. на 
Общото събрание на НСОРБ и чл. 4, ал. 
1 от Вътрешните правила за дейността 
на Централния орган за покупки на 
общините, със 17 гласа „за”, 0 «против» 
и 0 «въздържал се»,  Общински съвет - 
Костенец прие

  Р Е Ш Е Н И Е №  177

1. Дава съгласие община Костенец 
да придобива доставки и/или услуги 
от Централния орган за покупки 
на общините /ЦОПО/, включени в 
предметния обхват на възлаганите от 
ЦОПО такива.

2. Възлага на кмета на община 
Костенец, с оглед постигане на по-добри 
икономически резултати да подпише 
Споразумение с ЦОПО за придобиване 
на подходящи стоки и/или услуги, 
необходими за нуждите на общината.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината 
запозна присъстващите с предложение 
относно осигуряване на средства от 
бюджета на община  Костенец   за  
2018 г.  за устойчивост по проект 
B G 1 6 1 P O 0 0 1 / 4 . 1 - 0 3 / 2 0 1 0 / 0 1 3 
“Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност  в общинската 
образователна инфраструктура на 
община Костенец”.

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и 

т. 8  и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, с поименно гласуване с  
11 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържал 
се”,  Общински съвет - Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 178

Общински съвет - Костенец възлага 
на кмета на община Костенец да 
предприеме нужните фактически и 
правни действия за осигуряване на 
необходимата сума за:

1.  Доставка и монтаж на външни 
подпрозоречни первази на сградите 
на: СУ „Св. Климент Охридски” 
гр. Костенец, ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Костенец, ОУ „Константин 
Костенечки” с. Костенец, ДГ „Радост” 
с. Костенец, ДГ „Звънче”, гр. Костенец, 
ДГ „Здравец”  гр. Костенец и филиал в 
гр. Момин проход, на обща прогнозна 
стойност в размер на 42 674 лв. 

2. Извършване на енергийни 
обследвания на сградите на СУ „Св. 
Климент Охридски” гр. Костенец, 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Костенец, ОУ „Константин Костенечки” 
с. Костенец, ДГ „Радост” с. Костенец, 
ДГ „Звънче” гр. Костенец, ДГ „Здравец” 
гр. Костенец и филиал в гр. Момин 
проход, на обща прогнозна стойност в 
размер на 23 310 лв.

3. Средствата  да бъдат осигурени от 
бюджета на община Костенец за 2018 г. – 
целева субсидия за капиталови разходи.

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
закупуване на употребяван товарен 
автомобил за нуждите на Кметство с. 
Костенец.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 
т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, с поименно гласуване 
със 17 гласа „за”, 0 „против” и 0 
„въздържал се” , Общински съвет - 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 179

1. Общински съвет – Костенец 
възлага на кмета на община Костенец да 
предприеме необходимите фактически 
и правни действия за закупуване за 
нуждите на Кметство с.Костенец на 
употребяван товарен автомобил, с тегло 
до 3.5 тона и двойна кабина, на обща 
прогнозна стойност в размер на 15 000 
лв. /петнадесет хиляди лева/.

2. Средствата за покупката 
да бъдат осигурени от бюджета на 
общината на Община Костенец за 2018 
г. - собствени бюджетни средства.

ТОЧКА ШЕСТА ОТ  ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
закупуване на употребяван товарен 
автомобил за нуждите на Общинско 
предприятие “Благоустройство и 
комунално стопанство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 
т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, с поименно гласуване с 
10 гласа „за”, 3 „против” и 4 „въздържал 

се”,  Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 180

1. Общински съвет – Костенец 
възлага на кмета на община Костенец да 
предприеме необходимите фактически 
и правни действия за закупуване за 
нуждите на Общинско предприятие 
„Благоустройство и комунално 
стопанство” на употребяван товарен 
автомобил, с тегло до 3.5 тона и двойна 
кабина, на обща прогнозна стойност в 
размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди 
лева/.

2. Средствата за покупката 
да бъдат осигурени от бюджета на 
общината на Община Костенец за 2018 
г. - собствени бюджетни средства.

ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината 
запозна присъстващите с 
предложение относно закупуване на 
специализирана строителна техника 
за нуждите на Общинска предприятие 
”Благоустройство и комунално 
стопанство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 
т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, с поименно гласуване с 
9 гласа „за”, 6 „против” и 2 „въздържал 
се”,   Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е № 181

1. Общински съвет – Костенец 
възлага на кмета на община Костенец да 
предприеме необходимите фактически 
и правни действия за закупуване чрез 
лизинг, за срок до 36/тридесет и шест/ 
месеца, на нов комбиниран багер, 
оборудван с челен товарач, хидравличен 
чук, гребло за сняг, храсторези, малка и 
голяма кофа, всичко на обща прогнозна 
стойност в размер на 230 000 лв. /двеста 
и тридесет хиляди лева/.

2. Необходими до края на 
календарната 2017 г., средства в размер 
на             40 000 лв. /четиридесет 
хиляди лева/, да бъдат осигурени от 
одобрения с Решение №100 по Протокол 
№9 от 26.05.2016 г. на Общински 
съвет – Костенец банков кредит в 
размер на 3 500 000 лв., от частта в 
размер на 575 000 лв., предвидена за 
закупуване на техника за нуждите на 
община Костенец за организиране 
функционирането на Общинско 
предприятие „Благоустройство и 
комунално стопанство“, за дейностите 
по сметосъбиране, сметоизвозване и 
снегопочистване, останали неусвоени 
средства в размер на 41 192 лв. 

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
приемане на решение и даване на 
съгласие като собственик за изработване 
на ПУП- ИПР /подробен устройствен 
план – изменение на плана за регулация/ 
на УПИ І “за жилищен комплекс” и 
ПУП- ИПУР / подробен устройствен 
план и план за улична регулация/ в кв. 
7 по регулационния план на гр. Момин 
проход.

На основание чл. 21, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОСТЕНЕЦ ПРИЕМА 
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ  
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ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл.  чл.27, ал.4 и ал.5 
от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.6, ал.1 и 
ал. 3, чл.8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, чл. 5, ал. 6 от Наредбата за 
общинска собственост,  чл. 134, ал.2, т. 1 
във връзка с чл. 208, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 
от Закона за устройство на територията, 
и §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби 
на Закона за устройство на територията и 
чл. 199, ал. 1 от същия Закон, с поименно 
гласуване със17 гласа „за”, 0 „против” 
и 0 „въздържал се” ,  Общински съвет 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 182 

1. Дава съгласие като собственик, 
за изработване на ПУП-ИПР /подробен 
устройствен план -план за изменение 
на регулацията/ на УПИ I «За жилищен 
комплекс»”, при което се образуват два 
нови урегулирани поземлени имота 
III- 234,235  „За хотел, открит басейн, 
водни атракции и вилно селище» и IV-
2599,228 «За жилищен комплекс».

2. Дава съгласие като собственик, 
да бъде премахната неприложената 
улица- тупик от о.т № 42 до о.т.№ 43 
попадаща в имоти частна собственост 
по РП /регулационния план на гр. 
Момин проход, община Костенец.

3. Променя предназначението 
от публична в частна общинска 
собственост на част от улична 
регулация на ул. „Ружа“ между о.т.45 и 
38 с площ от 2 кв.м. и част от  улична 
регулация на ул. „Цвет“ м/у о.т. 45; 43 
и новообразувана о.т. 43а с площ от 
131 кв.м., които съгласно мотивираното 
предложение от „Кулекс“ ЕООД се 
придават към новообразуван Урегулиран 
поземлен имот III - 234,235  „За хотел, 
открит басейн, водни атракции и вилно 
селище».

4.  На основание чл. 21, ал.1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 40, ал.1 
във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за 
общинска собственост и чл. 199, ал.1 
от Закона за устройство на територията 
Дава съгласие да се извърши замяна с 
„Кулекс“ ЕООД на имот – общинска 
собственост, представляващ част с площ 
от 17 кв.м. от улица ул. „Цвет“ м/у о.т. 
45; 43 и новообразувана о.т. 43а, срещу 
имот, собственост на „Кулекс“ ЕООД, 
представляващ 17 кв.м. от имот пл. № 
235, които са отредени за реализирана 
улица „Ружа” между о.т. 45-о.т. 38.

5. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във 
връзка с чл.35, ал.4, т.2 от Закона за 
общинска собственост и §8, ал.2, т.1 
от Преходните разпоредби от Закона 
за устройство на територията Дава 
съгласие да се продаде на „Кулекс” 
ЕООД, следния недвижим имот - 
общинска собственост: придаваема част 
с площ от общо 116 кв.м. – 114 кв.м. от 
улична регулация на ул. „Цвет“ м/у о.т. 
45; 43 и новообразувана о.т. 43а  и 2 
кв.м. от улична регулация на ул. „Ружа“ 
между о.т.45 и 38, придаващи се към 
новобразуван УПИ III - 234,235 «За 
хотел, открит басейн, водни атракции 
и вилно селище» в кв.7 по плана на гр. 
Момин проход.

6. Възлага на кмета на общината 
да извърши необходимите действия по 
Закона за устройство на територията и 
свързаните с него нормативни актове, във 
връзка с разрешаването и изработването 
на изменението на плана за регулация, 
след влизане в сила на Решението на 
Общински съвет –Костенец за промяна в 

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

7. Приема пазарна цена 
на придаващите се 116 кв.м към 
новообразувания  УПИ III- 234,235 «За 
хотел, открит басейн, водни атракции 
и вилно селище» в кв.7 по плана на гр. 
Момин проход” в размер на 3527,00 
лева. Възлага на кмета да сключи 
предварителен и окончателен договор, 
съгласно чл. 15 от ЗУТ. 

8. Изработването на изменението 
на плана за регулация е изцяло за сметка 
на „Кулекс” ЕООД.

ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
отдаване под наем на имот- публична 
общинска собственост.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.14, 
ал.7 и ал.8 от Закона за общинска 
собственост и чл.21, ал. 1 и 2 от Наредба 
за общинската собственост, с поименно 
гласуване със  17 гласа „за”, 0 „против” 
и 0 „въздържал се”, Общински съвет- 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 183

I. Общински съвет - Костенец дава 
съгласие да се отдаде под наем терен 
– публична общинска собственост, 
представляващ терен № 3 с площ от 20 
кв.м./съгласно схема за разполагане на 
преместваеми обекти в централната част 
на с. Костенец/, находящ се в кв.42 по 
регулационния план на село Костенец.

II. Имотът по т.I да се отдаде под 
наем чрез провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за поставяне 
на преместваем обект за търговска 
дейност за срок от 10 /десет/ години, 
при първоначална месечна наемна цена 
в размер на 40,00 /четиридесет/ лева. 

ІІI. Възлага на Кмета на Община 
Костенец да организира и проведе 
публичен търг и сключи договор за наем 
със спечелилия участник.

Г-н Одажиян, зам.-председател на 
ОбС предложи до края на заседанието 
да се четат само решенията.

Г-жа Захариева, председател на ОбС 
подложи на гласуване предложението на 
г-н Одажиян.  С 15 гласа „за”, 0 „против” 
и 0 „въздържал се” бе прието.

ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината 
запозна присъстващите с предложение 
относно допълнение на Решение № 35, 
прието с Протокол № 4 от заседание на 
Общински съвет – Костенец, проведено 
на 23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 
т. 11 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 5, ал. 6 
от Наредбата за общинска собственост, 
с поименно гласуване с 16 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”,  Общински 
съвет Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 184

Допълва Решение № 35, прието 
с протокол № 4 от заседание на 
Общински съвет – Костенец, проведено 
на 23.02.2017г., като променя 
предназначението от публична в 

частна общинска собственост на 
новообразувания общински имот № 
000872, с начин на трайно ползване 
– залесена територия, находящ се 
в землището на с. Долна Василица, 
местността „Траянови врата”, във 
връзка с ПУП-ПП за обект: „Външно 
ел. захранване на заведение за бързо 
хранене в имот № 101002 в землището 
на с. Долна Василица.

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВ-
НИЯ РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината 
запозна присъстващите с Доклад 
относно прекратяване на процедура 
за предоставяне на концессия за 
услуга на обект- публична общинска 
собственост: Водоем, съставляващ имот 
№ 000509, с площ от 8,113 дка, находящ 
се в землището на с. Горна Василица, 
община Костенец

На основание чл.21, ал.1, т.8 
и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 60, ал. 1, т.1 от 
Закона за концесиите, с поименно 
гласуване с 16 гласа „за”, 0 „против” 
и 0 „въздържал се”,  Общински съвет 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 185

Прекратява процедура за 
предоставяне на концесия за услуга 
на обект – публична общинска 
собственост: Водоем, съставляващ имот 
№ 000509, с площ от 8,113 дка, находящ 
се в землището на с. Горна Василица, 
открита с Решение № 46/10.03.2017г. 
на Общински съвет – Костенец, поради 
липса на подадени оферти за участие. 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВ-
НИЯ  РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината 
запозна присъстващите с Доклад 
относно прекратяване на процедура за 
предоставяне на концессия за услуга на 
обект- публична общинска собственост: 
Водоем, съставляващ имот № 000508, 
с площ от 11,926 дка, находящ се в 
землището на с. Горна Василица, 
община Костенец

На основание чл.21, ал.1, т.8 
и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 60, ал. 1, т.1 от 
Закона за концесиите, с поименно 
гласуване с 16 гласа „за”, 0 „против” 
и 0 „въздържал се”,  Общински съвет 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 186

Прекратява процедура за 
предоставяне на концесия за услуга 
на обект – публична общинска 
собственост: Водоем, съставляващ имот 
№ 000508, с площ от 11,926 дка, находящ 
се в землището на с. Горна Василица, 
открита с Решение № 45/10.03.2017г. 
на Общински съвет – Костенец, поради 
липса на подадени оферти за участие. 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВ-
НИЯ РЕД:

Г-жа Захариева, председател на ОбС 
предостави думата на г-н Радостин 
Радев.

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
отпускане на еднократна финансова  
помощ за обучение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 

администрация, с поименно гласуване 
със 17 гласа „за”, 0 „против” и 0 
„въздържал се” Общински съвет - 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 187
 Общински съвет – Костенец, 

одобрява сума в размер на 450.00 лв. 
/четиристотин и петдесет лева/ за 
подпомагане на Милен Иванов Ангелов, 
студент в първи курс по специалност 
„Медицина“  на Медицински 
университет – София. 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

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

На основание чл.21,ал.1, т.6 и чл.27, 
ал.4 и ал.5 във връзка с чл.17, ал.1,т.4 от 
Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,  с поименно 
гласуване със 17 гласа „за”, 0 „против” 
и 0 „въздържал се”  Общински съвет –
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 188

 1. Общински съвет – Костенец, 
отпуска помощ по 160 лв. за раждане 
на  дете на трима  жители на община 
Костенец.

 2. Общински съвет – Костенец 
отпуска еднократни помощи, 
необходими за лечение на жители от 
общината.  

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

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА  ОТ ДНЕВ-
НИЯ  РЕД: ПИТАНИЯ

Г-н Константин Радев, съветник ПП 
БСП от името на групата съветници от 
ПП БСП отправи поздрав по –случай 1 
ноември Ден на народните будители. 

Г-жа Захариева, председател на 
ОбС предостави думата на общинските 
съветници за питания.

Постъпиха следните питания:
Г-н Чолаков, съветник ПП БДЦ 

запита дали на някой е направило 
впечатление, когато са гласували отчета 
за изпълнение на бюджета на общината 
към 30 юни 2017г. Г-н Чолаков напомни, 
че е задал въпрос на миналото заседание  
дали служителите в ОП „ОГЗГФ” имат 
задължения към общината. Как са 
прекратени трудовите правоотношения 
на директора на ОП „ОГЗГФ” 2015 
г., тогава е бил г-н Николов. Оказван 
ли е натиск върху г-жа Миронова от 
органите на МВР по повод прословутия 
резервоар за минерална вода, дали са й 
оказвали натиск по повод протестите?

Г-н Радев, кмет на общината отговори 
на поставените въпроси, а именно: 
темата за депониране на отпадъците е 
сложна и дълга. От 2020 г. не е сигурен, 
че общините трябва да разделят целия 
боклук, няма как след 2020г. ще е 
задължително, с този промил общината 
няма да издържи, скачат таксите към 
държавата, от 60 на 100 която  се плаща, 
не услугата и това касае всички 265 
общини, това е европейска директива. 
Притеснението на всички общини е, че 
таксата за смет трябва да скочи двойно. 
Относно прекратения договор е по 
взаимно съгласие, командировъчните се 
изчисляват. 

Г-жа Захариева, председател на ОбС, 
поради изчерпване на дневния ред закри 
заседанието в 12.00 часа.
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клон Боровец  -  Балнеохотел Констанция, 
ИВКОМ-63 ЕООД, СИС-СТРОЙ-КОМЕРС 
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Коко”,   ЕТ „Яна Къосева - ВИВ” – хотел 
„Елените”  ЕТ „МАРИЯ-И-НАУМОВ”-Кафе-
аператив „Бар Наумов”, „Иванови 81-84” ООД, 
ЕТ „Димитър Мърльов” - Къщи за гости „Кедър 
”, „Костенец Пейпър мил” ЕАД, „МИЛЕНА 
1979” ЕООД, „КУДРЕТ ” ЕООД, Терма 
Костенец ООД, СПА-ХОТЕЛ „Костенец”,  ЕТ 
„Елмира Георгиева”,  ЕТ „ШАНС 75-80”.

Участие в проекти
Кабинетите и учебните работилници 

бяха обновени със съвременна апаратура в 
последните 5 години с финансиране от участие 
в проекти и програми.

Национална програма „Модернизация на 
материалната база в училище”:

- Изграждане на котелна и отоплителна 
инсталация на пелети на стойност 194 025 лв.

- Обновяване на учебно-техническо 
оборудване на кабинети за практическо 
обучение, работилници и лаборатории, учебни 
материали и пособия, спортно оборудване на 
стойност  75 806 лв.

 - Обследване, техническа паспортизация 
и сертифициране за енергийна ефективност 
за сгради от първа до трета категория  на 
стойност 12 000 лв.

Национална програма „Информационни 
и комуникационни технологии (ИКТ) в 
училище»: 

- Оборудване на два кабинета с 21 
терминални работни места на стойност 18 000 
лв;

- Изграждане на WiFi  мрежа в училище на 
стойност 4 000 лв;

Проекти по Програма „Учене през целия 
живот”:

- Секторна програма „Коменски”, проект 
„Да живеем в по-чист свят” на стойност 40 
000лв. Учениците и учителите от гимназията 
получиха изключителната възможност да 
разширят кръгозора си чрез международен 
обмен, имаха удоволствието да посетят пет 
европейски училища от Италия,  Португалия, 
Полша, Испания, Турция. 

- Секторна програма „Леорнардо Да 
Винчи”, дейности „Мобилност”, проект 
„Трансфер на добри практики от испанския 
опит в туристическото обслужване” на 
стойност 103 000лв. Проектът бе насочен към 
ученици, обучаващи се в X-XI клас, професия 
„Оранизатор на туристическа агенска 
дейност”, продължи 21 месеца, участваха 20 
ученици, които бяха в Гранада, Испания на 
стаж за 3 седмици в туристически агенции, 
хотели и ресторанти. Незабравими останаха 
преживените срещи с традициите, културата и 
историята на Испания. 

Основна цел на участието ни в 
НП „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 
бе подобряване на качеството 
на професионалното обучение 
и образование и улесняване на 
достъпа до практическо обучение. 
За осмисляне на свободното 

време и удовлетворяване на интересите и 
потребностите си, учениците участваха в 
НП „УСПЕХ”. За втора поредна година се 
включват в НП „ТВОЯТ ЧАС”- сформирахме 
16 групи за различни извънкласни занимания.

Учениците ни изявяват своите таланти 
в извънкласни дейности, организирани 
на училищно ниво: Патронен празник, 
отбелязване на годишнини и празници, 
училищни кръгове на олимпиади; състезания 
по професии „Най-добър в професията”, 
спортни празници. 

Ежегодно ПГ и Община Костенец, с 
активното съдействие на Районна служба за 
пожарна безопастност и защита на населението- 
Костенец, организират и провеждат общинско 
състезание „Сървайвър” за ученици от 7 до 10 
клас.Спортно-приложната игра има за цел да 
изгради умения за адекватна реакция по време 
на бедствия и аварии .

Наши ученици участват в Националното 
състезание по машиностроене „Най-добър 
техник в машиностроенето”; в образователна 
програма „Дай старт на успеха”, в „Кариерен 
форум за ученици”, във форум „Аз, 
инженерът», в Международна туристическа 
борса „Ваканция /СПА ЕКСПО”. 

Какво си поставихте като основна цел, 
когато поехте поста на директор? 

Да успея заедно с колектива да променя 
облика на Професионалната  гимназията 
като развиваме традициите, отстояваме 
позиции, утвърждаваме своето име, създаваме 
подходяща атмосфера за творческа изява и 
качествена професионална подготовка на 
нашите ученици. 

Разкажете за най-трудната и най-значимата 
промяна за Вашето училище откакто сте 
директор

ПГ „Георги Сава Раковски” извоюва своето 
място сред обществеността–бе призната 
като център за качествено и конкурентно 
професионално образование на територията 
на  общината и района. Реализирането на това 
предизвикателство не можеше да се случи 
без упорит всеотдаен труд на целия колектив, 
увереност в постигането на поставената 
цел, адекватна реакция към реалностите 
и изискванията на пазара на труда, 
взаимодействие и коректност в партньорствата. 
Радостно е, че все повече работодатели 
търсят партньорство с нас, интересуват се от 
професиите, по които провеждаме обучение 
и предлагат стипендии и работа на наши 
възпитаници. Неоценима помощ и подкрепа  
в нашите усилия получаваме от общинското 
ръководство и Общински съвет - Костенец.

Какво бихте искали да постигнете в бъдеще 
за развитието на училището?

Бих искала Професионалната гимназия  
да запази своята идентичност, да съхрани 
и утвърди представата за  перспективно и 
полезно на обществото училище, да бъде 
в крак с времето, да бъде привлекателно и 
интересно място, което разгръща потенциала 
на  всяко дете. 

Протойерей Николай Свещаров живее 
в село Костенец вече 37 /тридесет и седем/ 
години служи в храма, посреща радостите и 
тревогите на своите енориаши.

За историята на храма протойерей 
Свещаров - предстоятел на храма разказва: 
Строежът на храм „Свети Архангел Михаил“ 
в село Костенец започва през 1854 година, а 
след три години /1857г./ е неговото освещаване 
от известния митрополит Доситей, висш 
български православен духовник, последен 
самоковски митрополит на Българската 
екзархия от 1872 до 1907 година.

Храмът в селото е изграден с много вяра 
и сплотеност на костенчани. Характеризира 
се с трикорабна куполна базилика и е най-
голяма по размери в Ихтиманската духовна 
околия. Църквата има уникални запазени 
стенописи и книги,  които са стари повече 
от век.  Храмовият празник е на 8 ноември. 
Църквата има два престола- този вляво е 
посветен на Свети Архангел Михаил- на него 
се служи през цялата година, 
на всички празници. През 
1980 година е осветен втори 
престол /вдясно/, посветен 
на Свети Николай. На този 
престол се отслужва само 
на шести декември, когато 
почитаме Св. Николай. 
Този олтар е посветен на 
старата църква, която е  
била опожарена по време 
на помохамеданчването,  
която е носела името на 
Св.Никола. В храм „Св. 
Архангел Михаил“ има една 

уникална и чудотворна  икона „Покров на 
пресвета Богородица“.

     Отначало храм „Св.Архангел Михаил“ 
в село Костенец е бил с по-малки размери, 
желанието на жителите и местните занаятчии 
е било да достигне този на храм „Св. 
Богородица“ в Татар Пазарджик. 

Със специален документ е разрешено 
построяването на храма в селото.  Той е 
посещаван от много известни литературни 
дейци като Иван Вазов, Стоян Михайловски, 
Тодор Влайков, д-р Кръстев, също и Васил 
Левски, отсядал в Жировия храм.

Относно честването на 160 години от 
освещаването на храма, протойерей Свещаров 
бе удостоен с благословението и молитвеното 
участие на Негово Светейшество Българския 
патриарх и Софийски митрополит Неофит, 
ставрофорен иконом Йосиф Серев, 
ставрофорен иконом Георги Георгиев и дякон 
Костадин Тренев.

За голяма радост храмът е посещаван 
няколко пъти от Светейшия Български 
патриарх. Предстоятелят на храма „Св.
Архангел Михаил“ в село Костенец изрази 
своята благодарност на Негово Светейшество 
за гостуването му относно честването на 
храмовия празник. С радост си спомня за 
общите им спомени от дългото им служение 
заедно, още от Духовната академия, 
когато сегашният патриарх Неофит е бил 
преподавател, а отец Николай студент.

Вече към края на духовното си 
служение , отец Николай  е много щастлив 
и горд, че е сбъднал своето желание Негово 
Светейшество Българския патриарх да му 
гостува на този голям празник за селото и 
общината.

Изрази своята благодарност към г-жа 
Любка Кацарова, кмет на село Костенец, г-н 
Радостин Радев, кмет на община Костенец 
– за подарените икони, благодари на всички 
жители и гости, които присъстваха на 
празника и отправи  специален поздрав към 
момчетата от МВГ „Боили“  с диригент 
Юлиян Одажиян за прекрасната служба.

Протойерей Николай Свещаров- разказ за службата 
му в храм „Св.Архангел Михаил“, за историята 
на храма и честването на 160 години от неговото 

освещаването през 1857 година

На 11 ноември по повод отбелязването 
на празника Свети Мина – покровител 
на семейството, сираците и бездомните, 
пазител на пътуващите на дълъг път, 
воините и лечителите от 11.00 часа на 
параклис “Свети Мина“ /Войнишките 
чешми/ бе отслужена Света литургия, 

Молебен за здраве и Водосвет. 
Присъстваха г-жа Любка Кацарова, 

кмет на село Костенец , г-н Радостин Радев, 
кмет на община Костенец,  г-жа Евгения 
Захариева, Председател на Общински 
съвет-Костенец, общественици, настоятели, 
жители и гости.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ПРАЗНИКА СВЕТИ МИНА СЪС 
СВЕТА ЛИТУРГИЯ И МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВЕ

По решение на Генералната асамблея 
на Организацията на обединените 
нации всяка трета неделя на месец 
ноември се отбелязва Световният 
ден за възпоменание  на жертвите от 
пътнотранспортни произшествия.

По този повод на 19 ноември 2017 
година, от 12:00 часа на параклис 
“Свети Мина“  /Войнишките чешми/ 
бе отслужена панихида от протойерей 
Николай Свещаров.

На панихидата присъстваха г-н 
Радостин Радев, кмет на община 
Костенец, г-жа Любка Кацарова, кмет на 
село Костенец, г-жа Евгения Захариева, 

Председател на ОбС-Костенец, инсп. 
Благовест Ангелов, представител  на 
РУ- гр.Костенец, настоятели и жители на 
община Костенец.  

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ 
ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Интервю с г-жа Николина Черешарова, 
директор на Професионална гимназия 

„Георги Сава Раковски“, град Костенец
oт стр. 2
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Четиринадесетото издание на 
Международния фолклорен фестивал 
„Малешево пее и танцува“ се проведе 
от 20-ти до 22-ри октомври 2017 година.
По традиция фестивала се проведе в село 
Микрево, община Струмяни.

Фестивала има за цел да съхрани и 
популяризира фолклорното богатство,  
събитието опазва  традиционната култура 
и образците на фолклор на балканските 
народи. „Малешево пее и танцува“ е 
с конкурсен характер и с всяка година 
разширява границите си и се превръща 
в международен форум  на танцово, 
певческо и инструментално изкуство 
на народите за обработен и автентичен 
фолклор.

На 20 октомври 2017 година  с  добро 
настроение , емоция , красива палитра от 

цветове , песни и танци  самодейците при 
НЧ „Просвета-1881“ село Костенец  взеха 
участие в Четиринадесетото издание на 
Международния фолклорен фестивал „ 
Малешево пее и танцува“, проведен в с. 
Микрево, общ.Струмяни.

 Танцова формация „Рила“ с 
ръководител Ива Георгиева  изпълниха три 
танца . Момичета и момчетата от средната 
група изиграха -  „Две невести“, „Шопски 
танц“ , а най-големите „Пирински танц“. 

На фестивала взе участие  и Анна 
Миликина с ръководител Ирина Герина, 
която изпя великолепно песните 
“Слънчице, мило мамино“и „Рада 
радомирка“. Те получиха диплом за 
опазване на традиционната култура и 
образците на фолклора. Поздравления за 
участниците и техните ръководители!

Международен фолклорен фестивал 
„Малешево пее и танцува“ с.Микрево

Тази година учениците  от СУ „Св. 
Климент Охридски” - гр. Костенец 
посрещнаха Деня на будителите по 
необичаен и нетрадиционен начин - 
организираха  празник на талантите, който 
имаше благотворителен характер. На 
сцената на актовата зала пяха и танцуваха 

и малки, и големи. Идеята беше да се 
съберат средства в помощ на малкия Ники. 
Съвсем естествено и спонтанно празникът 
на талантите се превърна в празник на 
духа, защото децата показаха, че всъщност 
най-голямото богатство е не в отличните 
оценки, а в благородството, емпатията и 
съпричастността. Събраната сума е 935лв. 
и е внесена по банкова сметка.

Огромни благодарности на малките 
хора с големи сърца, които всекидневно ни 
дават уроци по хуманност и доброта. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА УЧЕНИЦИТЕ 
ОТ СУ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГРАД КОСТЕНЕЦ  

В ПОДКРЕПА НА НИКИ

На новия спортен комплекс в Долна 
баня се проведе организираният от ОДМВР 
- София област и Спортен клуб „Мусала“ 
благотворителен турнир по футбол на 
малки вратички . В двудневната спортна 
надпревара взеха участие общо десет 
отбора - девет от районните управления на 
полицията в Софийска област и един отбор 
от ДАНС. 

На   официалното откриване присъства-
ше заместник директорът на ОДМВР 
комисар д-р Веселин Георгиев и заместник 
кметът на община Долна баня инж. 
Красимир Тодоров, които поздравиха 
участниците и им пожелаха успех в 
спортната надпревара, като им благодариха 
за съпричастността и жеста да помогнат 
финансово лечението на десетгодишната 
Виктория Василева, дъщеря на служител 

от отдел „Криминална 
полиция“ в областната 
дирекция. Събраните суми от 
таксите за участие в турнира 
отборите пуснаха в специална 
дарителска кутия, като общата 
сума възлезе на 3 хиляди 
335 лева, която бе преведена 
по сметката за лечение 
на момичето. Специален 
подарък получи лично Вики 
от заместник директора на 
ОДМВР комисар д-р Веселин 
Георгиев и тя лично даде старт 
на футболната надпревара. 

В крайното класиране 
първи стана отборът на 
Районното управление на 
МВР в Своге, които на финала 

победиха своите съперници  колегите 
от отбора на РУ на МВР в Самоков с 
резултат 1:0 и гол на Явор Владимиров. Той 
получи и приза за най-добър състезател на 
футболния турнир. Трети остана отборът на 
РУ на МВР в Ихтиман, които пък победиха 
състава на Елин Пелин след изпълнение на 
дузпи с 3:1 / в редовното време 0:0 /. 

На отборите класирали се от първо 
до трето място бяха връчени медали и 
специални купи. Индивидуалната награда 
за феърплей получи Цветан Пеювски от 
ОДМВР, голмайстор на турнира пък заслужи 
Кирил Божков от РУ на МВР в Самоков, а за 
най-добър вратар приза получи Венцислав 
Боянов от ОДМВР - София.  Наградата за 
феърплей - отбор заслужиха домакините от 
отбора на Районното управление на МВР в 
град Костенец. 

Благотворителен турнир по футбол 
за служители на МВР

Детският отбор на ФК „Бенковски” 
Костенец продължава с доброто си 
представяне в Областното първенство 
през есенния полусезон. От изиграните 
мачове до момента, отбора има 6 
победи, 1 равенство и 2 загуби. Силната 
игра и добрите резултати на малките 

футболисти дават поводи на много хора 
да посещават домакинските срещи и да 
подкрепят отбора. До края на полусезона 
предстоят още два мача - гостуване на 
ОФК „Елин Пелин” и домакинство на 
Сливнишки герой.

ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДФК „БЕНКОВСКИ“ 
ПРЕЗ ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН

Отборът на ФК 
„Бенковски” Костенец 
загуби последния си двубой 
при гостуването на ФК 
“Правец“ и така отстъпи 
лидерската позиция. След 
края на есенния полусезон 
отбора изостава с 1 точка 
от Правец. Въпреки това, 
амбициите на отбора са 
големи и през пролетта ще 
гони първото място и влизане 
в Югозападната В група.

ВТОРО МЯСТО ЗА ФК“БЕНКОВСКИ“ КОСТЕНЕЦ


