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СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Трети март е свят ден за нашия народ! 

Това е денят на освобождението ни от 
многовековното османско робство, денят на 
утвърждаване на българската държавност 
по света, но и ден, в който осмисляме 
уроците на историята. Никоя друга дата 

не би могла да се мери с 3 март, защото 
Освобождението на България преди 140  
години е първата стъпка към сбъдването на 
идеалите на Ботев и Левски за национална 
независимост, за свобода и социално 
равноправие. На този ден осъзнаваме и 
завета на нашите деди – нищо не се дава 
даром и заедно сме по-силни! 

Нека си спомним за кръста, 
който носим, за вярата и борбата, за 
книжовниците и будителите, съхранили 
духовното богатство и запалили огъня на  
националното пробуждане и възраждане.

Поклон пред подвига на загиналите за 
свободата на България! Да вдигнем чела, да 
развеем високо българското знаме за чест 
и слава на Родината ни! Нека споменът от 
онова героично време бъде вдъхновение за 
родолюбиви дела!

             НЕКА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ!
                 ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК!

   Честването по повод 140 години от 
Освобождението на България започна 
с тържествен концерт в Костенец.  На 
Паметника в  центъра на град Костенец 
бяха поднесени цветя на почит и 
признателност, а концертът се проведе 
в НЧ“Прогрес 1907“.  В празничния 
концерт  взеха участие  Мажоретен 
състав при  ДФ „Вайялет“, НЧ“Прогрес 
1907“ гр.Костенец,  децата от ДГ“Звънче 
“ гр.Костенец, с ръководители – Емилия 
Мичева,  Силвия Анастасова и Мария 
Маленкова, Вокална група „Боили“ 
при СУ“Св.Климент Охридски“ гр. 
Костенец, Кристо Кръстев, СУ“Св.
Климент Охридски“ гр.Костенец, 
ръководител- Аделина Иванова,  актьорът 
Ириней Константинов и Мистерията на 
българските гласове.

Официални гости на честването 
бяха г-н Радостин Радев, кмет на 
община Костенец,  г-жа Евгения 
Захариева,  председател на Общински 
съвет-Костенец, г-н Румен Тодоров, 
заместник-кмет на община Костенец, г-н 
Георги Янакиев, секретар на общината,  
общински съветници, кметове и кметски 
наместници, директори на училища 
и детски заведения, председатели на 
читалищни настоятелства и читалищни 
дейци, подп. Кадийски, Съюз на 
офицерите и сержантите, подп. Найден 
Найденов, началник поделение 22700, 
г-н Михо Червенков, почетен гражданин 
на община Костенец, общинско 
дружество „Русофили“ , представители 
на политически партии, жители и гости 
на община Костенец.   

ДА РАЗВЕЕМ ЗНАМЕНАТА ЗА 
ЧЕСТ И СЛАВА НА РОДИНАТА!

ЧЕСТВАНЕ НА 140 ГОДИНИ  
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 

БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВОПриветствие по случай 3 март от кмета на общината г-н РАДОСТИН РАДЕВ

В резултат на няколкогодишни усилия 
на ръководството на община Костенец 
и експертите от отдел „Проекти на ЕС“, 
на 13.03.2018 г. Радостин Радев – Кмет 
на община Костенец подписа трети 
договор с Държавен фонд „Земеделие” за 
финансиране на проект „Реконструкция 
и благоустрояване на улици в община 
Костенец”.

Проектът е на стойност 1 809 
143,25 лв. без ДДС и включва ремонт 
на уличните платна и реконструкция 
на тротоарите на следните улици: ул. 
„Родопи” и ул. „Кокиче” в гр. Костенец, 
ул. „Ружа” в гр. Момин проход, ул. „Хан 
Аспарух”, ул. „Мусала” и част от ул. „Ив. 
Вазов” в с. Костенец, както и ремонт и 
реконструкция на мост на ул. „Здравец” 

в град Костенец.
Като предстоящи дейности следват: 

съгласуване с ДФ „Земеделие” на 
процедурите за избор на изпълнители, 
избор на изпълнители по Закона за 
обществените поръчки, осъществяване 
на последващ контрол на проведените 
процедури и след това изпълнение на 
строителните работи. Общият срок на 
договора е 36 месеца.

Всички улици са с подменен 
водопровод. Надяваме се, че с 
реализацията на този проект, за живущите 
там, ще се решат проблеми с лошото 
състояние на настилките и тротоарите, 
натрупвани с години и като цяло ще се 
подобри техническата инфраструктура 
на територията на Общината.

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА 
УЛИЦИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ“

Общинско предприятие „Траянови 
врата” организира и проведе за втора 
поредна година рекламен инфотур с 
туристически агенции на територията на 
община Костенец. Тази година фокусът 
бе насочен към туристически агенции, 
работещи главно в организирането на 
ученически екскурзии, зелени училища, 
планински и фестивален туризъм.Във 
фокуса на събитието пападаха не само 

туристическите обекти на 
територията на общината, 
но и големите събития в 
културния ни календар. Една 
от задачите на събитието бе 
да популяризираме новост 
в тазгодишния културен 
календар, „Траянови врата-
величие и памет”- Фестивал 
на късноантичното и 
средновековно наследство. 

Целта на събитието бе 
не просто спечелването на 
нови работни контакти, а 
чрез работата с агенции да 
достигнем по-лесно и бързо 

до крайния потребител на туристическия 
продукт. Вярвам, че с изграждането 
на лични контакти и работа на терен 
успяваме най-добре да представим 
пъстрата плетеница от история, съхранени 
традиции, природни забележителности и 
богатството от минерални води. Смятам 
че, единствено чрез съвместна работа 
на Община, Читалища, на стр. 2

Интервю с Наталия Манова, общински 
съветник  от групата на ПП БСП, член 

на Комисията по образование, култура, 
младежка политика,  вероизповедания, 
спорт и  туризъм. Член на Комисията по 
еврофондове и проекти.

Кратка информация за Вас
Казвам се Наталия  Иванова Манова, 

родена и израснала в едно от най-красивите 
кътчета на родината ни - Костенец.

Завърших колежа по Библиотечно дело 
и информационни технологии в  гр.   София  
(понастоящем  УНИБИТ) през  2000  година 
със специалност  „Библиотекознание и 
библиография“. В момента работя по 
специалността си като на стр. 2

НЕКА ЗАДЪРЖИМ МЛАДИТЕ ХОРА В 
КОСТЕНЕЦ, ЗАЩОТО ТЕ СА БЪДЕЩЕТО НИ!

РЕКЛАМЕН  ИНФОТУР  
В  КОСТЕНЕЦ  2018
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Интервю с г-жа Ваня Пашунова - 
Директор на ДГ“Здравец“ град Костенец

Представете се с няколко думи - 
образование,  професионален опит

Завършила съм Института за детски 
учителки в гр. Пазарджик, СУ „Климент 
Охридски“, гр. София, специалност - 
География и история и УНСС, гр. София, 
специалност - Счетоводство и контрол на 
фирма.

Целият ми трудов стаж от 35 г. е 
педагогически. Преди 7 г. кандидатствах  и 
станах директор на ДГ „Здравец“. Приех 
работата като предизвикателство, на което и 
до днес отдавам почти цялото си време и сърце. 
 Разкажете ни малко повече за детската 
градина,  която ръководите       

Детска „Здравец“ работи от 1978 г. Към 
нея е и Детската градина в Момин проход, 
построена  1962 година. Разполагат с 
възможности за 8 групи за 200 деца и големи 
дворни пространства. 

В резултат на демографския срив в 
момента функционират 5 групи и една ясла със 
115 деца. Броят на персонала е оптимизиран.
Много добри професионалисти, отдадени на 
работата си. 

Какви качества трябва да притежава 
учителят в детската градина?

Професията детски учител заема важно 
място в обществото, поради факта, че 
децата са бъдещето на една нация и тяхното 
правилно възпитание предполага едно добро 
бъдещо развитие. И тъй като в повечето 
семейства децата имат приоритетна роля, то 
изискванията за професионалистите, които се 
грижат за тяхното възпитание и образование 
са сравнително високи. Освен редица чисто 
хуманни качества всеки един специалист, 
активно упражняващ тази професия трябва 
да притежава и редица компетентности – 
солидна степен на въображение, внимание, 
широта и обем на мислене, високо ниво на 
креативност, комуникативност, търпение 

при работата си с децата, да умее да изразява 
позитивното си отношение към децата. 
Работата е изключително отговорна. Затова 
много често казваме, че за тази професия е 
нужно призвание. Но съм убедена, че трябва 
и още нещо- афинитет към новостите, 
перманентна квалификация и най-важното – 
обич към децата.  

Освен грижите,  които полагате 
за децата,   на какво се опитвате да ги 
научите?

Да, най-важното е да предадем детето 
на родителя здраво. На входа в детската 
градина сме поставили една сентенция, 
в която вярвамe.„Всичко, което наистина 
трябва да знам, за да се науча да  живея, 
какво да правя, как да се държа -  съм научил 
в детската градина.  Мъдростта не е горе 
на върха, където блести заветната диплома, 
а там в пясъчника на детската площадка, 
в предучилищната група.“На всяко дете е 
присъщо да прави това, което иска. И тук 
се намесва детската учителка, която  умело  

обхваща малчуганите и създава ред,  в 
който правилата са ясни и непроменими. 
Едва тогава започва работата по усвояване 
на държавните образователни стандарти, 
развиване на детската фантазия. Така даваме 
криле на децата, а после те сами ще полетят, 
за да станат добри хора.

Увеличават ли се с годините 
агресивните деца?

Детската градина не е изолиран 
остров. Агресивният модел на поведение в 
обществото рефлектира и в крехките души 
на най-малките – те подражават. Детската 
агресия в повечето случаи е протест към 
околните, отстояване на граници и права. 
За да контролираме и намалим агресията 
трябва да открием  причините. Само 
съвместните усилия на семейство, детска 
градина, общество могат да преодолеят 
затрудненията на агресивните деца и 
формират умения у тях да виждат и чуват не 
само себе си, да освобождават натрупаната 
агресия в приемливи действия. 

Кое е нещото,  с което трябва да се 
справяте и да преодолявате ежедневно?

Да си директор не е лесна професия. 
Високите  нива на стрес, широкия спектър 
от умения, които трябва да бъдат овладени 
затруднява и емоционално изтощава – 
отговаряш за 
всички и всичко. 
В ръцете на 
директора е почти 
всичко, свързано 
с деца, учители и 
родители, сграда.
Всеки ден се 
срещам с различни 
хора, със собствена 
индивидуалност, 
р а з л и ч н и 
намерения и 
н а с т р о е н и я . 
Това изисква 
много внимание, 

положително отношение към всички, винаги 
с усмивка. 

Какво е състоянието на материалната 
база?

Не е това, което на всички ни се иска да 
бъде. Стремим се всяка година нещо да се 
подобри със средства от Общината, средства, 
доколко е възможно от бюджета на детската 
градина, участие в проекти, спонсори, 
безвъзмезден труд на родители и персонал. 
Сградите са санирани, благодарение на 
Проекта за енергийна ефективност на 
Общината. Поставена е  ударопоглъщаща 
настилка и нови детски съоръжения за игра 
във вътрешния двор в резултат на спечелен 
проект на детската градина. Със средства 
за капиталови разходи от Общината е 
подменено оборудването в кухненския 
блок, подменен покрив на сградата в Момин 
проход, монтирана соларна система. С общи 
усилия и средства са подменени всички 
детски съоръжения за игра на открито. 
Във всяка група по нещо е подменено, 
ремонтирано, но предстои още много. 

Как работите съвместно с община 
Костенец?

Смятам, че съвместната ни  работа е на 
добро ниво. Срещаме разбиране, коректност 
и адекватна подкрепа при необходимост. 

Доброто възпитание започва с много любов и търпение!

библиограф-информатор в НЧ 
„Прогрес 1907“ гр.Костенец.

Смятам себе си за борбен  и отговорен 
човек, доказвайки тези си качества не само 
в сегашната си дейност, а и преди години 
в производството,  откъдето тръгна  моята 
трудова  биография.

Позитивен, отговорен, усмихнат и 
добронамерен  човек съм.

Мразя лъжата, лицемерието и  
безотговорността .

Кой мандат общински съветник сте?
За първи път съм в състава на Общински 

съвет-Костенец, макар че отдавна  следя 
дейността му.

Какво Ви мотивира да се кандидатирате 
за общински съветник?

Вярвам, че това, което мотивира всеки 
един от нас е желанието му да помага за 
развитието и просперитета на общината.

Моята лична мотивация са семейството 
и децата на Костенец. Тяхното образование, 
възпитание и реализация. Развитието на 
читалищната и библиотечната дейност.                                              

Факт е, че ние като общински съветници 
можем с определени решения и действия 
да повлияем на младите хора, да обикнат 
книгите, да се завърнат в читалните на 
библиотеките, за да ги направим съпричастни 
към традициите в Родината ни и нашето 
родно място.

Какви приоритети си поставяте във 
вашата дейност?

Основната задача, която си поставям е 
да работя в полза на хората. Да защитавам 
правата и интересите на всички жители 
в общината - най-вече на децата ни. Да 
направя всичко, което е по силите ми, за да 
задържим младите хора в Костенец, където 
те да виждат своето бъдеще, а не път без 

изход.  Защото те са бъдещето! Вярвам, че 
решенията, които вземаме днес, неминуемо 
ще доведат до промяна към по-добър живот, 
образование и любов към традициите. 

Обичам и живея в този град, познавам 
и виждам проблемите му, но не мога да 
ги деля на малки и големи. Важно е да ги 
степенуваме правилно, да се борим с тях 
и да ги преодоляваме. Ясно е, че това не е 
лесно. Като общински съветник от БСП, аз 
и моите колеги правим всичко възможно, 
надявайки се очакванията  на хората да бъде 
възнаградено. Когато има диалог нещата се 
получават!

 Какво научихте лично за себе си до 
сега от мандата Ви в   Общински съвет-  
Костенец?

Ако трябва да съм честна с всички 
читатели на вестника, научих много неща за 
себе си, запознах се с нови хора, разбрах и 
доста истини …

Най-лесно, за да бъдеш истински, е да 
бъдеш себе си. Маските, които някои слагат 
за пред хората е нещо непознато за мен. 
Вярвам, че винаги идва ден,  в който маските 
падат! 

Кое е най-трудното решение, което Ви 
се е налагало да вземете като общински 
съветник?

Няма лесни решения. Няма несъществени 
решения. Всичко свързано с работата ни 
в съвета е в името на хората от Костенец.  
Освен  отговорност, трябва и голяма доза 
далновидност. 

При всяко решение трябва да си верен 
на себе си. В противен случай бавно и 
постепенно ставаш един изгубил се човек. А, 
изгубилият се, се страхува! И има едно  много 
хубаво стихотворение на Евтим Евтимов за 
страха, който превръща хората в подлеци.

Кои са успехите,  с които се гордеете 
най-много по отношение на работата Ви 
като общински съветник?

Успехът за всеки човек има различни 
измерения. За мен успехът е в това да 
откриеш своето призвание, своята мисия – 
с работата си да бъдеш полезен на другите, 
да им помагаш да успяват. В този смисъл 
мога да кажа, че съм успяла. Принципите, на 
които държа в отношенията си с хората и в 
работата си са: отговорност, организираност, 
стриктност, лоялност и добронамереност.

Общинският съвет е колективен орган 
и с общо усилие на всички ни насочваме  
работата си  към подобряване на живота в 
общината.

Какво Ви вълнува извън служебните 
ангажименти,  какви интереси имате?

Като всеки човек и аз си имам хоби - 
гобленарството. Обичам да създавам красота 
и да я дарявам на хората. За пръв път през 
настоящата година с много труд и ентусиазъм 
успях  да организирам първата в общината 
изложба на гоблени. Вярвам, че интереса, 
който предизвика ще я направи традиционна 
в навечерието на 8-ми март.

След като изтече мандат 2015-2019г.,  
мислите ли да се кандидатирате отново за 
общински съветник?

До края на мандата остава повече от 
година и половина. Така, че струва ми се 
този въпрос е малко изпреварил времето си. 
Още повече в Общинската организация на 
БСП – Костенец предстои сериозен дебат и 
оценка, както на колективната ни работа като 
съветници, така и на всеки от нас по отделно. 
Ще проведем срещи с нашите избиратели, 
на които най-точно всеки от нас ще може 
да направи своята самооценка и да вземе 
решение.

от стр. 1
НЕКА ЗАДЪРЖИМ МЛАДИТЕ ХОРА В КОСТЕНЕЦ, ЗАЩОТО ТЕ СА БЪДЕЩЕТО НИ!

занаятчийски сдружения и представители 
на частния туристически бранш може да 
представим цялостно и пълно картината 
на множество допълващи се ресурси 
на територията на Община Костенец. 
Залагайки на личния контакт с нашите 
партньори, целим да превърнем един 
туристически продукт в изживяване, 
което да остави трайни следи в нашите 
гости и партньори и да положи основите 
на едни стабилни бъдещи контакти. 

Благодаря на домакините ни от 
Терма Костенец, където се проведе 
конферентната част от събитието, за 
интересът и предоставената възможност 
да съберем на едно място агенции и 
хотелиери, и да положим устойчиви 
основи на партньорства.  Благодаря и 
на екипа на Крепост „Стенос” Траянови 
врата, НЧ”Гео Милев-1954” гр. Момин 
проход, Бутикова изба „Ръсин”, Комплекс 
„Езерото” и Отец Николай от Храм 
„Свети Архангел Михаил” с. Костенец за 
ентусиазма и желанието да покажем най-
доброто от сферата на туризма в Костенец. 
Желая на всички успешен туристически 
сезон, нека продължават да работят 
неуморно и със същото вдъхновение. На 
всички туристи  пожелавам „Да се влюбят 
в Костенец, във всеки един смисъл, за да 
имат все повече поводи да се връщат при 
нас”.                                

Юлия Заркова - Директор 
на ОП“Траянови врата“

от стр. 1

РЕКЛАМЕН  
ИНФОТУР  В  

КОСТЕНЕЦ  2018
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На 1 март 2018 година в голямата 
заседателна зала  се проведе заседание 
на Общински съвет-Костенец, свикано 
по реда на чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА. На 
заседанието присъстваха 17 общински 
съветници, г-н Радев, кмет на общината, 
кметовете на кметства, гр. Момин проход, 
г-жа Митрова, с. Костенец, г-жа Кацарова, 
с. Пчелин, г-н Стефан Йорданов, с. Горна 
Василица, г-н Атанас Йорданов, г-н 
Георгиев, кметски наместник на с.Очуша 
и граждани на община Костенец. 

 
ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ 

РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с Предложение относно 
определяне обема на годишното ползване 
на дървесина през 2018 година от горите 
в Общински горски фонд.

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. 112 от 
Закона за горите и чл. 5, ал. 3 и чл. 7, ал. 
1, 3, 4 и 5 от Наредба за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности 
в горските територии - държавна и 
общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, 
с поименно гласуване с 13 гласа „за”, 1 
„против” и 2 „въздържал се”, Общински 
съвет – Костенец прие      

Р Е Ш Е Н И Е  № 11

Общински съвет - Костенец одобрява 
Годишен план за ползване на дървесина 
от общински горски фонд през 2018 г., 
съгласно Приложението.

ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с Предложение относно 
продажба на дървесина от общински 
гори по ценоразпис и определяне на 
обема й.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 
8 и чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 111 от 
Закона за горите и чл. 71, ал. 1, ал. 6, т. 
1 и ал. 9 от Наредба за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности 
в горските територии - държавна и 
общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, 
с поименно гласуване с 9 гласа „за”, 3 
„против” и 4 „въздържал се”, Общински 
съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12

І. Общински съвет – Костенец 
одобрява продажба на дървесина от 
общински гори по ценоразпис да се 
извършва на:

1. Дървесина добита от санитарни, 
технически и принудителни сечи;

2. Остатъци от дървесина и вършина 
в сечища след тяхното освидетелстване;

3. Дървесина от склад;

4. Специфични 
асортименти, които се 
различават съществено 
по качество и размери 
от обичайно добиваните 
или от съществуващите 
стандарти;

5. Стояща дървесина 
на корен.

     ІІ. Общински съвет – Костенец 
определя обем на дървесина от годишния 
план за ползване за горските територии 
- общинска собственост през 2018 г. за 
физически лица, както следва: 

  1. Иглолистна дървесина – 150 /сто и 
петдесет/ м3; 

   2. Широколистна дървесина  – 8 000 
/осем хиляди/ м3.

Добивът на дървесина да бъде възлаган 
по реда на Наредбата за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности 
в горските територии - държавна и 
общинска собственост, и за ползването 
на дървесина и недървесни горски 
продукти, а продажбата на дървесина от 
склад да бъде извършвана от Общинско 
предприятие „Общински гори и земи в 
горски фонд” гр. Костенец, на лицата 
имащи постоянен адрес в общината и по 
ценоразпис одобрен от Общински съвет 
– Костенец.

 ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с Предложение относно 
определяне на цени за продажба от 
община Костенец на дърва за огрев от 
временен горски склад и от централен 
склад на територията на общината.

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. 112 от 
Закона за горите и чл. 71, ал. 5, т. 3 и чл. 
71, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията 
и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии-държавна 
и общинска собственост, и за ползването 
на дървесина и недървесни горски 
продукти, с поименно гласуване с 9 гласа 
„за”, 6 „против” и 1 „въздържал се”, 
Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 13

Общински съвет - Костенец 
утвърждава ценоразпис за продажба на 
дърва за огрев от Община Костенец, 
както следва:

1. Цената на дърва за огрев от временен 
горски склад, за жители на Общината да 
се промени от 34.00 лв./ пр. м3 /без ДДС/, 
на 36.67 лв./ пр. м3  /без ДДС/.

2. Цената за услуга „Транспорт, 
товарене и разтоварване” на дърва за 
огрев за местно население да се промени 
от 11.83 лв. пр. м3 /без ДДС/, на 13.33 лв. 
пр. м3 /без ДДС/.

3. От централен склад в гр. Костенец 
(ул.“Теменуга“ №12, гр. Костенец) – 65 
лв./пр.куб.м. /шестдесет и пет лева за 
един пространствен кубичен метър/ с 
включен ДДС за физически лица. 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с Предложение относно 
определяне на трудовото възнаграждение 
на кметове и кметски наместник.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 27, 
ал. 3 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, с 16 гласа 
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, 
Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е № 14

 Общински съвет – Костенец 
определя размер на трудовите 
възнаграждения на кметовете на 
кметства и кметски наместници в община 
Костенец, считано от 01.01.2018 г., както 
следва:

 1.  г-жа Йорданка Стоянова 
Митрова – Кмет на Кметство гр.Момин 
проход – 850 лв. /осемстотин и петдесет 
лева/;

 2. г-жа Любка Любомирова 
Кацарова – Кмет на Кметство с.Костенец 
– 970 лв. /деветстотин и седемдесет лева/;

3. г-н Атанас Асенов Йорданов – Кмет 
на Кметство с.Горна Василица – 650 лв. /
шестстотин и петдесет лева/;

4. г-н Стефан Славейков Йорданов – 
Кмет на Кметство с.Пчелин – 650 лв. /
шестстотин и петдесет лева/;

5. г-н Георги Ангелов Георгиев – 
кметски наместник в с.Очуша – 600 лв. /
шестстотин лева/.

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

      Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с Предложение относно 
заплащане на транспортни разноски на 
педагогическия персонал в делегираните 
от държавата дейности.

На основание чл.17, ал.1, т.3; чл.21, 
ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка чл.39, 
ал.1,ал.2 и ал.3 на Постановление № 332 от 
22 декември 2017 година на Министерски 
съвет за изпълнение на държавния 
бюджет на Република България за 2018 
година, Наредба № 1 от 16.01.2017 г. 
за условията и реда за възстановяване 
на транспортните разходи или на 
разходите за наем на педагогическите 
специалисти в институциите в системата 
на предучилищното и училищното 
образование, както и на основание 
справки от директорите на общинските 
детски градини и училища,  с поименно 
гласуване с 15 гласа „за”, 0 „против” и 
0 „въздържал се”, Общински съвет – 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 15

	 Педагогическите специалисти да 
се ползват от правото си на възстановяване 
на транспортните разходи в пълния 
размер на реално извършените такива за 
времето на изпълнение на служебните 
си задължения на работното им място, 
установено с трудовия договор,  за 
финансовата 2018 година;

	 Утвърждава поименен списък 
на длъжностите и лицата, работещи в 
общинските детски градини и училища, 
които имат право на възстановяване на  
разходите за транспорт  през финансовата 
2018 година.

ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

            Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с Предложение относно 

издаване на запис на заповед от община 
Костенец в полза на ДФЗ, обезпечаващ 
плащане на данък върху добавената 
стойност по подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и 
т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация и договор за  предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 
№ 23/07/2/0/00470 от 01.12.2017 г. по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” на мярка 7 „Основни  
услуги и обновяване на селата в селските 
райони за 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”, сключен между Държавен 
фонд „Земеделие” и община Костенец, 
със седалище и адрес на управление: 
област София, община Костенец, гр. 
Костенец, ЕИК по БУЛСТАТ 000776349, 
идентификационен номер по ДДС № BG 
000776349, представляване от Радостин 
Любенов Радев – Кмет на община 
Костенец, с поименно гласуване с 15 
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,  
Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16

1. Упълномощава кмета на община 
Костенец да  подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”  в размер на 5 580,00 лв. 
(пет хиляди петстотин и осемдесет лева) 
за обезпечаване на 100 % от заявения 
размер на допустимия ДДС на авансово 
плащане по договор за  предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 
№ 23/07/2/0/00470 от 01.12.2017 г. по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” на мярка 7 „Основни  
услуги и обновяване на селата в селските 
райони за 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”, сключен между Държавен фонд 
„Земеделие” и община Костенец.

2. Възлага на кмета на община 
Костенец да подготви необходимите 
документи за получаване на  ДДС 
върху авансово плащане по договор № 
23/07/2/0/00470 от 01.12.2017 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на 
заседание на общински съвет Костенец, 
проведено на 01.03.2018 г. ,  Протокол 
№ 4 , т. 6 от дневния ред по доклад 
№92-О-48/15.02.2018г. при кворум от  
общински съветника и след проведено 
съгласно чл. 21, ал.1, т.10 и т.24 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация поименно гласуване - с 15 
гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 
0, и е подпечатано с официалния печат на 
общински съвет – Костенец.

ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината 
запозна присъстващите 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ОДОБРИ ГОДИШНИЯ 
ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ 

ГОРСКИ  ФОНД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

на стр. 4
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с Предложение относно даване 
на съгласие за прекратяване на 
разрешително №7/ 26.03.2014г. за 
собственост,  предоставена безвъзмездно 
за управление и ползване на община 
Костенец и преиздаване на същото.

На основание чл.21,ал. 1, т.7 
и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.52, ал.1, 
т.3, б”а”,§133, ал.7, т.1, б”б” и б”в”, чл. 79, 
ал.1, т.1, ал.2 и ал. 3 от Закона за водите, 
с поименно гласуване с 10 гласа „за”, 1 
„против” и 3 „въздържал се”, Общински 
съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17
                                                                                                                       
І. Общински съвет - Костенец дава 

съгласие да се прекрати разрешително 
№ 7/26.03.2014г. за водовземане от 
находището на минерална вода – 
изключителна държавна собственост 
- № 36 от Приложение № 2 от Закона 
за водите, предоставена безвъзмездно 
за управление и ползване на Община 
Костенец, находище „Костенец”, 
включително сондаж 2хг, издадено на 
ЕТ „Ставрос – 3- Кръстьо Стойчев”, 
със седалище и адрес на управление: 
с.Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив, 
ул. „Девета” № 14, ЕИК 115699176, 
представлявано от Кръстю Стойчев.

ІІ. Общински съвет-Костенец дава 
съгласие да се преиздаде на „Каримпекс 
-1” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, район Слатина, 
ж.к. „Гео Милев”, ул. „Симеонов век” № 
17А, вх. А, ет.2, ап. 8, ЕИК 131058052, 
представлявано от Здравко Караиванов 
– управител и едноличен собственик на 
капитала, разрешително 7/26.03.2014г. за 
водовземане от находището на минерална 
вода – изключителна държавна 
собственост - № 36 от Приложение № 
2 от Закона за водите, предоставена 
безвъзмездно за управление и ползване на 
Община Костенец, находище „Костенец”, 
включително сондаж 2хг, при същите 
условия.

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с Предложение относно 
даване на съгласие като собственик на 
поземлен имат с идент. №38916.10.220 
по кадастралната карта на к.к Вили 
Костенец за изработване на ПУП-ИПУР. 
Предложението не бе прието.

ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с Предложение относно 
даване на съгласие като собственик на 
улица между о.т. 157 на ул.“Хр.Ботев“ за 
изработване на ПУП-ИПУР на УПИ XIV-
72,219 в кв.8 на гр. Момин проход.

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. 134, ал.2, т. 6 от 
Закона за устройство на територията,  с 
поименно гласуване с 15 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”, Общински 
съвет Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е № 18

І. Общински съвет – Костенец дава 
съгласие като собственик за изменение 
на ПУП –ИПУР, при което се изменя 
уличната регулационна граница между 
о.т. 157 на ул. „Стара планина” и о.т. 25 

на ул. „Христо Ботев, като 24 кв.м. от 
имот – публична общинска собственост, 
представляващ улица между о.т. 157 
на ул. „Стара планина” и о.т. 25 на 
ул. „Христо Ботев и уширение между 
улиците се включат в УПИ ХІV-72,219 и 
се образува нов УПИ ХVІ-3180.

ІІ. Променя предназначението от 
публична в частна общинска собственост 
на част с площ от 24 кв.м., от улици 
„Стара планина”, „Христо Ботев” и 
уширение между тях, които съгласно 
мотивирано предложение се включват 
в УПИ ХІV-72,219 за образуване на нов 
УПИ ХVІ-1380.

ІІІ. Приема пазарна оценка в размер 
на 700,00лв. /седемстотин лева/ за 24 
кв.м. от имот – публична общинска 
собственост, представляващ улица и 
уширение на улица, които се включат в 
УПИ ХІV-72,219 и се образува нов УПИ 
ХVІ-3180. Възлага на кмета да сключи 
предварителен и окончателен договор, 
съгласно чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ

ІV. 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 на регулация.

V. Изработването на изменението на 
плана за регулация да е изцяло за сметка 
на Румяна Атанасова Гондова.

ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с Предложение относно 
учредяване право на строеж, без промяна 
на предназначението на територията за 
изграждане на трафопост в ПИ №000872, 
находящ се в землището на с.Долна 
Василица, местността “Траянови врата“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 124а, ал. 1 
и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията, чл. 56, ал. 4 и чл. 63, ал. 
4 от Закона за горите, с 16 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”,  Общински 
съвет Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 19

1. На основание чл. 56, ал. 4 от 
Закона за горите учредява право на 
строеж, без промяна предназначението на 
територията, в полза на Боряна Стефанова 
Чавдарова, върху имот – общинска 
собственост № 000872 с площ от 0,187 
дка, находящ се в землището на с. Долна 
Василица, местността „Траянови врата” 
за изграждане на  трафопост с площ от 5 
кв.м. за обект „Трасе на подземна кабелна 
линия 20kV”, срещу заплащане на цена в 
размер на 5,00 лв. /пет лева/.

2. На основание чл. 63, ал. 4 от 
Закона за горите учредява сервитут, в 
полза на Боряна Стефанова Чавдарова, 
върху имот – общинска собственост № 
000872, находящ се в землището на с. 
Долна Василица, местността „Траянови 
врата” за обект „Трасе на подземна 
кабелна линия 20kV” с дължина на 
сервитута на трасето 40 м. и площ от 
160 кв.м., и сервитут на трафопоста с 
площ от 29 кв.м., срещу заплащане на 
цена, определена с Наредба за оценка 
на поземлени имоти в горски територии, 
в размер на 214,00 лева/двеста и 
четиринадесет лева/. 

3. Определя Боряна Стефанова 
Чавдарова да заплати цена в размер на 
202,71 лв.  за 0,187 дка компенсационно 
залесяване при учредяване на сервитути 

и при учредяване на ограничени вещни 
права върху гори – общинска собственост 
по реда на Закона за горите, на основание 
Заповед № РД-49-1/02.01.2018г. на 
министъра на земеделието, храните и 
горите.

4. Възлага на Кмета на Община 
Костенец да сключи договор за 
учредяване право на строеж и учредяване 
на сервитут, върху имот – общинска 
собственост № 000872, находящ се 
в землището на с. Долна Василица, 
местността „Траянови врата”.

ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с Предложение относно  
придобиване на имот частна собственост, 
№ 030035 с площ от 0,813 дка, находящ 
се в землището на с.Долна Василица, 
местността „Йоксимица“ за разширение 
на „Гробищен парк“ на град Костенец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 34, ал.2 от Закона 
за общинската 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  № 20

1. Дава съгласие за възмездно 
придобиване право на собственост 
чрез покупка на следния имот – частна 
собственост, необходим за разширяването 
на гробищния парк на гр.Костенец: имот 
№ 030035 с площ от 0,813 дка, НТП: нива, 
шеста категория, находящ се в землището 
на с. Долна Василица, ЕКАТТЕ 24894, 
местността „Йоксимица”, собственост на 
Елка Димитрова Стефанова - наследник 
на Иван Янков Илиев, съгласно Решение 
№ 1934Д на Поземлена комисия – гр. 
Костенец за възстановяване правото на 
собственост на земи в съществуващи или 
възстановими стари реални граници в 
землището на с.Долна Василица.

2. Възлага на Кмета на Община 
Костенец да сключи договор за покупко 
– продажба със собственика на имота по 
цена в размер на 5,00 лв./кв.м..

ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Даскалов, председател на 
председател на Комисия  по устройство 
на територията, инфраструктурата, 
благоустрояване и околна среда 
(КУТИБОС)  запозна присъстващите 
с Предложение относно предоставяне 
за възстановяване на поземлен  имот от 
ОПФ с  кад.№ 023004 – нива с площ от 
3, 703 дка, находящ се в землището на 
с Костенец, на наследници на Йордан 
Благоев Стоянов. 

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 §27, ал. 
2, т. 1 от преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, с 
поименно гласуване с 16 гласа «за», 0 
«против» и 0 «въздържал се», Общински 
съвет-Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 21 

1. Общински съвет – Костенец 
предоставя на Общинска служба 
„Земеделие” гр. Костенец имот от 
общински поземлен фонд за признаване 

на правото на възстановяване на 
собствеността на наследници на ЙОРДАН 
БЛАГОЕВ СТОЯНОВ, съгласно Решение 
на Общинска служба „Земеделие” 
.№1863/14.06.1994г. както следва:

	Проектен имот с кад. №667041 
– изоставена ливада с площ от 3,703 
дка, категория седма, находящ се в 
местността „Гьол дере», землище 
село Костенец, с ЕКАТТЕ:38916, 
Община Костенец, съгласно скица-
проект №Ф02744/23.10.2017 година. 
Проектният имот попада в имот с 
кад.№023004 – нива, целия с площ от 
3, 703 дка, категория седма, съгласно 
скица  № К02373/13.11.2012г., за който е 
съставен АОС № 865/31.01.2013г., частна 
общинска собственост.

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Даскалов, председател на 
Комисия  по устройство на територията, 
инфраструктурата, благоустрояване 
и околна среда (КУТИБОС) запозна 
присъстващите с Предложение относно 
предоставяне за възстановяване на 
поземлен имот от ОПФ с кад.№ 039061- 
изоставена нива с площ от 2, 250 дка, 
находящ се в землището на с.Долна 
Василица на Йордан Благоев Стоянов.

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 §27, ал. 
2, т. 1 от преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, с 
поименно гласуване с 16 гласа «за», 0 
«против» и 0 «въздържал се», Общински 
съвет-Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 22 

Общински съвет – Костенец 
предоставя на Общинска служба 
„Земеделие” гр. Костенец имот от 
общински поземлен фонд за признаване 
на правото на възстановяване на 
собствеността на наследници на ЙОРДАН 
БЛАГОЕВ СТОЯНОВ, съгласно Решение 
на Общинска служба „Земеделие” 
№.2189А/01.10.1998 г., както следва:

Проектен имот с кад. №039061 – 
изоставена нива с площ от 2,250 дка, /два 
декар, двеста и петдесет кв.м./, категория 
Десета, находящ се в местността 
„Мавровица”, землище в село Долна 
Василица, с ЕКАТТЕ:24894, Община 
Костенец, съгласно скица - проект 
№Ф02130/27.05.2016 година. Проектният 
имот попада в имот с кад.№039061 – 
изоставена нива, целия с площ от 2,250 
дка / два декара, двеста и петдесет 
кв.м./, категория десета, съгласно скица 
№К02144/08.07.2013 година, за който е 
съставен АОС №1373/30.07.2013 година, 
частна общинска собственост.

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Беляков, председател на Комисия 
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,  предлагам 
Общински съвет–Костенец да вземе 
следното

от стр. 3

на стр. 5
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 1. Общински съвет – Костенец, 
отпуска помощ по 200 лв. за раждане на  
дете на 11 жителя на община Костенец:

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

3. Общински съвет – Костенец отпуска 
еднократна помощ в размер на 600 лв. на 
Димитър Александров Чолаков, жител 
на гр. Костенец  за нанесени щети върху 
частен имот, причинени от пожар.

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

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД: ПИТАНИЯ

 Г-н Одажиян, ПП БСП  предложи да 
се прегласуват т.6 и т.7 от дневния ред, 
поради  това, че е г-н Мирков не е бил 
в залата и е имало гласуване от неговия 
компютър в негово отсъствие.

Г-жа Захариева, председател на ОбС 
подложи на гласуване предложението на 
г-н Митров. С 15 гласа „за, 0 „против” и 0 
„въздържал се” предложението бе прието 
и прегласуването е отразено в т. 6 и  т.7 от 
дневния ред.

Г-н  Митров, ПП ГЕРБ предложи да 
се прегласуване на точка 7 от дневния 
ред, защото не бе обявен резултата от 
гласуването.

Г-жа Захариева, председател на ОбС 
подложи на гласуване предложението на 
г-н Митров. С 15 гласа „за, 0 „против” 
и 0 „въздържал се” предложението бе 
прието и прегласуването е отразено в т.7 
от дневния ред.

Г- Пламен Николаев Чолаков, ПП 
БДЦ запита кога ще бъдат изчистени 
улиците и тротоарните площи от снега?

Г-жа Тинка Проданова, жител на 
общината, напомни, че на предишното 
заседание е направила предложение 

за проект на наредба за обществените 
съвети, дълбоко се е надявала, че ще се 
потрудят и сега ще го има. Нека да дадат 
шанс на жителите да имат законово право 
да комуникират с тях. Гражданите на град 
Костенец не ограничават техните права, 
а те ограничават техните не предоставят 
възможност за информираност. Третият 
апел е да подредят страницата на общината 
със законовата база.Надява се да бъде 
изчистена системата за гласуването. Нека 
да убедят обществеността, че системата 
за гласуване позволява всеки да изрази 
своя глас. 

    Г-н Радев, кмет на общината отговори 
на поставените въпроси, а именно: на 
въпроса на г-н Чолаков не знае какво 
визира. Виждат обстановката в страната, 
в община Костенец няма бедстващи. 
Имат необходимия брой хора и машини, 
работят усилено. Относно създаването 
на обществения съвет има решение и ще 
работят в тази посока. Относно сайта, 
работи се по въпроса, технологиите са 
изменят всеки ден, трябва постоянно да 
обновяват.

Г-н Чолаков, съветник ПП БДЦ,  
изрази мнение, че не се случват лесно 
нещата със снегопочистването, вижда 
колко е трудно, но вижда други общини, 
където гледката е друга. Поиска г-н 
Костадинов да поясни каква ситуацията.

Г-н Костадинов, директор на БКС–
Костенец, поясни, че е много трудно 
действително.. Има пълно съдействие 
от г-н Радев и кметовете на населените 
места, работят денонощно, отзовават 
се на обаждания на всички граждани. 
Миналата година са използвани 160 куб. 
пясък, а досега са изразходвали 300 куб. 
за опесъчаване на улиците и главните 
пътища. Затворили са улица „Младежка” 
съвместно с полицията и бе изчистена на 
ръка. 

Поради изчерпване на дневния ред, 
заседанието беше закрито в 12:50 часа.

от стр. 4

ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ 
ПОДПИСКА

На 15 февруари 2018 година, на 
основание чл. 21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.3 и 
ал.5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.12, ал.2 
от Устава на Националното сдружение на 
общините в Република България, с гласуване 
чрез подписка, Общински съвет – Костенец 
прие

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 10

1. Отменя Решение № 26 по Протокол 
№ 4 от заседание на Общински съвет – 
Костенец, проведено на 17.12.2015 г.

2. Определя за делегат в Общото 
събрание на Националното сдружение 
на общините в Република България, 
представител на Общински съвет – 
Костенец г-жа Евгения Лазарова Захариева, 
председател на Общински съвет – Костенец.

3. При невъзможност за участие на 
определения по т.2 делегат в заседание на 
Общото събрание, той ще бъде заместван от 
г-н Юлиян Агоп Одажиян, зам.-председател 
на Общински съвет – Костенец.

Представете се с няколко думи:

Казвам се Виктория Спасова, 
родена на 19 юни 1993 г. в гр. София. 
Израснах в гр. Костенец и завърших 
началното си образование в местното 
училище СУ „Св. Климент Охридски“. 

Кога започнахте да се занимавате 
с изкуство?

Започнах да рисувам в шести 
клас, където  бях  забелязана  от 
преподавателя ми - Борис Котларов. 
Така започна моето плуване в дълбокото 
море на изкуството. Кандидатствах в 
училище с изобразително изкуство в 
гр. София и бях приета в 1 СОУ „П. 
Славейков“  с усилено изучаване на 
изобразително изкуство. От местната 
гимназия в родния ми град Костенец 
та до голямата столица по пътя на 
изкуството. След завършването 
на дванадесети клас с много 
труд и подготовка кандидатствах 
в Националната Художествена 
Академия в София. Бях приета в 
специалност Керамика, Приложен 
факултет, в ателието на Проф.Божидар 
Бончев. Последва същинският труд в 
областта на изкуството и керамиката, 
подкрепен с ред съвместни изложби. 

С участието ми в галерия Райко 
Алексиев с керамичната ми творба 
‚‘Риби“ бях наградена от Съюза на 
Българските Художници. В момента 
час от рибите - пана се намират в стария 
град в Созопол. След завършване на 
бакалавърската ми степен продължих 
Магистратура в същата специалност 
в ателието на проф. Божидар Бончев. 
По време на магистратурата бях 
мотивирана да получа повече знания, 
които да приложа на практика. 

 Разкажете ни малко повече 

Темата и изразният ми материал 
са вдъхновени от посещението ми във 
фабриката за производство на тухли 
„Винербергер“ в Луковит. За моя 
радост бях допусната да проследя и 
да се запозная отблизо с интересния 
процес на производство. След това 
посещение, в мен се зароди идеята да 
се опитам да разработя и разгледам в 
дипломния си проект именно тухлата 
– нейната форма и дълбок семантичен 
смисъл, като подходящ обект за 
художествени цели.

Двете основни тела, от дипломния 
ми проект, са формирани от фабрично 
произведени тухли. Основните 
използвани от мен елементи са, както 
самостоятелни тухли, така и съединени 
конструктивни части с Г-форма. От 
фабриката за производство на тухли 
„Винербергер“ ми доставиха готов 
формуван материал в сухо състояние, 
който манипулирах чрез изрязване. 
В последствие от изпечените на 900 
C° тухли, изградих две свободно 
стоящи тела. В основните форми 
са вградени и детайли, базирани 
отново на промишлените технологии 
на производство – формувани чрез 
метода на отливането. 

Интересът ми към фотографията ме 
подтикна да декорирам паната-плочи 
с различни художествено преработени 
снимки. По-голямата част от 
заснетите образи са на изоставени 
индустриални обекти, някои от които 
полуразрушени. Въпреки че сградите 
са загубили първоначалния си вид 
и форма, намерих в тях подходящи 
визуални образи за да подчертая и 
чрез този елемент историческата и 
археологическата връзки в работата 
си. Поднесени като закачка и 
една своеобразна „археология на 
съвремието“ – свидетелство за 
времето преди нас и това, което може 
би ще остане след нас. 

Композиционната подредба на 
обектите е вдъхновена от архитектурни 
конструктивни елементи – носеща 
единица, колона, кула. Но в същото 
време и комин – „отдушник“, като 
това разположение не е задължително. 
Всеки един от използваните елементи 
може да бъде разместван и представен 
различно в съответното пространство. 
Така обектите, разгледани на принципа 
на пъзела, играта на „Тетрис“, 
по този начин оставят отворена 
врата към публиката и я подканват 
към самостоятелно интерпретиране и 
доразвиване на разказа.  

Така успешно завърши пътят 
ми наречен „Академия“, отново с 
изложба на Дипломираните студенти 
от факултета по Приложни изкуства. 
 През малката пътека на голямото 
изкуство на керамиката никога не 
съм забравяла от къде тръгвам, 
малкото градче Костенец и моят 
път в изкуството продължава. 

ПО ПЪТЯ КЪМ ИЗКУСТВОТО
Интервю с Виктория Спасова, дипломиран студент от факултета по 

Приложни изкуства в  Националната Художествена Академия, град София

Костенец  днес 
Издание на Община Костенец

e-mail: kostenetz.dnes@kostenetz.com ;
 2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2 

Редактор: Вержиния Шопска; телефон 0877 10 76 77
Оформление и печат: Актив Комерс - Костенец

  На  24 март 2018 година във Велинград  
се проведе седмият национален фолклорен 
фестивал „Пролетно хоро“. Целта на 
фестивала бе да събере любителите на 
българското хоро -  с  цел съхраняване и 
популяризиране на ценното ни фолклорно 
богатство. Грамота за отличното си 
представяне във фестивала получи 
Танцов състав “Пчелински извор“ 
при НЧ“Просвета-1913“с. Пчелин, с 
ръководител – Димитър Михов. 

Фестивалът няма конкурсен характер. 
Неговите идеи са всяка година, когато цялата 
земя се събужда от зимен сън, да дадем нов 
живот на българското ни наследство чрез 
енергията, която се получава хващайки се 
на хоро, да се обмени опит, да се създадат 
приятелски взаимоотношения между 

хора на различна възраст 
и с различни професии, 
обичащи българския 
фолклор. Седмото издание 
на фестивала бе посветено  
на седемдесетгодишнината 
от създаването на Велинград. 

НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН 
ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНО 

ХОРО“ – ВЕЛИНГРАД
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Нидал Алгафари 
представи романа си

”Орисани да избираме” в 
село Костенец

На 2 март в навечерието на официалния празник 
на България в библиотеката към НЧ“Просвета-1881“ 
с.Костенец се проведе  втора среща с продуцента, 
сценариста, режисьора и писателя Нидал Алгафари, 
който представи  четвъртата книга от тетралогията 
му  „Орисани да избираме“. 

Тя формира своеобразна тетралогия, заедно 
с романите „Боже, защо Господ лъже?”, „Аллах, 
милост нямаш ли?”, „Любиш ли, ти Бог си”. В 
изданието авторът се спира на живота на българите 
в миналото и опитва да възстанови образа на 
чорбаджиите, който е по-скоро негативно разчетен 
в историята на българската литература до момента. 

Официални гости на срещата бяха г-н Радев, 
кмет на община Костенец, г-н Тодоров, заместник-
кмет на общината, г-жа Кацарова, кмет на село 
Костенец, общински съветници, читалищни дейци, 
жители и гости.

В навечерието на 8-ми март читалищната 
библиотека в град Костенец отвори врати за 
първата организирана изложба на гоблени. 

Гости на изложбата бяха г-жа Евгения 
Захариева - председател на ОбС-Костенец, г-н 
Румен Тодоров – заместник-кмет на община 
Костенец, г-н Георги Янакиев - секретар 
на община Костенец, кметове на кметства, 
г-н Николай Хаджиниколов - председател 
на читалищно настоятелство и членове на 
настоятелството, любители и ценители на 
изкуството. 

В първата гобленарска изложба бяха 
представени 88 гоблена изработени с много 
труд и любов от двадесет и две дами и един 
господин. Майсторите на ръкоделието са на 
различна възраст и с различни професии, но 
всички тях ги свързва едно любимо занимание 
- ГОБЛЕНА. Амбицията на организаторите е 
изложбата да стане традиционна. 

Изложбата на гоблени ще продължи  до 
30 март в библиотеката на НЧ“Прогрес 1907“ 
град Костенец.       

Наталия Манова

ГОБЛЕНАРКИТЕ НА КОСТЕНЕЦ 
– ЦВЯТ И МАГИЯ

Шахматен турнир 
по случай 3-ти март

Голям шахматен турнир се проведе в Долна 
баня, организиран от местния шахматен клуб 
с председател инж. Методи Благов и посветен 
на 140- годишнината от Освобождението на 
България от турско робство и под патронажа на 
община Долна баня. 

В спортната надпревара освен отборът на 
домакините участие взеха и отбори от град 
Костенец, село Костенец, Белово, както и 
отборът на ветераните от шахматния клуб на 
“Локомотив” - София. 

След почти шестчасовата “битка” по черно-
белите полета на шахматната дъска в крайното 
индивидуално класиране първи с убедителните 
си седем победи се нареди к.м.с. Петър Козарев 
от отбора на Долна баня. Втори с 5,5 точки 
остана м.с. Георги Пенчев, също от отбора на 
домакините, а третото място бе за к.м.с. Славчо 
Тонев с пет победи от отбора на град Костенец. 

В крайното отборно класиране първи с 20,5 
точки се нареди отборът на шахматния клуб 
в Долна баня, втори останаха ветераните от 
шахматния клуб “Локомотив” - София с актив 
от 16,5 точки и трети с 16 точки бе отборът на 
шахматния клуб от Белово.

Победителите в индивидуалното и отборно 
класиране бяха отличени със специални купи, 
грамоти и парични награди.

Любомир Кузев  

    Пролетта е един от най-хубавите сезони, 
когато светът разцъфва и всичко около нас 
оживява, когато слънцето грее ласкаво.
    Колко силно сме подвластни ние, хората, 
на природата,  която се пробужда, и ние 
се пробуждаме, пречистени от ароматите 
на цъфнали дървета и цветя. Ставаме по-
усмихнати и по-лъчезарни, по-ведри, в очакване 
на очарователни дни, които носят радост, 
настроение и вълшебство.

Бъдете красиви като пролетта и винаги с 
пролетно настроение!

ЧЕСТИТА 

         ПЪРВА 

                ПРОЛЕТ!

КОМПАНИЯ „БЕЛФОРТ“ 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

УПРАВИТЕЛ/ДИРЕКТОР 

Изисквания към длъжността:
- Диплома за висше образование;
- Възраст – до 40 години;
- Стаж мин. 10 години;
- Компютърна грамотност, Microsoft Office;
- Управленчески,организаторски умения;
- Комуникативни и комерсиални качества; 
- Умение за работа в колектив;
- Лоялност, честност, мотивираност, 
работоспособност и флексабилност
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 
- Стимулиращо заплащане;
- Работа по западен маниер с мотивиран колектив; 
- Европейски условия на труд

ЗА КОНТАКТ- 0888 999 153

РЕЗИДЕНЦИЯ “ДЕТЕЛИНА” 
с.Подгорие

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ.

Изисквания към длъжността:
- Диплома за мед.сестра, фелдшер;
- Стаж мин. 2 год. може и млада пенсионерка;
- Желание и умения за работа с възрастни хора; 
- Умение за работа в колектив
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Стимулиращо заплащане;
- Работа в отличен колектив;
- Прекрасни условия на труд;
- Работа в най-добрия дом за възрастни в 
България

ЗА КОНТАКТ- 0888 999 237

РЕЗИДЕНЦИЯ “ДЕТЕЛИНА” 
с.Подгорие

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
БОЛНОГЛЕДАЧКИ

НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ.

Изисквания към длъжността:
- Желание и умения за работа с възрастни хора,
- Образование- завършено средно
- Умение за работа в колектив
- Завършен курс за болногледачки е предимство
- Да притежава качества като: лоялност, 
отговорност, комуникативност
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Стимулиращо заплащане,
- Работа в отличен колектив,
- Прекрасни условия на труд,
- Работа в най-добрия дом за възрастни в 
България

ЗА КОНТАКТ- 0888 999 237


