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БУРНИ АПЛОДИСМЕНТИ В АТИНА ЗА 
МЪЖКАТА ВОКАЛНА ГРУПА  „БОИЛИ”

Мъжката вокална група 
„Боили” към  СУ ”Св. Кли-
мент Охридски” в Косте-
нец  с ръководител Юлиян 
Одажиян  е забелязана 
с талантливите си изяви 
и  става предпочитана от 
българската общност в 
Атина за тържествата по 
случай Трети март. Тези 
културни посланици на 
нашия град, обявени за 
специални гости,  станаха 
причина за официалната 
визита на кмета на Община 
Костенец Радостин Радев, на  
зам.-кмета Румен Тодоров 
и гл. експерт Благовеста 
Христова в Атина.  Гостите 
имаха срещи с   консула и с 
културното аташе в Атина. 
На г-н Радев бяха връчени 
грамота и плакет от българ-
ската общност.

За престоя в гръцката 
столица разказва Юлиян 

Одажиян, председател на 
Комисията по образование, 
култура, младежка полити-
ка, вероизповедания, спорт 
и туризъм:

В Гърция има една 
българска църква, която не 
е завоевание на Българската 
православна църква. Тя 
е дело на един човек, 
архимандрит Атанасий, 
протосингел на Западно 
европейския митрополит 
Антоний. По негова ини-
циатива бяхме поканени за 
тържественото отбелязване 
на Трети март от българска-
та общност в Гърция. Това 
събитие се организира от 
българската църква и трите 
български неделни училища 
в Атина. Със съдействието 
на кмета на общината г-н 
Радев, осигурил пътните 
разноски на вокална група 
„Боили”,  стана възможно 

участието ни в тържествата.

В първата неделя 
на Великия пост много 
българи, живеещи в Атина,  
дойдоха в храма „Свети 
Иван Рилски”, за да от-
бележат националния ни 
празник, който започна 
с тържествена литургия, 
отслужена от енорийския 
свещеник отец Стефан 
Стефанов. Песнопенията 
бяха изпълнени от 
ангелските гласове 
на момчетата от МВГ 
”Боили”. Празничният ден 
продължи с музикална 
програма с участието на 
деца от неделните училища,  
отново нашите момчета 
бяха бурно аплодирани 
от зрителите, които 
определиха представянето 
им като прекрасно, като 
великолепно. А това е повод 
за гордост, 

Отминаха предизборните  емоции, 
резултатите в страната  са известни. Но 
в малките общини  избирателите искат 
да знаят как са гласували в техния град, 
в тяхното село.

В Община Костенец избирате-
лите са  11083, от тях   са гласували 
6499,което е 58,54 %  избирателна 
активност.  Разпределението по партии 
е следното:   ГЕРБ печели доверието 
на  2147 избиратели,  симпатизантите 
на  БСП  са 2086, Обединени патриоти 
привличат  569 гласоподаватели, РБ 
–Глас народен  печели 321 гласа , на 
Воля са се доверили 265 избиратели, 
за ДПС  са гласували 250, за ДСБ едва 
74 и за  АБВ  само 44 избиратели. 

В Софийска област има 8 мандата 
за народни избраници. Три мандата  
печели БСП, това са водачът на 
листата Иван Ченчев и получилите 

преференциален вот Радослав 
Стойчев и Лало Кирилов. Трима са 
и депутатите от ГЕРБ – Николина 
Ангелкова, Валентин Милушев и 
Васил Цветков. По един депутат имат 
Обединените патриоти /НФСБ, Атака 
и ВМРО/  – Явор Нотев и на Воля – 
Албена Найденова. 

Тези избори показаха, че нагласите 
на избирателите в общината се променят 
бавно.  Утвърдените вече партии са 
предпочетени от  преобладаващата 
част от имащите право на глас.  И 
тук, както и на национално ниво,  
печели ГЕРБ, втора е  БСП. Малко от  
жителите на общината са се насочили 
към новосъздадените партии, давайки  
доверието си на новите политици. 
Гласове е получила само партията 
Воля. Останалите нови партии не са 
били припознати от избирателите. 

ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ 
ИЗБОРИ 2017 г.

Разпределение на гласовете в общината 

Учениците в едно малко селско 
училище също могат да постигат 
високи резултати. Доказателство за 
това е участието на петокласници от  
ОУ „К. Костенечки”, село Костенец,  в 
Националните олимпиади  по български 
език и литература, по математика,  
история и цивилизация,  по география 
и икономика. В  общинския кръг 
много добре и отлично се представиха: 
Йоана Банчева, Анна Натина, Ивелина 
Петринина, Йоанна Кацарова, Анна 
Миликина, Алберто Петков, Андрей 
Сестримски. 

Първите трима ученици участваха  
в областния кръг и са сред най-добре 
представилите се от Община Костенец в 
своята възрастова група:  Йоана Банчева 
е с отличен резултат по български език 
и литература и заслужено се класира 

на първо място, тя  се изяви с  добри 
знания и по другите предмети, заемайки 
шесто място по история и цивилизация 
и десето място по география и 
икономика. Анна Натина  също показа  
отлична подготовка  по  български език 
и литература и се нареди на   второ 
място,  а по математика,  история 
и цивилизация  е на седмо  място.  
Ивелина Петринина  се класира девета 
по география и икономика. 

Амбициозни, упорити и 
целеустремени петокласниците са 
гордост за родителите си, за учителите 
и за костенската общественост. 
Заслужават благодарност за 
удовлетворението, което носят. Желаем 
им да продължават да доказват себе 
си и училището си, като постигат все 
повече успехи!

ИМА С КАКВО ДА СЕ ГОРДЕЕМ

на стр. 2

С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНАТА И С НАПОРИТОСТТА НА КМЕТА
  МОМИН ПРОХОД  СЕ ПРОМЕНЯ

За втори мандат кмет на град Момин 
проход е Йорданка Митрова.  Всички 
жители я познават, спират я по улиците, 
поставят проблемите си, повечето не стигат  
до  кметството, но г-жа Митрова знае кой 
от какво се нуждае, знае кога трябва да се 

помогне неотложно и се намесва според 
възможностите, предвидени в закона. За  
ежедневните грижи на кмета разговаряме с 
госпожа Митрова.

Промените в центъра на града през 
последните години са видими. Как успявате  
да подобрите жизнената среда в града?

Промените в централната градска част 
и рeмонтът на пътя от центъра на Момин 
проход  до махала Нова  са извършени по 
проекти, от МИГ са сменени ВиК на  улиците: 
„Луна”, „Ружа”, „Стара планина” и „Радост”. 

През втория мандат се изработи и вече е 
предаден проектът за  ул.”Ружа”, очакваме да 
започне асфалтирането й. От миналата годи-

на започна подмяна на ВиК на ул.”Еделвайс”. 
Тази година трябва само да се довърши и 
да се затвори водният кръг между  улиците  
”Еделвайс” и  „Пчела” до зъболекарския 
кабинет. На  ул.”Мир” подмяната на ВиК 
започва от бариерата на санаториума до края 
на улицата. Ще се подмени и част от главния 
водопровод в квартал Изгрев. 

Оградата на детската градина е предви-
дена в капиталовия списък. За успокоение на 
хората искам да кажа, че предстои да се мон-
тира новата ограда и да се закупят нови съо-
ръжения за детската площадка. 

В града има и проблеми, които можем да 
си решим сами. Коритото на реката  е сред тях. 
Отново напомням, че живеещите край реката 

могат да почистят речното корито пред имота 
си от растящите върби. Така ще предпазим 
терена от наводнения.  С двамата работника, 
който имаме по програмите, чистим улиците, 
запълват  се  дупките по главното шосе, но 
това е недостатъчно.

След като общинското БКС започне рабо-
та, очаквам двама работника, които ще бъдат 
на наше подчинени и така контролът ще се 
засили и ще се свърши повече  работа. 

Социалните дейности  в града как се 
решават?

Помощите, които раздаваме, предимно 
са предоставени от БЧК, това са хранителни 
продукти, полагащи се на стр. 2
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че  талантът им е оценен 
подобаващо. Те са еднакво 
добри в изпълнението 
на  църковни песни, на 
фолклорни и патриотични  
песни.  

Радушното приемане 
от публиката им дава 
самочувствието, че могат 
да бъдат полезни и на 
групата и на обществото. 

Това са  момчета, отличници 
в училище, които имат 
отношение към изкуството и 
културата, които посвещават  
свободното  време за 
музикалното си израстване.

Децата изнесоха  открит 
урок по родолюбие в ОУ 
” Св. св. Кирил и Мето-
дий” в Атина. Направи 
ни впечатление, че там 

българите много повече 
тачат празника. Изказвам 
благодарност на общината 
и особено на  кмета  г-н Ра-
дев за подкрепата, както и 
на всички, които с доброто 
сътрудничество подпомагат 
изявите на децата, тук ще 
спомена  г-жа Благовеста 
Христова, с която работим 
много добре.  Изказвам бла-
годарност и на организато-
рите и специално на Люд-
мила Стойкова-Станкова, 
член на настоятелството на 
църквата „Св. Иван Рилски”,  
която се грижеше за нашето 
безпроблемно пребиваване.

За нас е радващо, че след 
успешното представяне в 
Атина получихме покана и 
от  българската общност в 
Будапеща по повод 11 май.

от стр. 1

БУРНИ АПЛОДИСМЕНТИ В АТИНА ЗА 
МЪЖКАТА ВОКАЛНА ГРУПА  „БОИЛИ”

на хора, които са одобрени 
за енергийни помощи през 
предходната година и на тези, 
които са имали деца в първи 
клас предходната година. Тук 
ние нямаме отношение при 
определяне на списъка.

Понякога възниква 
напрежение при раздаването на 
допълнителни помощи. Какво не 
знаят хората?

И тези помощи се даряват от 
БЧК, но са нерегулярни, докато 
другите се раздават  редовно.  
През последните 3-4 години 
не е имало такива помощи. 
Хората трябва да знаят, че ние от 
кметството само ги уведомяваме,  
помагаме им  хранителните 
пакети да достигнат до тях, но 
не разполагаме с ресурса сами 
да осигуряваме храните.

В Момин проход има Клуб 
на пенсионера и диабетиците, 
който получава годишна субси-
дия от общината за културната 
си дейност.  С клуба работя мно-
го добре, когато няма работници 
по програмите, много разчитам 
на тези жени да насадим цве-
тя и да се поддържа градинка-
та в центъра. Пенсионерският 
клуб „Здравец” в Момин проход  
развива много активна дейност, 
пенсионерите са в основата на 
много от празниците.

Как е решено 
здравеопазването в Момин 
проход?

Мога да похваля доктор 
Иванов, личният лекар, рядко 
интелигентен и кадърен лекар,  
много добър специалист, има 
отношение към хората, и те го 
уважават.

В санаториума в Момин 
проход  лекарите са от София, 
но другият персонал е от 
местни хора, така осигуряваме 

работа на жители от града и от 
общината. За онези, които не 
знаят, ще спомена, че водата 
ни е много лековита за опорно-
двигателната система, за 
стомашно-чревния тракт и за 
кожни болести. Санаториумът 
работи с Националната 
здравна каса и чрез НОИ 
всеки нуждаещ се може да 
ползва квалифицираната 
лекарска помощ.  Тук идват 
хора след прекаран инсулт, с 
дископатия, остеопороза и си 
тръгват с подобрения. Има два 
санаториума – за възрастни и за 
деца с тежки заболявания. 

Взаимодействието с 
общината и неговото значение 

в работата Ви като кмет.

В дейността си абсолютно 
разчитам на кмета на общината. 
Взаимодействието ни е повече 
от добро. Нищо разумно не 
ми е отказано. С общинската 
администрация работата ми е на 
необходимото ниво. Комисиите 
към Общинския съвет, когато 
разглеждат предложенията, 
зачитат мнението ми. Понякога 
хора, които от мен търсят помощ, 
но не ги одобрят от комисиите, 
са недоволни, но трябва да 
се спазва закона. Решаващо е 
становището на комисиите. 

Момин проход се слави с 
културните си изяви, споменете 

някои от тях.

Имаме традиции  и се 
стремим да ги запазваме и 
продължаваме. Традиция е да 
се празнува Бабинден. Съв-
местно с читалището и тази 
година зачетохме празника,  
новородените през 2016 година 
и техните баби получиха 
подаръци. На празника ни 
беше и кметът на общината 
Радостин Радев. Осми март 
също беше повод да се съберем 
и да празнуваме.  Много наши 
състави получават признание 
в изявите си в общината и в 
страната. Бяхме домакини на 
фолклорен фестивал „Зимна 
приказка”. 

Наскоро в града ни наши 
кукери и кукери  от страната 
демонстрираха оригиналните 
си маски и  обичаи.  В 
занаятчийската работилница 
децата се подготвят за 
следващите празници. 

И така  делничните грижи, 
сериозните проблеми на 
отделния човек, на обществено 
значимите теми, се редуват с 
радостните мигове от поредния 
празник. И все повече се налага 
необходимостта да поддържаме 
традициите, а хорото, без което 
не минава тържество, сякаш ни 
напомня, че всички сме заедно.   
   - 
в. ”Костенец днес”

от стр. 1

С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНАТА И С 
НАПОРИТОСТТА НА КМЕТА

  МОМИН ПРОХОД  СЕ ПРОМЕНЯ

Жанет Джорова -  
най-младият

 общински 
съветник

 в историята на 
Костенец

Родена на 01.08.1991г. Живее 
и работи в Костенец. Финансист 
по образование. Бакалавърската си 
степен заършва в ЮЗУ „Неофит 
Рилски”  в гр. Благоевград, а 
магистърската си диплома защитава в 
СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов. 
Само на 24-годишна възраст тя влиза в 
политиката като общински съветник в 
Община Костенец. 

За първи мандат сте общински 
съветник. Какви са впечатленията Ви 
от работата на ОбС – Костенец?

Да, за първи мандат съм общински 
съветник. Това за мен е едно ново 
начинание, което възприех много 
присърце. В същото време това е 
и едно изпитание, което трябва да 
преодолея, стремейки се към успеха. 
Впечатленията ми за работата на 
ОбС са положителни. Представите 
ми за работа там почти се покриха с 
реалната обстановка. Работата е дина-
мична, сериозна и отговорна.

Какво мислите за колегите Ви в 
ОбС – Костенец, повечето от тях са 
нови лица?

Да, част от тези хора, както и аз, не 
са се занимавали с това досега. Идват 
„отвън” с много и свежи идеи. Точно 
от това има нужда и нашата община. 
Смятам, че когато човек дълго време 
е бил във властта, той изчерпва своите 
идеи. Фактът, че жителите на Община 
Костенец избраха нови лица да влязат 
в местният парламент е показател, че и 
те искат промяна.

Кое е трудно за Вас и отказвате 
ли се пред трудностите?

Във всяко начинание има трудности 
и спънки, въпросът е човек да не се 
отказва, защото да се откажеш е най-
лесно. Приемам трудностите с гордо 
вдигната глава. По никакъв начин те 
не ме отказват, за да постигна целта 
си, напротив даже ме стимулират още 
повече. И когато стигнеш до целта след 
всички трудности, които си преодолял 
по пътя, се чувстваш удовлетворен от 
себе си, и от това, че си успял.

Вие сте един от малкото общински 
съветници, които участват в 
максималния брой постоянни комисии 
- три. Това помага ли Ви и как?

Да, имам възможността да участвам 
в три комисии, което ми дава много. 
Имам поглед върху по-голям обсег 
от нещата. Работата в постоянните 
комисии наистина е много усилена. 
Там се разгръща и дискутира всичко 
до основи, там се взимат най-важните 
решения за общината.

Комисия по нормативна уредба, 
общински предприятия, общинска 
собственост (КНУОПОС). Разговорите 
в комисията са важни и интересни. В 
работата на комисията участват и екс-
перти от общинска администрация, 
които неимоверно помагат в процеса 

на работа. Промяната на наредби е 
важен фактор, защото някои от тях не 
бяха променяни с години.

Комисията по здравеопазване и 
социална политика (КЗСП) е комиси-
ята, в която сме най-близо до хората. 
Там аз и колегите ми се запознаваме 
с техните проблеми и се опитваме да 
помогнем. В тази комисия отпускаме 
и парични средства за новородени. 
Така имаме поглед над демографската 
ситуация в общината, което е най-
важният фактор за запазването ни.

Комисията по икономика, бюджет 
и финанси (КИБФ). Като зам.-предсе-
дател на тази комисия  смея да твърдя, 
че тя е  най-важната. Тя е в основата 
на всички останали комисии. Там ра-
ботата е най-динамична и сериозна. В 
тази комисия винаги се пораждат най-
много дебати. С колегите дискутираме 
доста дълго и задълбочено, докато 
стигнем до крайната цел.

В началото на годината с почти 
пълно единодушие приехме Бюджет 
2017. Той е финансовата рамка 
на всички дейности. Работата 
ни по изготвянето на бюджета 
продължаваше до късно вечер, има-
ше много и различни мнения. Бяха 
обсъдени много варианти, които сме 
разгледали и дискутирали многократ-
но. Все пак смятам, че така изготвен, 
бюджетът придоби най-добрия вид. 

Политиката влияе ли?

Да, политиката винаги е влияла, 
влияе сега и ще продължава да го 
прави по един или по друг начин. Тя 
е неразделна част от  случващото се 
наоколо.

Вълнения като общински съветник.

Като общински съветник най-вече 
ме вълнува жителите на общината 
да бъдат доволни от нас и от нашата 
работа. Ние в ОбС – Костенец сме 
хората,  които те са избрали и са ни 
гласували доверие да управляваме 
нашата община и да се грижим за 
нея по най-добрия начин. Ние ще се 
стремим към това, за да направим 
Община Костенец още по-прекрасно 
място за живеене.

Мислите ли да се кандидатирате 
пак?

Не съм взела още решение, нека 
видим какво ще се случи през мандат 
2015 -2019 г. Усилията ми са насоче-
ни в това какво мога да дам и направя 
през този мандат.  

в. „Костенец днес“
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На 23 февруари 2017 г. в голямата 
заседателна зала на Община Костенец се 
проведе  заседание на Общински съвет 
– Костенец. Присъстваха 16 общински 
съветници, г-н Радев, кмет на общината, 
кметовете на населени места гр. Момин 
проход, г-жа Митрова, с. Костенец, г-жа 
Кацарова, кметските наместници на с. 
Пчелин, с. Горна Василица и с. Очуша, 
д-р Христоскова, управител на „СБПЛР-
Костенец” ЕООД и г-н Петров, ликвидатор 
на „Еледжик-Стил” ЕАД ( в ликвидация).

Заседанието протече при дневен ред от 20 
точки. 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков, председател на ОбС, 

предостави думата на г-н Радев, кмет на 
общината, за предложение относно приемане 
на Годишен отчет на „Програмата за 
управление на Община Костенец за мандат 
2015 - 2019 г.”

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 17
Приема Годишния отчет на „Програмата 

за управление на Община Костенец за мандат 
2015 - 2019 г.” на кмета на Община Костенец.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предложи Програма за 

развитие на туризма в Община Костенец  
2017 – 2018 г. С  16 гласа «за», 0 «против» 
и 0 «въздържал се»  Общински съвет – 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 18
Общински съвет – Костенец приема 

Програма за развитие на туризма в Община 
Костенец  2017 – 2018 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите 

с  Предложение относно изменение и 
допълнение на Наредба за условията и реда 
за упражняване правата на Община Костенец 
върху общинската част от капитала на 
търговските дружества.

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 19
Общински съвет – Костенец приема 

изменения и допълнения на Наредба за 
условията и реда за упражняване правата на 
Община Kостенец върху общинската част от 
капитала на търговските дружества, приета 
с Решение №70 от Протокол № 9 от  29.04. 
2004г. на Общински съвет – Костенец, изм. с 
Решение №62 по Протокол №7 от 26.04.2005г.

Поради обема на Наредбата е невъзможно 
поместването й във вестника, затова всеки, 
който желае да се информира подробно 
за измененията, може да го направи в 
официалния сайт на общината. 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев   предложи  кандидатура 
за директор на Общинско предприятие 
„Благоустройство и комунално стопанство”- 
гр. Костенец.

С 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”, Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 20
1. Общински съвет – Костенец избира 

Лъчезар Йорданов Бонев за директор на 
Общинско предприятие „Благоустройство 
и комунално стопанство ОП БКС”- гр. 
Костенец.

2. Общински съвет – Костенец 
утвърждава месечно трудово възнаграждение 
на директора на Общинско предприятие 
„Благоустройство и комунално стопанство 
ОП БКС”- гр. Костенец в размер на 1030 лв.

3. Възлага на кмета на общината да 

подпише трудов договор с 
избрания директор.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев  запозна 
общинските съветници  
с  Предложение относно 
продължаване срока на 

договор за управление на „Специализирана 
болница за продължително лечение и 
рехабилитация - Костенец” ЕООД.

С 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 21
Общински съвет – Костенец подновява 

от 01.03.2017 г. за нов тригодишен 
срок, сключения договор за възлагане 
управлението на „Специализирана болница 
за продължително лечение и  рехалибитация 
– Костенец” ЕООД с управител д-р Мария 
Ангелова Христоскова – Янкова.

След 10 минутна  почивка г-н Чолаков  
откри заседанието и обяви, че в залата 
присъстват 15 общински съветници. Г-н 
Чолаков обяви, че г-н Георгиев, съветник 
от БДЦ,  отсъства и подложи на гласуване 
да бъде освободен от заседанието. С 14 
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” 
отсъствието бе уважено.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков  предостави думата на г-жа 

Надежда Янкова, председател на Комисията 
по икономика, бюджет и финанси, която 
запозна присъстващите с Предложение 
относно приемане на годишен финансов 
отчет за 2016 г. на „Специализирана болница 
за продължително лечение и рехабилитация - 
Костенец” ЕООД.  С 13 гласа „за”, 0 „против” 
и 1 „въздържал се” /Константин Георгиев 
Радев, съветник от  БСП/  Общински съвет – 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 22
1. Общински съвет – Костенец, в 

качеството си на едноличен собственик на 
капитала, приема годишния счетоводен отчет 
за 2016 г. на търговско дружество с общинско 
имущество “Специализирана болница за 
долекуване, продължително лечение и 
рехабилитация – Костенец”  ЕООД.

2. Освобождава от отговорност 
управителя за отчетната 2016 г.

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

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев направи предложение за 

продажба на дървесина по ценоразпис и 
определяне на обема й.

С  12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 23
І.Общински съвет - Костенец одобрява 

продажбата по ценоразпис да се извършва на:
1. дървесина, добита от санитарни, 

технически и принудителни сечи;
2. отсечена и неизвозена дървесина 

в сечищата след поваляне на стъблата и/
или кастрене, и/или разкрояване, и/или 
рампиране, при провеждане на сечи с 
изключение на възобновителни сечи във 
високостъблени гори;

3. остатъци от дървесина и вършина в 
сечища след тяхното освидетелстване;

4. дървесина от склад;
5. специфични асортименти, които 

се различават съществено по качество и 
размери от обичайно добиваните или от 
съществуващите стандарти;

6. стояща дървесина на корен;
7. стояща дървесина на корен, повредена 

вследствие на биотични или абиотични 
въздействия, която не е продадена след 
провеждането на търг с явно или тайно 
наддаване или конкурс.

ІІ. Общински съвет - Костенец одобрява 
обем на дървесина от годишния план за 
ползване за горските територии, общинска 

собственост  през 2017 г.: иглолистна 
дървесина - 300 куб.м; широколистни дърва 
за огрев - 6 000 куб.м, добивът на които 
да бъде възлаган по реда на 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, а 
продажбата на дървесина от склад да бъде 
извършвана от ОП ”ОГЗГФ” гр. Костенец, на 
лицата, имащи постоянен адрес в общината и 
по ценоразпис, одобрен от Общински съвет 
- Костенец.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Янкова запозна присъстващите с 

продажба на недвижим имот, собственост 
на „Еледжик-Стил” ЕАД (в ликвидация).  С 
12 гласа „за”, 1 „против” / Пламен Николаев  
Чолаков, съветник от БДЦ/   и 1 „въздържал 
се” / Жанет  Емилова Джорова, съветник от 
ПП БДЦ/    Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 24
Общински съвет – Костенец, в качеството 

си на едноличен собственик на капитала, 
дава съгласието си и възлага на ликвидатора 
на «Еледжик-Стил» ЕАД (в ликвидация) да 
проведе по реда на Наредбата за общинската  
собственост процедура за продажба на 
помещение с площ от 7,15 кв.м и прилежащи 
идеални общи части, намиращо се в 
източната страна на втори етаж в сградата 
на Битов комбинат, гр. Костенец, УПИ І «За 
община и обществено обслужване», кв.90а 
по регулационния план на гр. Костенец. 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев направи  предложение относно 
извеждане от експлоатация и ликвидация на 
язовир в местността „Езерище” в землището 
на село Костенец. 

С 8 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал 
се” /Васил Ангелов Беляков, съветник от ПП 
ГЕРБ, Васил Ангелов Младенов, съветник от 
ПП ГЕРБ, Георги Георгиев Донков, съветник 
от МС Костенец, събуди се, Георги Владов 
Митров, съветник от ПП ГЕРБ, Евгения  
Лазарова Захариева, съветник от ПП ГЕРБ,  
Лидия Любенова Стоянова, съветник от ПП 
ГЕРБ/  предложението НЕ бе прието.

Г-н Одажиян, съветник от БСП,  
предложи да се прегласува предложението. С 
9 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал се”  
Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 25
Общински съвет – Костенец възлага 

на кмета на Община Костенец да извърши 
необходимите действия за извеждане от 
експлоатация и ликвидация на язовир в 
местността „Езерище” в землището на с. 
Костенец – АОС № 1105/30.05.2000 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев предложи промяна в 
Програмата за управление  и разпореждане 
с имотите – общинска собственост през 2017 
година.

С  15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 26
І.Да се допълни приетата с Решение № 

3/31.01.2017 г. на Общински съвет - Костенец 
„Програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в Община 
Костенец през 2017 година”, както следва:

•	 В раздел V – „Описание на имотите, 
които общината има намерение да придобие 
и способите за тяхното придобиване”, се 
добавя следният  текст:

17. УПИ ІХ „Хлебопроизводство и пудра 
захар”,  кв. 84 по плана на гр. Костенец /
Стара кибритена фабрика/ , по реда на чл. 54 
от ЗДС.

18. УПИ ХVІІІ , кв. 84 по плана на гр. 
Костенец  /Стара кибритена фабрика/, по 
реда на чл. 54 от ЗДС. 

19. Поземлен имот с идентификатор № 
38916.10.191 по кадастралната карта на к.к. 

Вили Костенец, ведно с построената в него 
сграда на три етажа и сутерен, състояща се от 
три тела /блокове 1,2 и 3/ със ЗП от 290 кв.м, 
по реда на чл. 54 от ЗДС.

20. Поземлен имот с идентификатор № 
38916.10.536 с площ от 11391 кв.м, ведно с 
построената в него сграда – спортна база 
– незавършено строителство; сграда за 
обществено хранене – хранителен блок със 
столова със ЗП от 345 кв.м; гаражи – склад и 
работилница със ЗП от 206 кв.м на един етаж; 
склад – хранителен със ЗП от 61 кв.м на един 
етаж; кинокабина със ЗП от 16 кв.м на един 
етаж; клуб-кафе със ЗП от 165 кв.м; сграда – 
водоем със ЗП от 22 в.м. на един етаж.

21. Поземлен имот с идентификатор 
№ 38916.10.175 с площ от 865 кв.м ведно с 
построената в него сграда: вилна сграда със 
ЗП от 181 кв.м на три етажа.

22. 1/3 идеална част от поземлен имот с 
идентификатор № 38916.10.174 с площ от 
925 кв.м и самостоятелен обект – партерен 
етаж от вилна сграда с площ от 100,78 кв.м.

23. Поземлен имот пл. № 342 с площ от 
217 кв.м в кв. 21 по регулационния план на 
гр. Момин проход – отписване от актовите 
книги за държавни имоти на основание §7, 
ал. 1, т. 4 от ПЗР към ЗМСМА.

24. Поземлен имот пл. № 343 с площ от 
152 кв.м в кв. 21 по регулационния план на 
гр. Момин проход – отписване от актовите 
книги за държавни имоти на основание §7, 
ал. 1, т. 4 от ПЗР към ЗМСМА.

25. Поземлен имот пл. № 1798 в кв.40 по 
плана на гр. Костенец - отписване от актовите 
книги за държавни имоти на основание §7, 
ал. 1, т. 3 от ПЗР към ЗМСМА.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев направи  предложение относно 
прехвърляне безвъзмездно в собственост на 
Община Костенец на имоти, частна държавна 
собственост, по реда на чл.54 от Закона за 
държавната собственост.  

С  15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински  съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 27
1. Общински съвет – Костенец дава 

съгласие за безвъзмездно придобиване в 
собственост от Община Костенец по реда на 
чл. 54 от ЗДС  на имоти – публична държавна 
собственост, както следва: 
	 Терен с площ от 4000 

кв.м, ведно с построената в него сграда на 
три етажа и сутерен, състоящи се от три тела 
(блокове 1, 2 и 3) със ЗП от 290 кв.м по акт 
за държавна собственост № 1467/08.11.2005 
г., представляващ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на к.к. Вили 
Костенец поземлен имот с идентификатор 
№ 38916.10.191 с площ от 3002 кв.м, ведно с 
построената в него сграда на три етажа със 
ЗП от 271 кв.м. 

2. Общински съвет – Костенец 
упълномощава кмета на Община Костенец 
да извършва всички необходими фактически 
и правни действия по придобиването 
безвъзмездно на имота по т. 1.

Г-н Чолаков, председател на ОбС, 
подложи на  поименно гласуване съгласно 
чл.27, ал.5 от ЗМСМА предложението на 
кмета на общината в част 2.   С 15 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се” предложението  
бе прието.

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.54, 
ал. 2 от Закона за държавната собственост, 
с поименно гласуване с 15 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”  Общински  
съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 28
1. Общински съвет – Костенец дава 

съгласие за безвъзмездно придобиване в 
собственост от Община Костенец по реда на 
чл. 54 от ЗДС  на имоти – публична държавна 
собственост, както следва:
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	 Поземлен имот с 

идентификатор № 38916.10.536 с площ от 
11391 кв.м, ведно с построената в него сграда 
– спортна база – незавършено строителство; 
сграда за обществено хранене – хранителен 
блок със столова със ЗП от 345 кв.м; гаражи 
– склад и работилница със ЗП от 206 кв.м на 
един етаж; склад – хранителен със ЗП от 61 
кв.м на един етаж; кинокабина със ЗП от 16 
кв.м  на един етаж; клуб-кафе със ЗП от 165 
кв.м; сграда – водоем със ЗП от 22 в.м.на 
един етаж.

2. Общински съвет – Костенец 
упълномощава кмета на Община Костенец 
да извършва всички необходими фактически 
и правни действия по придобиването 
безвъзмездно на имота по т. 1.

Г-н Чолаков подложи на  поименно 
гласуване съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА 
предложението на кмета на общината в част 
3.  С 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се” Общински  съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 29
1. Общински съвет – Костенец дава 

съгласие за безвъзмездно придобиване в 
собственост от Община Костенец по реда на 
чл. 54 от ЗДС  на имоти – публична държавна 
собственост, както следва:
	 Поземлен имот с 

идентификатор № 38916.10.175 с площ от 
865 кв.м ведно с построената в него сграда: 
вилна сграда със ЗП от 181 кв.м на три етажа.

2.  Общински съвет – Костенец 
упълномощава кмета на Община Костенец 
да извършва всички необходими фактически 
и правни действия по придобиването 
безвъзмездно на имота по т. 1.

Г-н Чолаков подложи на  поименно 
гласуване съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА 
предложението на кмета на общината в част 
4.  С  15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински  съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 30
1. Общински съвет – Костенец дава 

съгласие за безвъзмездно придобиване в 
собственост от Община Костенец по реда на 
чл. 54 от ЗДС  на имоти – публична държавна 
собственост, както следва:
	 1/3 идеална част 

от поземлен имот с идентификатор 
№ 38916.10.174 с площ от 925 кв.м  и 
самостоятелен обект – партерен етаж от 
вилна сграда с площ от 100,78 кв.м.

2.  Общински съвет – Костенец 
упълномощава кмета на Община Костенец 
да извършва всички необходими фактически 
и правни действия по придобиването 
безвъзмездно на имота по т. 1.

Г-н Чолаков  подложи на  поименно 
гласуване съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА 
предложението на кмета на общината в част 
5. С  15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински  съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 31
1. Общински съвет – 

Костенец дава съгласие за безвъзмездно 
придобиване в собственост от Община 
Костенец по реда на чл.54 от ЗДС  на имоти - 
частна държавна собственост, както следва:
	 Първи етаж от 

триетажна масивна вилна сграда със ЗП от 
163,30 кв.м, със съответните идеални части 
от общите части на сградата и правото на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор 
№ 38916.10.170 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на к.к. Вили 
Костенец.

2. Общински съвет – 
Костенец упълномощава кмета на Община 
Костенец да извършва всички необходими 
фактически и правни действия по 
придобиването безвъзмездно на имота по т. 
1.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев запозна присъстващите 
с Предложение относно прехвърляне 
безвъзмездно в собственост на Община 
Костенец върху движими вещи – частна 
държавна собственост.

С 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински  съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 32
1. Общински съвет – Костенец дава 

съгласие за безвъзмездно прехвърляне 
на собственост на Община Костенец 

върху всички движими вещи – държавна 
собственост, предоставени на Министерство 
на вътрешните работи за целите и нуждите 
на БО „Чучулига“.

1. Общински съвет – Костенец 
упълномощава кмета на Община Костенец 
да извършва всички необходими фактически 
и правни действия по придобиването 
безвъзмездно на вещите по т. 1.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев  предложи да се даде под наем 
имот - публична общинска собственост, 
находящ се в сградата на СУ „Св. Климент 
Охридски”, град Костенец.

С 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 33
Общински съвет - Костенец дава съгласие 

директорът на СУ „Св. Климент Охридски”, 
град Костенец да организира и проведе по 
реда на Наредба за общинската собственост 
публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на обект – публична общинска 
собственост, представляващ помещение за 
зъболекарски кабинет за извън болнична 
стоматологична помощ с площ от 18 кв.м, 
находящо се в сградата на СУ „Св. Климент 
Охридски”, град Костенец  /корпус II/, 
построена в УПИ I „За училище”, в кв.48 по 
плана на град  Костенец,  за срок до 10 /десет/ 
години, при начална месечна наемна цена не 
по-ниска от базисната, определена съгласно 
Наредба за базисните цени за отдаване под 
наем на имоти - общинска собственост.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев  запозна присъстващите с 
предложение относно даване на съгласие като 
собственник за премахване на улица с о.т. 45-
49 по регулационния план на с. Пчелин.

С  15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 34
Дава съгласие като собственик  да бъде 

премахната част от неприложена улица от 
о.т. 45-о.т. 49, попадаща в имоти, частна 
собственост по РП /регулационния план/  на 
с. Пчелин, Община Костенец.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев  запозна присъстващите 
с Предложение относно разрешаване 
изработването на ПУП-ПП за елементите 
на техническата инфраструктура за външно 
електрозахранване на «Заведение за бързо 
хранене» - подземна кабелна линия и 
трафопост в ПИ № 000872, находящ се в 
землището на с. Долна Василица, местността 
„Траянови врата”.

С 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се” Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 35
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

одобрява задание изработване на подробен 
устройствен план – парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура 
за външно електрозахранване  на „Заведение 
за бързо хранене” - подземна кабелна 
линия и трафопост в проектен имот  № 
000872, находящ се в землището на с. Долна 
Василица, местността „Траянови врата”, 
съгласно приложената скица – предложение.

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от 
ЗУТ разрешава изработването на подробен 
устройствен план – парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура 
за външно електрозахранване  на „Заведение 
за бързо хранене” - подземна кабелна линия 
и трафопост в проектен имот № 000872, 
находящ се в землището на с. Долна 
Василица, местността „Траянови врата”. 
Проектът на  подробен устройствен план – 
парцеларен план да е окомплектован съгласно 
изискванията на раздел VІ от Наредба № 
8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на 
устройтвените схеми и планове.

3. На основание чл. 62, ал. 4 от Закона 
за горите изразява предварително съгласие за 
учредяване на сервитут върху проектен 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.
4. На основание чл. 56, ал. 4 от 

Закона за горите изразява предварително 
съгласие за учредяване право на строеж, без 
промяна предназначението на територията 
на трафопост с площ от 5 кв.м, върху 
проектен имот – общинска собственост № 
000872, находящ се в землището на с. Долна 
Василица, местността „Траянови врата” за 
обект „Трасе на подземна кабелна линия 
20kV”.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев предложи да се придобие 
имот частна собственост, находящ се в 
землището на с. Долна Василица, местността 
«Йоксимица» за разширение на «Гробищен 
парк», на гр. Костенец.

С  8 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал 
се” / Васил Ангелов Беляков, съветник от ПП 
ГЕРБ, Васил Ангелов Младенов, съветник от 
ПП ГЕРБ, Георги Георгиев Донков, съветник 
от  МС Костенец, събуди се, Георги Владов 
Митров, съветник от ПП ГЕРБ, Евгения  
Лазарова Захариева, съветник от ПП ГЕРБ,  
Лидия Любенова Стоянова, съветник от ПП 
ГЕРБ/   предложението НЕ бе прието.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Емил Даскалов, председател на 
Комисията по устройство на територията, 
инфраструктура, благоустрояване и околна 
среда (КУТИБОС), запозна присъстващите 
с Предложение относно възстановяване на 
поземлен имот от Общинския поземлен фонд 
на наследници на Йордан Благов Стоянов.

С 13 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал 
се” / Васил Ангелов Младенов, съветник от 
ПП ГЕРБ/  Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 36
1. Общински съвет – Костенец 

предоставя на ОС „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 
ОС „Земеделие” №.1863 от 14.06.1994г, както 
следва:
	 Проектен имот с кад. №076014 – 

пасище, мера с площ от 10,000 дка, категория 
девета, находящ се в местността „Долен 
Каракас”, землище в с. Костенец, с ЕКАТТЕ: 
38916, Община Костенец, съгласно скица – 
проект №Ф02603/27.05.2016 г. Проектният 
имот попада частично в имот с кад. №076003 
– пасище, мера, целият с площ от 11,970 
дка, категория девета, съгласно скица 
№К03515/14.10.2014 г., за който е съставен 
АОС №1234/04.11.2014г., частна общинска 
собственост.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Даскалов, председател на 
Комисията по устройство на територията, 
инфраструктура, благоустрояване и околна 
среда, запозна присъстващите с предложение 
относно отказ за възстановяване на поземлен 
имот от Общинския поземлен фонд на 
наследници на Йордан Благов Стоянов.

С  14 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал 
се” / Васил Ангелов Младенов, съветник от 
ПП ГЕРБ/   Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 37
Общински съвет – Костенец отказва 

да предостави 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 от 14.06.1994г. 
за Проектен имот с кад. №918022 – ливада с 
площ от 2,000 дка, категория пета, находящ 
се в местността „Манджушки гьол”, 
землище в с. Костенец, с ЕКАТТЕ: 38916, 
Община Костенец, съгласно скица – проект 
№Ф02604/ 27.05.2016 г. 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

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

С 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 38

 1. Общински съвет – Костенец отпуска 
помощ по 160 лв.за раждане на  дете на 10  
жители на общината.

2. Общински съвет – Костенец отпуска 
еднократни помощи, необходими за лечение 
на 17 жители на стойност  3740 лв.

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

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Чолаков, председател на ОбС, 
предостави на г-н Мирослав Николов, зам.-
председател на ОбС, да председателства 
заседанието. Г-н Николов, предостави думата 
на г-н Пламен Чолаков, който  отговори 
на поставените въпроси от г-н Младенов 
в началото на заседанието, а именно защо 
се добавят нови точки в дневния ред, като 
поясни, че законът и правилникът позволяват, 
след като са разгледани на заседание на 
Постоянните комисии. 

Г-жа Стоянова, съветник от ГЕРБ, запита 
дали може да им бъде предоставена справка 
за банковия кредит, разплащане, транзакции 
и т.н. Относно проблемите с кучетата има ли 
договор с лицензирана фирма? Г-н Одажиян, 
съветник от БСП, предложи по процедура 
да се прегласува предложението от т.16 
от дневния ред, като помоли колегите да 
преосмислят гласуването си. Г-н Одажиян  
предложи на 10.03.2017 г. да се проведе 
изнесена сесия в гр. Самоков от 14.30 часа.

Г-н Чолаков  поясни, че има гласувани  
средства в бюджета на общината за 
закупуване на тези земи за разширение 
на грабищния парк. На гласуване бе 
подложено предложението на г-н Одажиян 
за прегласуване на т.16. С 13 гласа «за», 0 
«против» и 2 «въздържал се» бе прието. На 
поименно гласуване, съгласно чл.27, ал.5 от 
ЗМСМА бе подложено предложението на 
кмета на общината, относно придобиване 
на имот частна собственост, находящ се в 
землището на с. Долна Василица, местността 
«Йоксимица» за разширение на «Гробищен 
парк», на гр. Костенец, както следва:

Г-н Чолаков обяви резултата от 
проведеното поименно гласуване: с 10 
гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал се” /
съветниците от ПП ГЕРБ/  Общински съвет 
– Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 39
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 № 
030008 с площ от 2,351 дка, НТП: нива, шеста 
категория, находящ се в землището на с. 
Долна Василица, ЕКАТТЕ 24894, местността 
„Йоксимица”, собственост на наследници 
на Христоско Величков Зашев, съгласно 
Решение № 1544Д 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 собствениците на имота по 
цена в размер на 5,00 лв./кв.м.

Г-н Чолаков подложи на гласуване 
предложението на г-н Одажиян за изнесено 
заседание в гр. Самоков. С 15 гласа «за», 0 
«против» и 0 «въздържал се»  Общински 
съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 40
Общински съвет – Костенец ще проведе 

заседание извън територията на Община 
Костенец на 10.03.2017 г. от 14.30 часа.

Г-н Чолаков  предостави думата на г-н 
Радостин Радев да   отговори на постъпилите 
питания от миналата сесия относно 
сключените договори с животновъди, 
които имат право, нищо, че са съветници, 
участвали са в тръжни процедури, подават си 
декларации, всичко е изрядно и е направено 
съгласно наредбите. Допълнителните точки 
не счита, че накърняват достойнството 
на общината, тъй като става въпрос за 
придобиване безвъзмездно на собственост. 
Надявал се е да влезе и предложението 
за ПУП за водопровода. За кучетата има 
сключен договор с фирма от гр. Ихтиман. 
Относно справката за заема ще бъде 
изготвена и предоставена.
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ОБЯВЕНА Е  НОВА 
ПРОЦЕДУРА ЗА КОНЦЕСИЯ

НА ВОДОЕМИ В СЕЛО 
ГОРНА ВАСИЛИЦА

На  10 март 2017 г. се проведе  заседание 
на на Общински съвет – Костенец извън 
територията на Община Костенец. На 
заседанието присъстваха 13 общински 
съветници, г-н Радев, кмет на общината, 
кметовете на населени места: гр. Момин 
проход, г-жа Митрова, с. Костенец, г-жа 
Кацарова, кметските наместници на с. 
Пчелин, с. Горна Василица и с. Очуша.

Заседанието протече при дневен  ред от 
10 точки.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите 

с  Предложение относно разрешение 
за изработване на Подробен устройствен план 
– парцеларен план за трасе на реконструкция 
и подмяна на главен довеждащ водопровод 
от водохващания „Чавча” и „Крайна” до 
напорните резервоари ниска и високи зони на 
гр. Костенец.

С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се” Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 41
1. На основание  чл.21, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински 
съвет - Костенец разрешава изработване на 
Подробен устройствен план – Парцеларен 
план за трасе на реконструкция и подмяна на 
главен довеждащ водопровод от водохващания 
„Чавча” и „Крайна” до напорни резервоари 
ниска и високи зони на гр. Костенец във връзка 
с искането на възложителя за изработване 
на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива по чл. 150 от ЗУТ. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от 
ЗМСМА и чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински 
съвет - Костенец одобрява задание за 
изработване на Подробен устройствен план 
– Парцеларен план за трасе на реконструкция 
и подмяна на главен довеждащ водопровод 
от водохващания „Чавча” и „Крайна” до 
напорни резервоари ниска и високи зони на 
гр. Костенец.

 Разработката да се изготви в обем и 
съдържание, съгласно изискванията на 
Наредба №8 за обема и съдържанието 
на устройствените планове при спазване 
изискванията на ЗУТ. 

Решението да се разгласи по реда на 
чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ  РЕД:
Г-н Радев предложи промяна в 

ценоразписа за сеч и извоз на дървесина до 
временен горски склад, като предложението 
на комисиите е да бъде „до 18 лв.”.

Г-н Чолаков   обяви резултата от 
проведеното  гласуване: с 9 гласа „за”, 0 
„против” и 3 „въздържал се  /Георги Владов 
Митров, Евгения  Лазарова Захариева, Лидия 
Любенова Стоянова, съветници от ГЕРБ/   
Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 42
Общински съвет – Костенец приема 

промяна на ценоразпис (Приложение № 1 
към Решение № 40 от 29 март 2012 г.) за сеч и 
извоз на дървесина до временен горски склад, 
считано от 01.03.2017 г., както следва:

1. Цени за сеч и извоз на дървесина 
до временен склад от иглолисни видове за 
пр.куб.м – до 18 лв., без вкл. ДДС.

2. Цени за сеч и извоз на дървесина 
до временен склад от широколистни меки 
дървесни видове за пр.куб.м – до 18 лв., без 
вкл. ДДС.

3. Цени за сеч и извоз на дървесина 
до временен склад от широколистни твърди 
дървесни видове за пр.куб.м – до  18 лв., без 
вкл. ДДС.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ  РЕД:
Г-н Радев  запозна  съветниците с  

Предложение относно съгласие като 
собственник на имот – общинска собственост 
пл.№ 3115 за строителство на регулационната 
граница с УПИ VІІ-553 в кв. 30 по плана на гр. 
Момин проход.

С  10 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал 
се”  /Боян Спасов Генчев, съветник от БСП, 
Пламен Николаев  Чолаков, Юлиан Стоянов 

Георгиев, съветници от БДЦ/ Общински съвет 
– Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 43
Общински съвет – Костенец дава съгласие 

като собственик на имот с пл. № 3115 – 
общинска собственост, в съседния урегулиран 
поземлен имот VІІ-533 да бъде разширена 
бутикова изба „Ръсин” в подземната си част 
в североизточна посока до регулационната 
линия с общинския имот с пл. № 3115.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ  
РЕД:

Г-н Радев предложи да бъде продаден 
недвижим имот – общинска собственост, 
представляващ обособена част от масивна 
сграда, застроена в поземлен имот пл.№ 636 в 
кв. 87 по регулационния план на гр. Костенец.

С  12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се” Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 44
1. Да се продаде част с площ от 104 кв.м, 

обособена в югоизточната страна на масивна 
нежилищна сграда, застроена в поземлен 
имот пл. № 636 в кв. 87 по регулационния 
план на гр. Костенец, на границата с имоти с 
пл. № 633, № 634 и № 635. 

2. Продажбата да се осъществи чрез 
публичен търг при първоначална продажна 
цена в размер на 13547 лв. /тринадесет хиляди 
петстотин четиридесет и седем лева/.

3.Възлага на кмета на Община Костенец 
да организира и проведе публичен търг за 
продажба и да сключи договор за покупко-
продажба със спечелилия търга участник.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предложи да се прекрати 

процедурата 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.

С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 45
І. Прекратява процедура за предоставяне 

на концесия за услуга, открита с Решение 
№ 37/17.12.2015 г. на Общински съвет – 
Костенец, поради липса на подадени оферти 
за участие. 

ІІ. Изменя Решение № 37/17.12.2015 г. 
на Общински съвет – Костенец за откриване 
на процедура за предоставяне на концесия и 
обявява нова процедура за предоставяне на 
концесия.

Обект на концесията е имот – публична 
общинска собственост, представляващ 
водоем, съставляващ имот № 000508, с 
площ от 11,926 дка, находящ се в землището 
на с. Горна Василица. Документацията за 
участие в концесията се закупува на касата в 
„Център за услуги на граждани – Костенец”, 
ул. „Иван Вазов” № 2, етаж І или по банкова 
сметка на Община Костенец. Стойността на 
документацията е в размер на 30,00 /тридесет 
лева/ лв. Срещу представена фактура или 
платежен документ за закупена документация 
същата се получава в Отдел „Общинска 
собственост“, етаж ІІІ, стая 29. Срок за 
получаване на документацията всеки работен 
ден от 9,00 до 16,00 часа до 33-тия ден от 
обнародването на обявлението в електронната 
страница на „Държавен вестник“.

 Подробности за участие в концесиите 
могат да бъдат получени в общинска 
администрация. 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ  
РЕД:

Г-н Радев предложи прекратяване на 
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.

С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се” Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 46
І.Прекратява процедура за предоставяне 

на концесия за услуга открита с Решение 
№ 38/17.12.2015г. на Общински съвет – 
Костенец, поради липса на подадени оферти 
за участие. 

ІІ.  Изменя Решение № 38/17.12.2015 г. 
на Общински съвет – Костенец за откриване 
на процедура за предоставяне на концесия и 
обявява нова процедура за предоставяне на 
концесия, при следните параметри:

Обект на концесията: имот – публична 
общинска собственост, представляващ: 
водоем, съставляващ имот № 000509, с площ 
от 8,113 дка, находящ се в землището на с. 
Горна Василица.

  Възлага на кмета на Община Костенец  да 
предприеме действия по обявяване на новата 
процедура по предоставяне на концесията, 
да организира и проведе открита процедура 
за предоставяне на концесия върху обекта по 
т. 1, в съответствие с изискванията на Закона 
за концесиите и Правилника за прилагане на 
Закона за концесиите.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предложи прекратяване на 

процедура за предоставяне на концесия 
за услуга на обект – публична общинска 
собственост: язовир, съставляващ имот № 
012018, с площ от 11,899 дка., находящ се в 
землището на с. Горна Василица, местността 
«Полето».

С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се” Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 47
І.Прекратява процедура за предоставяне 

на концесия за услуга, открита с Решение 
№ 39/17.12.2015 г. на Общински съвет – 
Костенец, поради липса на подадени оферти 
за участие. 

ІІ.  Изменя Решение № 39/17.12.2015г. 
на Общински съвет – Костенец за откриване 
на процедура за предоставяне на концесия и 
обявява нова процедура за предоставяне на 
концесия.

Обект на концесията: имот – публична 
общинска собственост, представляващ 
язовир, съставляващ имот № 012018, с площ 
от 11,899 дка, находящ се в землището на с. 
Горна Василица, в местността „Полето”.

Възлага на кмета на общината да 
предприеме действия по обявяване на новата 
процедура по предоставяне на концесията,  
да организира и проведе открита процедура 
за предоставяне на концесия върху обекта по 
т. 1, в съответствие с изискванията на Закона 
за концесиите и Правилника за прилагане на 
Закона за концесиите.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 Г-н Радев запозна присъстващите 

с Предложение относно изменение на 
Решение № 167,  прието с Протокол № 18 от 
30.10.2014 г. за продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ УПИ 
VІ „За курортни функции – балнеоложки 
комплекс” с площ от 11296,70 кв.м, находящ 
се в кв.25 по регулационния план на гр. 
Костенец - Момин проход.

С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 48
Общински съвет – Костенец изменя 

Решение № 167 на Общински съвет – 
Костенец, прието с Протокол № 18 от 
30.10.2014 г., както следва:

В точка 2 сумата „338 901,00 (триста 
тридесет и осем хиляди, деветстотин и един) 
лева” се заменя със сумата „340 000, 00 
(триста и четиредесет хиляди) лева.”

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков предостави думата на 

г-н Мирослав Николов, председател на 
Комисията по нормативна уредба, общински 
предприятия и общинска собственост 
(КНУОПОС), който запозна присъстващите с 
Предложение относно продължаване срока на 
договор за безвъзмездно ползване  с фондация 
„Социални норми” на част от помещение на 
ОУ „Христо Смирненски”, гр. Момин проход.

С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се” Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 49
І. Удължава сключения с Община 

Костенец и фондация «Социални норми» 
договор за безвъзмездно ползване на част от 
помещение на ОУ «Христо Смирненски», 
град  Момин проход: игрова зала – 40,88 
кв.м; ресурсен и логопедичен кабинет – 20,16 
кв.м; зала за мултисензорна стимулация и 
физическа рехабилитация – 14,43 кв.м и 
мокро помещение – 8,10 кв.м или общо 83, 57 
кв. м  за срок от 5 (пет) години, считано от 
01.01.2017 година.

ІІ. Възлага на кмета на Община Костенец 
да сключи допълнително споразумение с 
Фондация «Социални норми».

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 Г-н Чолаков предостави думата на 
общинските съветници за питания. Питания 
не постъпиха.
  

Да си спомним за
Смоленския епископ 

Нестор
На 14 март се навършиха четири 

години от блажената кончина на 
Смоленския епископ Нестор, почетен 
гражданин на Долна баня и бележит 
духовник, историк, краевед и поет. Роден 
е на 29 май 1925 година в тогавашната 
гара Костенец, днес град Костенец. 

Смоленският епископ Нестор е 
автор на 467 различни публикации - 
църковни, исторически, краеведски и 
поезия. Автор е на две стихосбирки - 
„Пришепнати слова“ и „Съдба и поезия“, 
а едно от емблематичните му последни 
стихотворения е „Сънувам Долна баня!“ 

Той остава  един от видните наши 
съграждани, за чието дело си спомняме 
с благодарност. 

Цветана Кьосева  милееше 
за родния си град

Напусна ни  проф. д-р Цветана 
Кьосева, учен, историк, писател, тя  ще 
остане завинаги в културната и научната 
памет   в България. Голям принос за 
историческата наука са нейните книги: 
„Тайните на Третата българска държава”,  
„Красивите лица на терора”,  „Първите 
дами на царска България” , „50-те най-
влиятелни жени в българската история”  
и др. Дълги години е зам.-директор на 
Националния исторически музей,  а в 
отделен период и и.д. директор на НИМ.

За нас  Цветана Кьосева  беше  нашата 
съгражданка, изявила се на културното 
и научното поприще  в страната и в 
чужбина,  но останала завинаги  дълбоко 
свързана с родния Костенец,  съдействала 
ни много  за развитието на  общината  
като важен исторически район.   

О Б Я В А
до заинтересованите лица и 

общественост

Община Кoстенец на основание 
чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство 
на  територията /ЗУТ/, Решение № 26 
от протокол №4 на Общински съвет – 
Костенец от 26.03.2015 г.; Решение № СО-
19-ОС/2016 г. на Регионална инспекция 
по околна среда и водите  -София /РИОС/; 
писмо № РДГ 14-809 от 25.01.2017 г. 
на Регионална дирекция по горите - 
София; Решение №14  от протокол №4 на 
общински експертен съвет по устройство 
на територията от 18.10.2016 г.  съобщава, 
че е изработен проект – ПУП-ПП /
подробен устройствен план – парцеларен 
план/ във фаза предварителен проект за 
елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните 
територии за трасе на подземен 
водопровод за питейно водоснабдяване с 
фи 32 и трасе на подземен електропровод 
0,4 кV СВТт 3х25+16мм, преминаващи 
през ПИ№ 000860 с начин на трайно 
ползване - горски път за захранване на 
ПИ № 015033 EKATTE 24896, находящ се  
в местността „Ореха” в землището на с. 
Долна Василица, Община Костенец. 

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да се запознаят с проекта в 
общината, ет. 4 (стая № 34) и да направят 
писмени възражения, предложения и 
искания по тях.
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Надписът „Занаятчийска 
работилница” в сградата на 
читалище „Гео Милев 1954” 
първоначално  озадачава, но 
като влезете вътре, виждате  
два тъкачни стана, отдавна  
изчезнали от делниците ни, 
изтъкани  торбички,  шити 
дантели, познати от бабите 
ни,  колани, демонстративно 
наредени по стените,  в ъгъла 
останалите непродадени 
кукерски маски,  не липсват и 
мартеници.  В дъното окото ви 

долавя съчетаване на старото 
и новото,  до старата камина, 
с котлето над нея, с трикракото 
столче,  модерна кухненска 
печка. Всичко в интериора 
е в стила на занаятчийските 
отминали занаяти и потапя 

случайно попадналия там  в 
друга епоха. 

Постепенно  обстановка-
та започва да се изяснява. Тук 
се поддържат живи старите 
занаяти.  Росица Налбантова, 
презентатор на района,  
разказва, че  работилницата е 
създадена по проект „Америка 
за България”.  Децата се учат 
да плетат колани, чорапи 
и дантели кене, да готвят 
от огнището на баба до съ-

временната кухня. „Искаме 
да ги научим на занаятите 
на българката от миналото, 
стремим се да запазим, да 
съхраним това богатство,  
защото нашите баби са били 
сръчни, трудолюбиви, искаме 

да предадем на нашите деца 
това пословично българско 
трудолюбие” , споделя Росица.

Трудолюбието тук не е 
само записано  и отчетено в 
проектите.  Децата наисти-
на работят,  по-големите вече 
са усвоили майсторството да 
тъкат на становете.  От  из-
работеното платно се шият 
сувенирни торбички,  дру-
ги деца усвояват занаята 
да шият дантела, да плетат 
колани. Техният труд не остава 
затворен между стените на 
работилницата.  Изработеното   
се предлага на базари. Имат 
участие на коледния базар. 
За кукерския празник в 
града децата са подготвили  
кукерски маски и участват на 
базара със своите сувенири. 
За Баба Марта  предлагат 
изработените мартеници.  С 
тяхно участие едно  дърво 
пред читалището е превърнато 
в голяма мартеница  с бяло-
червени цветове.  Сега са  в  
подготовка за Великденските 
празници. 

Увлечени в интересните 
стари занаяти, усвоявани без 
усилие от децата, в тази рабо-
тилница израстват бъдещите 
сръчни майстори, продължи-
тели на традициите. 

ЗАНАЯТЧИЙСКА РАБОТИЛНИЦА  В МОМИН ПРОХОД
ПАЗИ И ПРЕДАВА ОТМИНАЛИ ТРАДИЦИИ Чудесията преди Великден – това е  

демонстрация на изписване на великденски 
яйца с восък. Вече девет години децата  
от „Приказно детство“ се докосват до 
магията на „писаното“ костенско яйчице.  
На първата „Великденска работилничка“  
през 2009 г.                г- жа  Любка Кацарова,  
една от малкото млади жени, владеещи из-
куството на изписването на яйца с восък, 
ни потопи в магията на писането. Показ-
ва  „костенските шарове“, дава съвети за 
боядисването. Държи ръчичката на вся-
ко дете,  понечило да се докосне до това 
свещенодействие. Наследила е занаята 
от своята баба Люба Стаменова, предава 
го и на децата си.  И така всяка пролет в 
читалището е празник…                                                                                                                 

През 2015 г. в предаването „Тази 
сутрин“ по БТВ бяха показани най-старите 
техники за боядисване на великденски  
яйца от  Иванка Петринина и Йорданка 
Герина. В предаването  „Уникално шарене 
на яйца в Костенец“  по ТВ майсторката 
на техниката за изписване на яйца с 
восък  Иванка Петринина и нейните 
последователки Надежда Петринина, 
Любка Стаматова и Любка Кацарова 
запознаха децата с уникалните шарове,  
характерни само за село Костенец. Шарът 
е според формата на яйцето.

На 18 март 2017 г.  наши специални 
гости бяха  госпожа Иванка Петринина – 
МАЙСТОРКАТА,  г-жа  Любка Кацарова 
и г-жа  Любка Стаматова.   Унесени 
над боите в гърнетата, запретнали бели 
ръкави, за кой ли път жените шарят 
великденски яйца. Изпод пръстите им се 

раждат чудни шарки – и все с радостни 
пожелания за честит живот, за здраве 
и сполука. Шареното яйце в народния 
живот се слага редом с пъстрата китка от 
жълта и червена ружа, босилек и невен.

В шаренето костенчанката винаги 
е проявявала много въображение и 
творческа дарба. Но  най-красиви си 
остават “писаните” яйца.  Изписването 
на орнаментите -  шевици, цветя и 
геометрични фигури става с помощта 
на разтопен восък, нанасян върху 
яйцето с писалка. Стопанката запалва 
свещ, прекръства се и казва: “Дай Боже, 
догодина пак да се срещаме с червено 
яйце!” След това се прекръства три пъти и 
сяда да черви яйцата. Яйцата се изписват 
с восък още сурови. Престояват в зелева 
чорба за да  хване боята. След това се 
потапят в багрилния червен разтвор, за да 
се боядисат и едновременно с това да се 
сварят. Яйцата не се мият предварително. 
По време на загряването на боята восъкът 
постепенно започва да се разтопява и да 
се отмива в разтвора. Яйцата се държат 
в багрилния разтвор, докато заври. След 
това се изваждат с лъжица. Изтриват се 
с мека памучна или вълнена кърпа. Така 
останалият и полепнал по тях восък се 
отстранява и рисунката светва – бели 
шарки на червен фон. Старите и опитни 
майсторки прилагат технологията 
безпогрешно.

Най-прекрасните  шарове  са 
костенските. Костенчанки, владеели  
восъчната техника, са: Евдокия Стойчева, 
Мариола Змиярска, Йорданка Маркова 

Стоянка Попова, Ма-
рия Пенджурова, Люба 
Стаменова,Станка Манавска.И сега 
творят красота  Иванка Петринина, 
Цветанка Наджакова, Любка Ста-
матова, Мариана Дукова, Йорданка 
Герина, Любка Кацарова, Надежда 
Петринина. 

Длъжни сме да предадем на 
идните поколения невероятната  
красота на писаното яйце от село 
Костенец....и дай Боже, тази тради-
ция да не потъне в забравата!

Светлото пъстроцветие на Великденските празници
в НЧ „Просвета – 1881“

Дългоочаквана, светла, топла, свежа... 
това е пролетта!  Пролетта е сезонът, 
който носи щастие, пробуждане и 
радости. В този сезон е събрана всичката 
любов.. 

Пролетта  влезе и изпълни с енергия, 
нови надежди и сили за нови мечти в  
НЧ „ Просвета -1881“, село Костенец, 

ПРОЛЕТТА ПРОБУДИ НОВИ НАДЕЖДИ И МЕЧТИ

СЪОБЩЕНИЕ                        
Уважаеми собственици на имоти в село 

Костенец,
Уведомяваме ви, че традиционното пролетно 

почистване ще се проведе на 08.04.2017 г. /
събота/ и на 22.04.2017г. /събота/ с начало 10:00 
часа. Сметта ще се извозва от осигурени от 
кметството товарни автомобили. Товаренето ще 
се извършва от собствениците на имотите.

От кметство село Костенец

В  Долна баня се проведе  шахматен 
турнир в чест на Трети март - 
националният празник на България и 
139-та годишнина от Освобождението от 
турско робство. В спортната надпревара 
взеха участие три отбора с общо 16 
участника от Костенец, Самоков и Долна 
баня. Шахматният турнир се проведе по 
швейцарската система, като почти шест 
часа продължи «битката» по черно-
белите полета. 

В крайното отборно класиране 
първото място спечели отборът на 
Костенец, следван от домакините от 
Долна баня и трети е отборът на Самоков. 

В индивидуалното класиране първи 
със 7 точки е м.с. Славчо Тонев от 
Костенец, втори остана представителят 
на домакините м.с. Георги Пенчев с 4,5 
точки и трети е Димитър Стоянов от 
отбора на Самоков със същия актив от 
4,5 точки. 

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

ПЪРВИ В ШАХМАТНИЯ 
ТУРНИРЛЮБИМЦИТЕ ОТ 

„БЕНКОВСКИ”  
С  НОВА ПОБЕДА                                    

ЗАРАДВАХА                
ФЕНОВЕТЕ  СИ

На 12 март мъжкият отбор 
по футбол на „Бенковски” 
Костенец победи като 
домакин  отбора  на ФК 
„Своге” с 3:1.  Лидерите 
в двете футболни групи 
изиграха много интересен 
двубой  пред многобройна 
публика. За домакините 
се разписаха Веселин 
Гелев, Мариан Кръстев 
и Момчил Щреков. След 
последния съдийски  сигнал 
публиката изпрати отбора с 
аплодисменти и скандирания 
„Бенковски,  Бенковски”, 
вдъхвайки им кураж за 
предстоящото футболно 
първенство. 

Оспорван турнир за учениците

На 18 март на стадион „Бенковски”  в 
град Костенец се проведе детски ученически 
турнир по футбол със съдействието на Община 
Костенец и Български спортен тотализатор.  
Участие взеха четирите училища, намиращи 
се на територията на общината, състезаваха 
се  деца, родени след 2002 година.  Победител 
стана отборът на ОУ ”Св. св. Кирил и 

Методий”  с  9 точки, побеждавайки всички 
конкуренти. Второ място зае отборът на СУ 
„Св. Климент Охридски”,  трети са  децата от 
ОУ „Христо Смирненски”, а четвърти остана 
отборът на ОУ ”Константин Костенечки”. 

Класиралите се от първо до трето място 
получиха екипи, медали, топки и грамоти. 
Победителите бяха отличени за успеха и с купа. 
Отборът, останал четвърти в надпреварата, 
получи топка и грамота. 

ПРОГРАМА
ЗА  МАЧОВЕТЕ  НА  ФК ”БЕНКОВСКИ”

ПРЕЗ  ПРОЛЕТНИЯ  ПОЛУСЕЗОН
МЪЖЕ

02.04.2017 Г.      ФК”Спортист”          –    ФК”Бенковски”,    16.00 ч.

О8.04.2017 г.      ФК”Бенковски”      –    ОФК „Елин Пелин’,  16.00 ч.

22.04.2017 г.      ФК”Мирково”         –    ФК”Бенковски”,    16.00 ч.

29.04.2017 г.      ФК”Бенковски”      –     ФК”Пирдоп”, 16.00 ч.

06.05.2017 г.      ФК”Рилец”              –     ФК”Бенковски”,    11.30 ч.

13.05.2017 г.      ФК”Бенковски”      –     ФК”Левски” , 17.00 ч.

20.05.2017 г.      ФК”Звездец”           –    ФК”Бенковски”,    17.00 ч.

27.05.2017 г.      ФК”Бенковски”      –     ФК”Мътивир” ,  11.30 ч.

ДЕЦА

09.04.2017 г.     ФК”Спортист”     –    ФК”Бенковски” ,  11.00 ч. 

23.04.2017 г.     ФК”Рилски спортист”  –   ФК”Бенковски” ,  11.00 ч.

30.04.2017 г.    ФК”Бенковски”      –    ФК”Сливнишки герой”, 11.00 ч. 

13.5.2017 г.      ФК”Бенковски”      –    ФК”Спортист” , 11.00 ч. 

21.05.2017 г.    ФК”Бенковски”      –    ФК”Рилски спортист” ,  11.00 ч. 

28.05.2017 г.    ФК”Сливнишки герой”  –   ФК”Бенковски” , 11.00 ч.      

РАСТЕ ДОСТОЙНА СМЯНА ФУТБОЛИСТИ

на 22.03.2017 г. Госпожа Ирина Герина – 
ръководителка на Вокални формации „ Рила“, 
ни дари с  една незабравима вечер на кла-
сическата  музика под надслов:  „Пролетни 
гласове”.  С произведенията на Луи Дакен, 
Антонио Вивалди, Бетховен, Чайковски и 
Шопен всички присъстващи бяха  пренесени 
в света на природата, света на разлистващите 
се дръвчета, разцъфващите се цветя и чурули-
кащите птички. Пробуди се  малката капчица 
нов живот във всеки човек.  Участие във ве-
черта взеха и момчетата Румен Попов и Ни-
кола  Николчов.С пожелания   душата Ви да 
се изпълни с пролетно ухание и съзнание, 
изпълнено с положителни мисли и хубави 
емоции!  Честита пролет!


