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ГРАМОТА ЗА ПРИНОС В ОПАЗВАНЕТО И 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА НЕМАТЕРИАЛНОТО 

НАСЛЕДСТВО 

 

    На официална церемония за отбелязването на 10-

годишнината от създаването на Национална система 

"Живи човешки съкровища - България"  две от 

читалищата на община Костенец - НЧ“Просвета-

1881“ с.Костенец и НЧ“Гео Милев-1954“ гр.Момин 

проход бяха наградени с грамота за принос в 

опазването и популяризирането на нематериалното 

културно наследство.  

ЧЕСТВАНЕ  НА ВТОРИ ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ 
ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ 

 

    Втори юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата 

и независимостта на България бе отбелязан 

тържествено в  община Костенец.  

    Официални лица, присъстващи на тържеството бяха: 

кметът на община Костенец, г-н Радостин Радев, г-жа 

Евгения Захариева, председател на Общински съвет-

Костенец, зам.-кметът на община Костенец, г-н  Румен 

Тодоров, секретарят на общината, г-н Георги Янакиев, 

г-н Михо Червенков, почетен гражданин на Костенец, 

кметове на населени места, общински съветници, 

директори на училища и детски градини,  председатели 

на читалищни настоятелства, представители на 

политически партии, жители и гости. 

   Слово по повод втори юни произнесе кметът на 

община Костенец, г-н Радостин Радев. В програмата 

участие взеха: Ангелина Ангелова, СУ“Св. Климент 

Охридски” гр.Костенец, която изпълни 

стихотворението „Ветровете кръстосват на Вола“ от 

Иван Вазов, вокална група при ОУ“Св. св. Кирил и 

Методий“ гр.Костенец, с  ръководител г-жа Ирина 

Герина, музикално-поетична композиция по стихове на 

Христо Ботев, в изпълнение на ученици от Театрално 

студио „Георги Русев“ при СУ“Св.Климент Охридски“ 

гр.Костенец, с ръководител г-жа Марияна Петрова и 

група „Боили“, с ръководител г-н  Юлиян Одажиян. 

   Венци и цветя на почит и признателност бяха 

поднесени от представители на обществени 

институции, политически партии  и граждани. 

Честването приключи с голяма празнична заря. 

 

НА ВТОРИ ЮНИ ОТДАВАМЕ ПОЧИТ НА ХРИСТО БОТЕВ И 

ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ 

 

    Всяка година на 2 юни отдаваме почит на големия 

поет-революционер Христо Ботев и героите, дали 

живота си  за свободата на България. Христо Ботев 

остава символ на невероятен революционен дух. 

    Денят на Ботев и на загиналите за свобода и 

независимостта на България се чества ежегодно в 

цяла България, както и в град Костенец. Тази година 

отбелязваме 142 години от гибелта на Христо Ботев и 

неговата чета. По традиция в 12.00 часа сирени в 

цялата страна придружават минутата за почит към 

паметта на Ботев и на загиналите за свободата на 

България. 
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ЗАВЛАДЯВАЩ КОНЦЕРТ НА ФОЛКЛОРНА ТАНЦОВА 

ФОРМАЦИЯ  „КОСТЕНЕЦ“ 

      

   Фолклорна танцова формация „Костенец“ изнесе 

годишен концерт, в големия салон на НЧ“Прогрес 1907“ 

град Костенец. Програмата бе организирана по случай 

Деня на детето - Първи юни. Художественият 

ръководител, г-н Николай Ибришимов, изказа своята 

благодарност към всички присъстващи за подкрепата и 

към родителите- за прекрасните деца, които са отгледали 

и са му поверили. 

    Със своя концерт Фолклорна танцова формация 

“Костенец“ подари на многобройната си публика частица 

от пъстрата палитра на българския фолклор. В 

продължение на няколко часа, състава завладя залата, 

разкривайки красотата, разнообразието, уникалността и 

магията на българските народни танци. 

 

 

 

 

ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ НА ДЕНС ФОРМАЦИЯ 

„ВАЙЯЛЕТ“ 

     На 6 юни ДФ„Вайялет“ изнесе танцов спектакъл в 

НЧ“Прогрес 1907“ град Костенец. Участниците от 

формацията изказаха своята благодарност към 

Валентина Бонжолова - хореограф и Емилия Мичева -

ръководител и към всички родители, които са ги 

насърчили да се занимават с танци. 

     Денс формация „Вайялет“ представи танци в 

различни стилове и отново впечатли многобройната си 

публика. За пореден път танцьорите показаха своята 

класа и любовта си към танца.Пожелаваме на целия 

екип здраве и творчески успехи в бъдеще. 

 

    На 12 юни 2018г., кметът на общината, г-н Радостин 

Радев поздрави представителите на ДФ“Вайялет“ и 

техните ръководители за постигнатите високи 

резултати в двата национални шампионата по танцово 

шоу, джаз и модерен танц. Танцьорите от ДФ„Вайялет” 

при НЧ„Прогрес 1907”гр. Костенец, с хореограф 

Валентина Бонжолова и ръководител Емилия Мичева, 

взеха участие в 15-ти Национален шампионат по 

танцово шоу, който се проведе през месец юни в 

гр.София. С много стил, майсторство и артистичност и 

с прекрасните хореографии, танцьорите завоюваха 

седем златни, два сребърни и два бронзови купи и 

медали. 

   Денс формацията участва и в 7-ми Национален 

шампионат по джаз и модерен танц, който се проведе в 

гр.София. С невероятната пъстрота на костюмите и с 

прекрасните изпълнения, танцьорите грабнаха 

публиката и очароваха журито. Трудът на децата, 

ръководителите и родителите бе възнаграден: в стил 

джаз спечелиха три златни, три сребърни и едно 

бронзово отличие, в стил модерен: три златни и два 

бронзови медала. Нека им пожелаем бъдещи успехи на 

национални и световни сцени. 

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ШАМПИОНАТИ ПО ТАНЦОВО ШОУ, ДЖАЗ 

И МОДЕРЕН ТАНЦ 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ОДОБРИ ПРОЕКТА ЗА ПРОМЯНА 

НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНАТА  

  

    На 31 май 2018 година в 

голямата заседателна зала на 

община Костенец се проведе 

заседание на Общински съвет 

– Костенец. Присъстваха  на 

14 общински съветници, г-н 

Радев, кмет на община 

Костенец,  кметовете на 

населените места и граждани.  

    Г-н Радев, кмет на общината 

връчи грамота по случай 24-май 

„Ден на българската просвета и 

култура и славянската писменост 

на г-жа Мариана Петрова, 

учител в СУ „Св. Климент 

Охридски”, гр. Костенец. Г-жа 

Захариева, председател на ОбС 

връчи грамота на г-н Кирил 

Добрев, учител в ПГ „Г.С. 

Раковски”, гр. Костенец. Г-н 

Добрев, благодари за указаната 

чест, има лична кауза да работи 

в сферата на професионалното 

образованието и тази кауза 

съвпада с приоритетите на 

училището, гордее се с 

учениците, които са учили при 

него. Г-жа Захариева, 

председател на ОбС връчи 

грамота на г-н Станислав 

Крумов, хореограф към НЧ „Гео 

Милев 1954”, гр. Момин проход. 

Г-н Крумов благодари за 

оказаната чест и на колектива, с 

който работи на територията на 

Община Костенец, благодари за 

оценения труд и се радва, че се 

намира сред тях и се надява още 

дълго време да работи с тях. 

ТОЧКА ПЪРВА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на 

Община Костенец (2014-2020г.) 

за 2017 година. На основание 

чл.91, ал.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за 

регионално развитие, на 

основание чл.21, ал.2 във връзка 

с чл.21, ал.1,т.12 и т.23 и чл.27, 

ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация  с 10 гласа „за”, 0 

„против” и 4 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 54 

 

 Общински съвет – 

Костенец одобрява Годишен 

доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план 

за развитие на Община Костенец 

(2014-2020г.) за 2017 година. 

ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ 

РЕД: 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината запозна присъстващите 

с Предложение относно промяна 

в Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – 

общинска собственост в Община 

Костенец през 2018 година. На 

основание чл.21, ал.1, т.12 от 

Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация , във връзка с чл.8, 

ал.9 и ал. 10 от Закона за 

общинска собственост, с 13 гласа 

«за», 0 «против» и 0 «въздържал 

се», Общински съвет- Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 55 

 

І. Общински съвет – 

Костенец дава съгласие да се 

измени и допълни приетата с 

Решение № 3/01.02.2018г. на 

Общински съвет- Костенец 

„Програма за управление и 

разпореждане с имотите – 

общинска собственост в Община 

Костенец през 2018година”, както 

следва:  

 

 В раздел ІІІ 

„Описание на имотите, които 

Община Костенец има намерение 

да предложи за продажба“, се 

добавя следния текст: 36. 334 

кв.м. от имот пл. № 935 в кв. 47 

по плана на село Костенец, 

участващи в новообразуван УПИ 

ХХІ-935 „За църква” – дарение на 

Църква „Храм „Св. Арахангел 

Михаил”.  

ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 

РЕД: 

    Г-н Радостин Радев,, кмет на 

общината запозна присъстващите 

с Предложение относно 

изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и 

администрирането на местни 

данъци, такси и цени на услуги на 

територията на Община Костенец. 

На основание чл.21, ал.1,т.6 и ал.2 

и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация  с 10 

гласа „за”, 0 „против” и 3 

„въздържал се”, Общински съвет 

– Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 56 

 

 Общински съвет – 

Костенец одобрява проекта за 

промяна на Наредбата за 

определянето и 

администрирането на местни 

данъци, такси и цени на услуги на 

територията на Община Костенец. 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно приемане на Система за 

прием в първи клас в 

общинските училища на 

територията на град Костенец. 

На основание чл.17, ал.1,т.3, 

чл.21, ал.1,т.23 и чл.27, ал.3 от 

Закона за местното 
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самоуправление и местната 

администрация  и във връзка с 

чл.43, ал.1 от Наредба № 10 на 

МОН за организация на 

дейностите в училищното 

образование,  с 13 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 

 Общински съвет – 

Костенец приема Система за 

прием в първи клас в 

общинските училища на 

територията на град Костенец. 

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 

РЕД: 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно изработване на 

Подробен устройствен план - 

изменение на плана за улична 

регулация  на с. Костенец между 

о.т. 78-288-69-283-287. 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 12 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 „въздържал 

се”, Общински съвет Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 58 

 

Дава съгласие като 

собственик на Терен с площ от 

10396 кв.м. в кв. 35, предвиден 

за озеленяване по регулационния 

план на с. Костенец, за 

изменение на ПУП - ИПУР, при 

което част с площ от 174 кв.м. 

при граници: УПИ І–„За 

училище”, новообразувани 

урегулирани поземлени имоти 

VІІ-451 - „За жилищно 

строителство”, УПИ VІІІ – 451 

„За жилищно строителство”, 

УПИ ІХ – 451 „За обществено 

обслужване”,  УПИ Х „За 

трафопост”, УПИ ХІ – 450 „За 

обществено обслужване”, УПИ 

ХІІ – 451 „За озеленяване” и 

улица, да придаде към уличната 

регулация между о.т. 78-288-69-

283-287. 

ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ 

РЕД: 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината запозна присъстващите 

с Предложение относно 

изработване на Подробен 

устройствен план -изменение на 

плана за регулация на УПИ VІІІ-

1980 "За търговия и обществено 

обслужване", УПИ ХІ-1989,1975 

"За търговия и обществено 

обслужване" в кв. 89Г, гр. 

Костенец. 

Общинският съвет гласува и със 

'за' - 8, 'против' - 0 и 'въздържали 

се' - 4: Предложението НЕ бе 

прието. 

ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ 

РЕД: 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината запозна присъстващите 

с  Предложение относно 

изменение на Подробен 

устройствен план-изменение на 

плана за регулация на УПИ V "За 

озеленяване" и УПИ VІ-109 в кв. 

14 на регулационния план на к.к. 

Вили Костенец и образуване на 

нови УПИ ХХІІІ "За озеленяване" 

и УПИ ХХІV-109 

Общинският съвет гласува и със 

'за' - 8, 'против' - 0 и 'въздържали 

се' - 5: Предложението НЕ бе 

прието.  

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ 

РЕД: 

    Г-н Радостин Любенов Радев, 

кмет на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно учредяване право на 

строеж за обект за търговия и 

обществено обслужване, чрез 

провеждане на публичен търг в 

УПИ ХVІІ-624 "За търговия и 

обществено обслужване" в кв. 80 

по плана на с. Костенец. На 

основание чл.21,ал. 1, т.8 и чл. 27, 

ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, чл.37, ал.1 от 

Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.54, 

ал.1 от Наредба за общинската 

собственост, с поименно 

гласуване с 12 гласа „за”, 0 

„против” и 1 „въздържал се”,  

Общински съвет Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 

 

І. Да се учреди право на 

строеж за изграждане на сграда за 

търговия и обществено 

обслужване, със следните 

показатели на застрояване: 

етажност – 1 етаж; кота корниз - < 

или = 5,0 м; плътност на 

застрояване  < или = 60%; 

интензивност на застрояване < 

или = 0,6; минимална озеленена 

площ > или = 40% ¼ висока 

дървесна растителност; начин на 

застрояване – свободно 

застрояване „е”, чрез провеждане 

на публичен търг по реда на 

Наредба за общинската 

собственост, върху следния 

недвижим имот – общинска 

собственост: УПИ ХVІІ - 1624 „За 

търговия и обществено 

обслужване”  с площ от 232 кв.м. 

в кв. 80 по регулационния план на 

с. Костенец, при граници на 

имота: УПИ ХVІ-1624 „За детска 

площадка, озеленяване и спорт”, 

улица с о.т. 268-о.т.269, улица с 

о.т. 270-о.т. 201, при начална цена 

на в размер на 6913,00 лв. /шест 

хиляди деветстотин и тринадесет/. 

ІIІ. Възлага на Кмета на 

Община Костенец да организира 

и проведе публичния търг и 

сключи договор за отстъпено 

право на строеж със спечелилия 

участник. 

ІV. Строежът по т.І  да се 

изградят в 5-годишен 

/петгодишен/ срок от подписване 

на договора съгласно издадена 

виза и разрешение за строеж от 

главния архитект на Община 

Костенец. 

ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно продажба на недвижим 

имот - общинска собственост, 
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представляващ имот № 000475 с 

площ от 1,534 дка по прана за 

земеразделяне на с. Долна 

Василица, ведно с построените в 

него стопанска сграда с площ от 

38 кв.м. и клозет с площ от 3 

кв.м. 

Г-жа Митрова, кмет на 

кметство гр. Момин проход 

поясни, че това е имот в 

землището на с. Долна 

Василица, но е в Момин проход, 

ярмомелката,  която е 

неизползваема, но от там минава 

път, който обслужва 

населението, колата за 

почистването също минава от 

там и обръща. Г-жа Митрова, 

заяви, че е „за” да се продаде 

имота, но  пътя да остане.  

Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината,  поясни, че е 

възможно да се получи 

недоразумение , заданието на 

геодезистите е пътя да остане и 

призова да не се приема точката, 

да остане за следващото 

заседание, за да може визуално 

да се покаже и да са сигурни, че 

пътя остава. 

Общинският съвет гласува и със 

'за' - 1, 'против' - 0 и 'въздържали 

се' - 12: Предложението НЕ бе 

прието. 

ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината  запозна 

присъстващите с Предложение 

относно прекратяване на 

съсобственост между Община 

Костенец и  физическо лице, 

чрез продажба на общинската 

част в сграда, застроена в 

поземлен имот пл.№ 636 в кв.87 

по регулационния план на гр. 

Костенец. 

    Г-жа Надежда Янкова , 

председател на Комисията по 

икономика, бюджет и финанси 

запозна със становището на 

комисията, а именно г-н Донков, 

зам.-председател на комисията е 

предложил цената да се завиши 

на 20 000 лв. и бе прието с 4 

гласа „за”, и 1 „въздържал се”. 

    Г-н Георги Митров /ПП 

„ГЕРБ”/ -  запита дали в момента 

има сключен договор за наем на 

помещението? 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината поясни, че има сключен 

договор за наем, ползва го 

наемателя на съседната сграда за 

склад, разумно е да удовлетворим 

собственика на 104 кв. и да 

отвори работни места. 

Окончателно гласуване: 

Общинският съвет гласува и със 

'за' - 8, 'против' - 0 и 'въздържали 

се' - 3: Предложението НЕ бе 

прието. 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината запозна присъстващите 

с  Предложение относно 

прекратяване на съсобственост в 

УПИ VІ-13,14 и УПИ ХІV-12 в 

кв.5 по регулационния план на 

к.к. Вили Костенец, чрез 

продажба на  недвижим имот - 

общинска собственост, 

представляващ идентификатор № 

38916.10.14 с площ от 627 кв.м. 

по кадастралната карта на к.к. 

Вили Костенец. На основание чл. 

21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, 

ал.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, чл. 6, ал. 1, чл. 8, 

ал. 1, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 

общинска собственост, и  чл.36 от 

Закона за собствеността, във 

връзка с чл.53, ал.1, т.2, ал.2 от 

Наредба за общинската 

собственост, с поименно 

гласуване с  12 гласа «за», 0 

«против» и 0 «въздържал се»,  

Общински съвет-Костенец прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 60 

 

1. Дава съгласие да се 

промени предназначението от 

публична в частна общинска 

собственост на недвижим с 

идентификатор № 38916.10.14 по 

кадастралната карта, одобрена със 

Заповед № РД-18-13/10.05.2005г. 

на ИД на АК, с площ от 627 кв.м, 

начин на трайно ползване: за друг 

вид застрояване, който участва с 

612 кв.м. в УПИ VІ-13,14 в кв. 5 и 

с 15 кв.м. в УПИ ХІV-12 в кв. 5  

по регулационния план на к.к. 

Вили Костенец, в предвид 

отреждането на имота с 

актуализирания и изменен 

регулационния план на курортен 

комплекс Вили Костенец, приет с 

Решение № 22/17.12.2015г. на 

Общински съвет – Костенец. 

2. Дава съгласие за 

прекратяване на съсобствеността 

по регулация по отношение на 

УПИ VІ-13,14 и УПИ ХІV-12 в кв. 

5 по регулационния план на к.к. 

Вили Костенец, между Община 

Костенец и Иво Георгиев Вуков и 

Ирина Георгиева Вукова – 

наследници на Георги Любенов 

Вуков, собственик на имот с 

идентификатор № 38916.10.12, 

участващ с  269 кв.м. в УПИ ХІV-

12 и имот с идентификатор № 

38916.10.13, участващ с 127 кв.м. 

в УПИ VІ-13,14 в кв. 5, чрез 

продажбата на частите на 

общината в горепосочените 

Урегулирани поземлени имоти, от 

поземлен имот с идентификатор 

№ 38916.10.14 по кадастралната 

карта на к.к. Вили Костенец, 

целият с площ от 627 кв.м., от 

които 612 кв.м. участват в УПИ 

VІ-13,14 в кв. 5  и  15 кв.м. се 

придават в УПИ ХІV-12 в кв. 5 по 

регулационния план на к.к. Вили 

Костенец, за сумата от 

32146,00лв. /тридесет и две 

хиляди сто четиридесет и шест 

лева/. 

3. Възлага на Кмета на 

Община Костенец да сключи 

договор с Иво Георгиев Вуков и 

Ирина Георгиева Вукова, 

наследници на съсобственика 

Георги Любенов Вуков, за 

прекратяване на съсобствеността 

чрез продажба на общинските 

части. 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Емил Даскалов, 

председател на Комисията по 

устройство на територията, 

инфраструктура, 
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благоустрояване и околна среда 

запозна присъстващите с 

Предложение относно 

Предоставяне за възстановяване 

на поземлени имоти от ОПФ с 

кад.№х 000460 - изоставена нива 

с площ от 3,098 дка, кад.№ 

169007 - изоставена нима с площ 

от 2,096 дка, кад.№ 144001 с 

площ от 4,404 дка., кад.№ 

257004 - изоставена нива с площ 

от 1,400 дка., находящи се в 

землището на с. Горна Василица. 

Гласуване по основен въпрос: 
Общинският съвет гласува и със 

'за' - 5, 'против' - 0 и 'въздържали 

се' - 4: Предложението НЕ бе 

прието. 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Емил Даскалов, 

председател на Комисията по 

устройство на територията , 

инфраструктура, 

благоустрояване и околна среда 

запозна присъстващите с 

Предложение относно 

Предоставяне за възстановяване 

на поземлени имоти от ОПФ с 

кад.№ 246008 - пасище, мера с 

площ от 7,000 дка.,  имот кад.№ 

253010 - изоставена нива с площ 

от 4,000 дка в землището на с. 

Горна Василица. 

Гласуване по основен въпрос: 

Окончателно гласуване: 

Общинският съвет гласува и със 

'за' - 6, 'против' - 0 и 'въздържали 

се' - 5: Предложението НЕ бе 

прието. 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с  Предложение 

относно отпускане на дърва за 

огрев на военноинвалиди и 

военнопострадали. На основание 

чл.21 ,ал.1,т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 

от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация с 11 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 61 

 Общински съвет – 

Костенец отпуска безплатно по 5 

(пет) пространствени кум.м. на 

семейство или общо 55 (петдесет 

и пет) пространствени куб.м. 

широколистни дърва за огрев на 

военноинвалидите, родителите на 

загиналите по време на военна 

служба, на сираците (деца на 

починали военноинвалиди) и 

вдовиците, членове на Дружество 

„Военноинвалид” гр. Костенец, 

съгласно приложен списък.  

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Васил Беляков, председател 

на Комисията по здравеопазване и 

социална политика запозна 

присъстващите с предложение 

относно отпускане на еднократни 

помощи. На основание чл.21,ал.1, 

т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 във връзка 

с чл.17, ал.1,т.4 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация, с 

поименно гласуване с 11 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 „въздържал 

се”, Общински съвет –Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е   № 62 

 

 1. Общински съвет – 

Костенец, отпуска помощ по 200 

лв.за раждане на  дете на двама  

жители на община Костенец 

 2. Общински съвет – Костенец 

отпуска еднократни помощи, 

необходими за лечение на жители 

на общината: 

      3. Средствата да бъдат 

осигурени от § 42 14 от 

общинския бюджет. 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Георги Митров /ПП 

„ГЕРБ”/ призова, че е належащо 

да се вземат спешни мерки за 

детските съоръжения, пред 

читалището е крайно лошо 

състояние, изгнили пейки, опасно 

е използването на съоръженията. 

    Г-жа Проданова, гражданин на 

община Костенец благодари, че са 

й позволили да се изкаже. Имало 

е покана на официалния сайт на 

Община Костенец за създаването 

на Обществен съвет към 

Общински съвет – Костенец, 

присъствали са повече граждани, 

отколкото съветници. Помоли да 

се направи всичко възможно 

детските площадки на 

територията на детските градини 

да се прегледат от лицензирани 

хора, тъй като не са безопасни, 

ако не се вземат мерки ще вземе 

тях, грижата за децата трябва да 

бъде на първо място, но не е така. 

    Г-н Георги Митров /ПП 

„ГЕРБ”/ поясни, че не знае кога е 

инициирана тази среща, не всички 

отварят и виждат обявите, 

относно детските градини и 

запита има ли докладни от 

директорките на детските градини 

за площадките, тъй като те са 

отговорни, за външните площадки 

те могат да отреагират, но за 

детските градини би трябвало за 

има докладни. 

    Г-жа Проданова, поясни, че не 

тя е инициирала поканата, а г-н 

Кмета и напомни, че Общинският 

съвет е приел наредба за този 

обществен съвет, първия опит е 

бил неуспешен, втория също беше 

неуспешен.За детските площадки, 

ако се чакат докладни от 

директорките може да стане 

късно има пързалка, която 

завършва в шадраван без вода, за 

това не трябват докладни очи и 

сърце трябва. 

    Г-н Радостин Радев, кмет на 

общината заяви, че грижата да 

децата е на първо място, поясни, 

че предстои лицензирана фирма 

да направи оглед на детските 

площадки, г-н Митров е прав, че 

в детските градини задължение е 

на директорките и може да си 

извикат фирма за оглед, не да 

чакат на общината, те носят 

отговорност за детската градина. 
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    Г-н Емил Даскалов, съветник 

ПП БСП в отговор на упреците 

на г-жа Проданова, лично е 

говорил с нея и е казал, че по – 

добрия вариант е да се инициира 

среща с директорките на 

детските градини, кмета и 

общински съветници да се види 

дали ще искат финансова помощ 

от общината и че ще имат 

възможност да си извикат 

лицензирана фирма. Извини се, 

че не е присъствал за 

създаването на този обществен 

съвет и призова гражданите да 

присъстват. 

    Г-н Георги Митров, съветник 

ПП ГЕРБ, като член на комисията 

по образование поясни, че такава 

среща е направена, директорките 

са си дали своите становища, 

свършили са си работата, ако са 

казали , че има проблеми те са 

щели да вземат мерки. 

Поради изчерпване на дневния 

ред, заседанието беше закрито в 

12:03 часа. 
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ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПОДПИСКА  

 
   На 5 юни 2018 година, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 6 от Наредбата за 

общинска собственост, чл. 134, ал.2, т. 6,  във връзка с чл. 15, ал. 3, ал. 5 от ЗУТ,  с гласуване чрез подписка, 

Общински съвет Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 63 

 

1. Дава съгласие като собственик на Урегулиран поземлен имот V „За озеленяване“ с площ от 808 кв.м. в 

кв. 14 по регулационния план на к.к. Вили Костенец, образуван от част от поземлени имот с идентификатор № 

38916.10.211 по кадастралната карта на к.к. Вили Костенец, за изменение на ПУП, като се измени вътрешната 

регулационна граница между УПИ V „За озеленяване“ и УПИ VІ-109, при което 180 кв.м. от имота – 

общинска собственост се включат в УПИ VІ-109 и се образуват два нови урегулирани поземлени имота УПИ 

ХХІ-109 – частна собственост и  УПИ ХХІІІ „За озеленяване“ – публична общинска собственост, с площ от 

628 кв.м., в кв. 14 по регулационния план на к.к. Вили Костенец. 

2. Променя предназначението от публична в частна общинска собственост на част с площ от 180 кв.м. от 

имот с идентификатор № 38916.10.211, включен в УПИ V „За озеленяване” в кв. 14 от актуализацията и 

изменението на регулационния план на к.к. Вили Костенец, която се приобщава към УПИ VІ-109, собственост 

на ЕТ „Травелтекс – Давид Гунделов”, за образуването на нов УПИ ХХІV-109. 

3. Приема пазарна цена на продаваемите се 180 кв.м към новообразувания урегулиран поземлен имот 

УПИ ХХІV-109 в размер на 5231,00 лв. /пет хиляди двеста тридесет и един лева/. Възлага на кмета да сключи 

предварителен и окончателен договор, съгласно чл. 15 от ЗУТ. 

4. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по Закона за устройство на 

територията и свързаните с него нормативни актове, във връзка с разрешаването и изработването на 

изменението на плана за регулация 
5.  Изработването на изменението на плана за регулация да е изцяло за сметка на собственика на УПИ VІ 

– 109 в кв. 14 по регулационния план на к.к. Вили Костенец. 

 
 

Костенец днес 

Издание на община Костенец 

email: kostenetz.dnes@kostenetz.com 

2030 Костенец, ул.“Иван Вазов“ №2 

Редактор: Вержиния Шопска 

тел.: 0877 10 76 77 
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ПЪСТЪР ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА НА ПЪРВИ ЮНИ 

 

      Пъстър празник с много игри и забавления 

организира община Костенец по повод 1-ви юни – 

Международния ден на детето. Увеселенията за 

малчуганите  започнаха от  сутринта. 

    Много усмивки, добро настроение, положителни 

емоции и веселие споделиха децата, техните родители, 

близки и приятели. Децата си тръгнаха развълнувани и 

доволни с много впечатления и положителни емоции. 

Вълнуващ и незабравим празник за всички. 

 

 

ПРИЗОВИ МЕСТА ЗА ТАНЦЬОРИТЕ НА ФТФ“КОСТЕНЕЦ“ 

НА ДВА МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛА 

 

     Танцьорите на ФТФ "Костенец", завоюваха призови 

места на два международни фестивала. Втора награда, 

във втора възрастова група, формацията ни спечели на 

IX  национален фестивал "Рила ни гледа" град Дупница. 

Специалната награда за всички победители в конкурса, 

беше разходка до хижа "Седемте рилски езера", където 

се изви кръшно българско хоро.  

     Седмица по-късно, формацията отпътува за град 

Поморие, за да участва за втора поредна година на 

международния фестивал "Корабът на изкуствата". 

Малките танцьори със своето изпълнение, достигнаха до 

второто място във втора възрастова категория, а 

девойките, със своето прекрасно изпълнение на новия 

танц "Стамена", обра овациите на жури и публика и 

завоюва първото място в трета възрастова категория. 

Пожелаваме на танцовата формация още много 

творчески успехи. 

 

 



 

       

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАДИЦИОНЕН ЗЕМЛЯЧЕСКИ СЪБОР В СЕЛО 

ОЧУША 

 

    На 3 юни 2018 г., в село  Очуша, махала Мартинска,  се 

проведе традиционният землячески събор. В двора на 

църквата "Вси Светих" бе приготвен вкусен курбан, който се 

раздаде за здраве на желаещите. В църквата  бе отслужена  Св. 

литургия и молебен за здраве.  

    Официални  гости на мероприятието бяха кметът на 

общината г-н Радостин Радев, г-жа Евгения Захариева, 

председател на Общински съвет-Костенец, зам.-кметът на 

общината Румен Тодоров и г-н Георги Георгиев, кметски 

наместник на с. Очуша.  

     Празникът продължи с музикално оформление, танци и 

настроение за всички посетители. 

 

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР В МАХАЛА НОВА, 

СЕЛО ГОРНА ВАСИЛИЦА 

 

   На 2 юни 2018 година, се проведе традиционният събор в 

махала Нова, село Горна Василица. Празникът е на 

православния храм Св. Йоан Предтеча, като тази година се 

навършват и 163 години  от изграждането му. Г-н Атанас 

Йорданов, кмет на с. Горна Василица, запозна всички 

жители и гости с тази традиция. 

    Официални гости на мероприятието  бяха г-н Радостин 

Радев, кмет на Община Костенец, г-жа Евгения Захариева, 

председател на Общински съвет-Костенец, г-н Радослав 

Стойчев, народен представител от БСП,  г-н Румен Тодоров, 

зам.- кмет на общината, жители и гости. С дарение  на 

община Костенец,  бе приготвен  курбан, който се раздаде за 

здраве на всички желаещи.  

 
ФК „СПОРТИСТ“  СПЕЧЕЛИХА ОБЛАСТНИЯ 

ФИНАЛ СРЕЩУ ФК“БЕНКОВСКИ“ КОСТЕНЕЦ 

 

   Във финалния мач, игран на терена на „НСА” София, 
ФК „Спортист“ Своге победиха с 4:1 отбора на 

„Бенковски“ Костенец, който е лидер от редовния 

сезон в ОФГ „София Изток“. Резултата откри отбора 

на „Спортист“ с гол от дузпа на Антоан Асенов в 21 

минута.  

    В 29 минута ФК „Бенковски“ Костенец намали 

резултата на 1:2 с гол на Веселин Гелев,  който вкара 

след бърза контраатака. Футболистите на „Бенковски“ 

опитаха натиск в началото на второто полувреме, но 

той бе безуспешен. 

    До края на мача „Спортист“  вкара още два гола. С 

победата „Спортист“ Своге доби право да играе на 

баражите за влизане в Трета Югозападна „В група“. 

 

ТРАДИЦИОНЕН ТУРНИР ПО РИБОЛОВ 2018 

 

   На 15 юни 2018 година започна традиционният турнир 

по риболов под патронажа на г-н Радостин Радев, кмет на 

община Костенец, които се проведе на язовир „Нишан 1“. 

    В него взеха участие 12 отбора от по двама човека. 

Тази година състезанието ще бъде в два кръга: първи кръг 

- 15, 16, 17 юни и втори кръг - през месец септември. 

Турнирът започна в 12.30ч. на 15 юни 2018 година и ще 

приключи на 17 юни 2018 година.  

    Резултатите от класирането в първия етап са следните:  

Първо място - Пламен Пенчев и Красимир Пенчев – 

55.140 кг;  Второ място - Борислав Караджов и Ангел 

Джоров – 43.850 кг; Трето място – Денис Иванов и 

Даниел Атанасов- 27.720 кг.  
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