
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ЮЛИ – ПРАЗНИК НА ГРАД МОМИН ПРОХОД И  

ХРАМ  „СВ. ВМЧК ПАНТЕЛЕЙМОН“  

   Стотици миряни от Момин проход, Костенец, Долна 

баня и околните села и тази година от ранни зори в 

съботния ден дойдоха на празника на храма „Св. 

Пантелеймон" в град Момин проход. Тържествена света 

Литургия и водосвет в чест на 19-та годишнина от 

освещаването на църквата в Момин проход отслужи 

енорийският свещеник от град Костенец ставрофорен 

иконом Георги Георгиев в съслужие със свещеноиконом 

Антон Апостолов - предстоятел на храма и йерей Атанас 

Николов от пазарджишкото село Равногор. В храма, 

построен в чест на лечителя, чудотвореца и закрилника 

на лекарите Св. вмкч Пантелеймон, миряните запалиха 

свещ за здраве, целунаха иконата на светеца, отправиха 

молитва за по-честити и благодатни дни и се поръсиха 

със светена вода. В този ден бе почетена и паметта на 

светите Седмочисленици, както и Успението на свети 

Климент, архиепископ Охридски. 

   
    Празничната църковна служба бе украсена с чудесните 

песнопения на мъжете от вокалната група "Боили". По 

традиция за храмовият празник на църквата в курорта 

Момин проход в двора на светата обител бе специално 

приготвен курбан за здравето и благополучието на 

местните хора и техните гости. За направата на десетте 

казана с 1 000 литра вкусен курбан чорба се погрижиха 

десетки жени и мъже под умелото ръководство на 

главния готвач Васил Змияров от село Костенец и 

неговата помощничка Петрунка Пашова. В 

жертвоприношение за курбана ритуално бе представено 

400 кг. теле. На празничната църковна служба присъства 

и кметицата на град Момин проход Йорданка Митрова, 

общински съветници. На трапезата в светата обител 

седнаха и похапнаха от вкусния курбан деца, младежи и 

възрастни хора, а всеки отнесе у дома и по кофичка от 

празничния курбан за семейството. 

Любомир Кузев 

 ЧЕСТВАМЕ 182 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

 
    На 18 юли се навършиха 182 години от 

рождението на Васил Левски – един от идеолозите 

на българската национална революция, роден в 

Карлово. Делото на живота му е създаването на 

Вътрешната революционна организация.  

Поклон пред Апостола на свободата! 

 

 
ПРОГРАМА: 

Събота, 17 август 2019 година 
11:00 ч. Официално откриване 

11:00 ч. - 18:30 ч. Демонстрации, ритуали и занаяти 

от античността и средновековието, средновековна 

храна, битки, дуели, стрелба с лък 

19:30 ч. - 20:30 ч. Вечерна програма на събора 

********************************************* 

Неделя, 18 август 2019 година 

11:00 ч. - 16:00 ч. Музей на открито, жива история, 

разглеждане на лагерите, занаятчийските 

работилници и щандове, стрелба с лък, игри и др. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ 

 Африканската чума по свинете е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока 

заболеваемост и смъртност по свинете - диви и домашни. 

 Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са 

термично преработени. 

 Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Единственият начин за 

борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички 

заразени и контакти свине. 

 В огнище с констатиран случай на АЧС  се взема кръвна проба от всяко съмнително болно, 

контактно или умряло прасе за установяване на вируса и определяне степента на 

разпространението му. 

 Хората и другите видове животни не боледуват!!! 

 

Вирусът на АЧС се предава лесно и бързо: 

- С болни свине и или свине, които са били в контакт с болни такива; 

- С хора, които са били в контакт с болни свине или потенциално заразени свине; 

- Със замърсено оборудване, помещения, превозни средства, инструменти, дрехи, опаковки, в които 

е било съхранявано заразеното месо; 

- С продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които термично не са 

преработени. 

Затова се въвежда забрана за: 

-  Контролиран достъп на външни лица в зона на огнища на АЧС; 

- Внасяне и изнасяне на оборудване и хранителни продукти, добити от свине, които не са 

преминали висока термична преработка от огнища и надзорни зони. 

Важно е : 

- Домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от 

свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и прясна трева и фуражи, които 

не са съхранявани най-малко 60 дни. 

- Домашните свине да се отглеждат  по начин, недопускащ контакт с диви свине. 

- Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в 

стопанства със свине. 

В стопанствата със свине не бива да бъдат допускани хора, които са: 

- Били в контакт със заразени домашни свине; 

- Били в контакт с диви свине; 

- Били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете; 

- Участвали в ловни излети, дърводобив и др. 

       Да се извършват стриктни проверки на транспортните средства за нерегламентирано 

транспортиране на дивеч и живи животни. При установяване на такова незабавно да се уведоми 

съответната ОДБХ. При установяване или получаване на сигнал за умрели диви или домашни 

свине да бъде своевременно уведомена съответната ОДБХ. 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
    Във връзка с получено писмо от Областния управител на Софийска 

област, с Вх.№ 06.00-103/31.07.2019г., на основание чл.32, ал.1 от Закона 

за администрацията, чл.128 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност и писмо с вх. № 04-03-25/30.07.2019г. от Министъра на 

земеделието,  храните и горите, във връзка с проведено заседание на 

Централния епизодичен съвет следва да се предприемат съответните 

указания: в 20 км зони около индустриалните ферми да се преустанови 

отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. Срокът за 

изпълнението на мярката за доброволно клане на животните от стопаните 

им за северна България е 31.07.2019г. и за южна България 02.08.2019г. 

След изтичане на гореописания срок се пристъпва към умъртвяване на 

животните от компетентния орган  - Областна дирекция по безопасност на 

храните, съгласно разпоредбите на чл.139 а от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.  Собствениците на свине от обекти 

тип „заден двор“  трябва да имат предвид, че добитото месо от собствени 

животни може да са съхранява дълго само след топлинна обработка за 

минимум 30 минути на 700 C . 

 

Покана за подаване на 

оферти №12-11/01.08.2011г. 

 
    В  Профил на купувача в 

сайта  на община Костенец е 

публикувана Покана за подаване 

на оферти за обект с 

наименование "Саниране и 

основен ремонт на кухненски 

блок - социален патронаж, гр. 

Костенец, община Костенец,кв. 

84, парцел ХХVІІ - Етап 1".      

Линк: http://kostenetz.com/pokana-

smr-osnoven-remont-kuhnenski-

blok-dsp-etap-1 

http://kostenetz.com/node/119
http://kostenetz.com/pokana-smr-osnoven-remont-kuhnenski-blok-dsp-etap-1
http://kostenetz.com/pokana-smr-osnoven-remont-kuhnenski-blok-dsp-etap-1
http://kostenetz.com/pokana-smr-osnoven-remont-kuhnenski-blok-dsp-etap-1
http://kostenetz.com/pokana-smr-osnoven-remont-kuhnenski-blok-dsp-etap-1
http://kostenetz.com/pokana-smr-osnoven-remont-kuhnenski-blok-dsp-etap-1
http://kostenetz.com/pokana-smr-osnoven-remont-kuhnenski-blok-dsp-etap-1
http://kostenetz.com/pokana-smr-osnoven-remont-kuhnenski-blok-dsp-etap-1
http://kostenetz.com/pokana-smr-osnoven-remont-kuhnenski-blok-dsp-etap-1
http://kostenetz.com/pokana-smr-osnoven-remont-kuhnenski-blok-dsp-etap-1
http://kostenetz.com/pokana-smr-osnoven-remont-kuhnenski-blok-dsp-etap-1


 

 

 

 

 

 

             

           На 18 юли 2019 година в 

голямата заседателната зала на 

Община  Костенец се проведе 

заседание на Общински съвет - 

Костенец, свикано по реда на 

чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, 

чл.30, ал.1 и ал.3, т.1 от 

ПОДОбСКПКВОбА. 

Проверката на кворума 

показа присъствие на 12 

общински съветници от общо 

17. Присъстваха още: г-н 

Тодоров, зам.-кмет на 

общината, г-жа Митрова, кмет 

на кметство гр. Момин проход, 

г-жа Кацарова, кмет на 

кметство с. Костенец, г-н 

Ст.Йорданов, кмет на кметство 

с. Пчелин, г-н Ат.Йорданов, 

кмет на кметство с. Горна 

Василица, г-н Георгиев, 

кметски наместник на с. 

Очуша, граждани. 

 

ТОЧКА ПЪРВА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

  

Г-н Митров, 

председател на ОбС, 

предостави думата на г-н 

Юлиян Одажиян. 

Г-н Одажиян, 

председател на Комисията по 

нормативна уредба, общински 

предприятия и общинска 

собственост поясни, че преди 

заседанието се е състояло 

заседание на Комисията по 

нормативна уредба, общински 

предприятия и общинска 

собственост и Комисията по 

икономика, бюджет и финанси 

и са се запознали със заповедта 

на Областния управител на 

Софийска област и запозна 

присъстващите с относно  

 

 

 

 

отмяна на Решение № 

49/14-17.06.2019г. и Решение 

№ 53/05-08.07.2019г. Във 

връзка със Заповед № ОС – 

5/16.07.2019 г.на Областния 

управител на Софийска област 

и на основание 45, ал.9 от 

ЗМСМА с 12 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 54 

 

1.         Общински съвет – 

Костенец отменя Решение № 

49 от Протокол № 10 от 

гласуване чрез подписка, 

проведена на 14-17.06.2019г. 

2.          Общински съвет – 

Костенец отменя Решение № 

53 от Протокол № 12 от 

гласуване чрез подписка, 

проведена на 05-08.07.2019г. 

 

ТОЧКА ВТОРА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Митров, 

председател на ОбС, 

предостави думата на г-н 

Румен Тодоров. 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно издаване на запис на 

заповед от община Костенец в 

полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане 

по договор № 23/07/2/0/00471 

от 01.12.2017 г. по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ за 

проект „Подобряване  

 

 

 

 

материалната база на 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 

гр. Костенец” сключен между 

община Костенец и ДФ 

„Земеделие”. На основание чл.  

21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и 

договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ №  23/07/2/0/00471 от 

01.12.2017 г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ за 

проект „Подобряване 

материалната база на ОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий”, гр. 

Костенец“, сключен между 

Държавен фонд „Земеделие“ и 

община Костенец, със 

седалище и адрес на 

управление: област София, 

община Костенец, гр. 

Костенец, ЕИК по БУЛСТАТ 

000776349, идентификационен 

номер по ДДС № BG 

000776349, представлявана от 

Радостин Радев  – Кмет на 

община Костенец, с поименно 

гласуване с  11 гласа „за”, 0 

„против” и 1 „въздържал се”, 

Общински съвет - Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 55 

 

Упълномощава  кмета  

на  община  Костенец  да  

подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, 

платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер на 574 488,59 лева за 

обезпечаване на 100% от 

заявения размер на авансово от 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ПРИЕМА ПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ЗА 2019 

ГОДИНА 



 

 стр.3  плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № 

23/07/2/0/00471 от 01.12.2017 г. 

по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването  

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ за 

проект „Подобряване 

материалната база на ОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий”, гр. 

Костенец“ сключен между 

община Костенец и ДФ 

„Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на 

община Костенец да подготви 

необходимите документи за 

получаване на авансовото 

плащане по договор № 

23/07/2/0/00471 от 01.12.2017 г. 

и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

Настоящото решение е 

прието на  заседание на 

Общински съвет - Костенец, 

проведено на 18.07.2019г.,  

Протокол № 13, т.2 от дневния 

ред по доклад № 920-О-199/ 

18.07.2019г. при кворум от 12 

общински съветника и след 

проведено съгласно чл. 27,  

ал.5 от ЗМСМА поименно 

гласуване - с 11 гласа „за”, 0 

„против” и „въздържали се” 1, 

и е подпечатано с официалния 

печат на Общински съвет – 

Костенец. 

ТОЧКА ТРЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно одобряване на 

Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението 

на  Общинския план за   

развитие на община Костенец 

(2014-2020г.) за 2018 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 ЗМСМА с 12 

гласа „за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се”, Общински 

съвет – Костенец прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 56 

 

 Общински съвет – 

Костенец одобрява Годишен 

доклад за наблюдение на 

изпълнението на  Общинския 

план за   развитие на община 

Костенец (2014-2020г.) за 2018 

година. 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно приемане на План за 

действие на община Костенец 

за подкрепа на 

интеграционните политики 

2019-2020 година. На 

основание чл.21, ал.2 във 

връзка с чл.21, ал.1,т.12 и т.23 

и чл.27, ал.3 от ЗМСМА с 11 

гласа „за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се”, Общински 

съвет – Костенец прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 

 

Общински съвет – 

Костенец приема План за 

действие на община Костенец 

за подкрепа на 

интеграционните политики 

2019-2020 г. 

 

ТОЧКА ПЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно приемане на Програма 

за развитие на туризма в 

община Костенец за 2019 

година. На основание чл.21, 

ал.1, т.12 и чл.27, ал.3 от 

ЗМСМА, с 12 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие  

 

Р Е Ш ЕН И Е  № 58 

 

 Общински съвет – 

Костенец приема Програма за 

развитие на туризма в Община 

Костенец за 2019 година. 

 

ТОЧКА ШЕСТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно приемане на Наредба 

за отглеждане на животни на 

територията на община 

Костенец. На основание чл.21, 

ал.1,т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА с поименно 

гласуване с 12 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 

 

 Общински съвет – 

Костенец приема Наредба за 

отглеждане на животни на 

територията на Община 

Костенец. 

 

ТОЧКА СЕДМА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

         Г-н Митров, председател 

на ОбС запозна присъстващите 

с Предложение продажба на 

недвижими имоти – общинска 

собственост по регулационния 

план на с. Костенец. На 

основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 

27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, 

чл.35, ал.1 от Закона за 

общинска собственост и чл. 42, 

ал. 1 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. Да се продаде 

недвижим имот – частна 

общинска собственост, 

представляващ Урегулиран   
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от стр.4  поземлен имот VІІ-

451 „За жилищно 

строителство” с площ от 582 

кв.м., находяш се в кв. 35 по 

регулационния план на с. 

Костенец, при граници на 

имота: улица между о.т. 70 – 

о.т. 288, УПИ VІІІ-451 „За 

жилищно строителство”, УПИ 

ХІІ-451 „За озеленяване”, УПИ 

І „За училище”, при 

първоначална продажна цена 

въз основа на пазарната оценка 

изготвена от лицензиран 

оценител в размер на 14126,00 

лева. 

2. Да се продаде 

недвижим имот – частна 

общинска собственост, 

представляващ Урегулиран 

поземлен имот VІІІ-451 „За 

жилищно строителство” с 

площ от 527 кв.м., находящ се 

в кв. 35 по регулационния план 

на с. Костенец, при граници на 

имота: улица между о.т. 70 – 

о.т. 288, УПИ ІХ-451 „За 

обществено обслужване”, УПИ 

ХІІ-451 „За озеленяване”, УПИ 

VІІ-451 „За жилищно 

строителство”, при 

първоначална продажна цена 

въз основа на пазарната оценка 

изготвена от лицензиран 

оценител в размер на 12791,00 

лева.  

3. Да се продаде 

недвижим имот – частна 

общинска собственост, 

представляващ Урегулиран 

поземлен имот ІХ-451 „За 

обществено обслужване” с 

площ от 368 кв.м., находящ се 

в кв. 35 по регулационния план 

на с. Костенец, при граници на 

имота: улица между о.т. 70 – 

о.т. 288 – о.т. 69, УПИ Х „За 

трафопост”, УПИ ХІІ-451 „За 

озеленяване”, УПИ VІІІ-451 

„За жилищно строителство”, 

при първоначална продажна 

цена въз основа на пазарната 

оценка изготвена от 

лицензиран оценител в размер 

на 8846,00 лева.  

4. Да се продаде 

недвижим имот – частна 

общинска собственост, 

представляващ Урегулиран 

поземлен имот ХІ-450 „За 

обществено обслужване” с 

площ от 336 кв.м., находящ се 

в кв. 35 по регулационния план 

на с. Костенец, при граници на 

имота: улица между о.т.  288 – 

о.т. 69 – о.т. 283 – о.т. 287, 

УПИ ХІІ-451 „За озеленяване” 

и УПИ Х „За трафопост”, при 

първоначална продажна цена 

въз основа на пазарната оценка 

изготвена от лицензиран 

оценител в размер на 8076,00 

лева.  

5. Продажбата по т.1, 

т.2 и т.3 да се осъществи чрез 

публичен търг с явно 

наддаване. 

6. Продажбата по т.4 

да се осъществи чрез публично 

оповестен конкурс, със 

следното условие: Да се 

осигури право на ползване на 

изградения „Търговски обект – 

магазин” със ЗП 80 кв.м., 

собственост на Любомир  

Димов, съгласно нотариален 

акт за продажба на недвижим 

имот № 31, том ІІІ, рег. № 

3418, дело № 378 от 

07.10.2015г. сграда, както и 

достъп до него през имота. 

7. Възлага на Кмета на 

Община Костенец да 

организира и проведе 

публични търгове и публично 

оповестен конкурс за продажба 

и да сключи договори за 

покупко – продажба със 

спечелилите участници. 

 

ТОЧКА ОСМА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Митров, 

председател на ОбС запозна 

присъстващите с Предложение 

предоставяне безвъзмездно на 

бичен дървен материал за 

изграждане на дървен навес на 

храм „Свети великомъченик 

Георги”, гр. Костенец. На 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 

чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 

с поименно гласуване 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, разрешава на 

Църковното настоятелство на 

храм „Свети великомъченик 

Георги“ гр. Костенец, 

представлявано от 

Ставрофорен иконом Георги 

Георгиев, да бъде отпуснат 

бичен дървен материал от 

общински горски фонд, 

съгласно приложената към 

решението спецификация с 

количествена сметка, за 

изграждане на дървен навес с 

12 броя казани за приготвяне 

на курбани, по изготвен от 

настоятелството проект.  

 

ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Митров, 

председател на ОбС запозна 

присъстващите с Предложение 

даване на съгласие, като 

собственик за изработване на 

/ПУП-ИПР/, чрез изменение на 

дворищната регулация на УПИ 

І „Търговски комплекс” и УПИ 

ІІ „Младежки дом” в кв.14 и 

образуване на нови І 

„Търговски комплекс” в кв.14  

УПИ І-163 „Търговски 

комплекс” и УПИ ІІ-161.3555 

„За обществено обслужване” в 

новообразуван квартал 178 по 

плана на гр. Момин проход. На 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 

11 и чл.  чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл. 134, ал.2, т. 2 и т. 

6 от ЗУТ, 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. Дава съгласие като собственик, 

за изработване на ИПУП-ИПР, 

при което се изменя 

вътрешната дворищно - 

регулационна граница  между 
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от стр.5 УПИ І „Търговски 

комплекс” и УПИ ІІ 

„Младежки дом” в кв. 14 по 

имотната граница между 

поземлен имот пл.№ 163 от 

една страна и поземлен имот 

пл.№ 161 и поземлен имот пл. 

№ 3555 от друга страна, като се 

образуват три нови  УПИ І 

„Търговски комплекс” в кв. 14, 

УПИ І-163 „Търговски 

комплекс”, образуван от 

Поземлен имот пл. № 163, 

собственост на Виктория 

Лавова и Пламен Лавов, и 

УПИ ІІ-161,3555 „За 

обществено обслужване”- 

общинска собственост в 

новообразуван квартал 178. 

2. 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. 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно съгласие за изменение 

на подробен устройствен план 

– изменение на плана на 

улична регулация - закриване 

на задънена улица с о.т.12 – 

о.т. 13, поради отпадане на 

нейната необходимост по 

регулационния план на к.к. 

Пчелински бани. На основание 

чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 

чл.208 и чл. 134, ал.2, т. 1 и т.6 

от ЗУТ, с 11 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет-Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 63 

 

1. Дава съгласие, като 

собственик, за изменение на 

плана за улична регулация 

между о.т.12 – о.т.13 в кв. 7 по 

плана на к.к. Пчелински бани, 

като същата бъде премахната 

поради отпадане на нейната 

необходимост.   

2. 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. 

3. Изработването на 

изменението на плана за 

регулация да е изцяло за 

сметка на собствениците – 

наследниците на Първан 

Ангелов. 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Митров, 

председател на ОбС, 

предостави думата на г-н 

Румен Тодоров. 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно уреждане на сметки по 

регулация, за образуване на 

УПИ І-341 в кв. 26 по 

регулационния план на с. 

Пчелин.  На основание чл.21, 

т.8  и чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА във връзка с чл.35, 

ал.4, т.2 от ЗОС и чл.49, ал. 1 

от Наредба за общинската 

собственост и §8, ал.2, т.1 от 

ПР на ЗУТ, с поименно 

гласуване с 11 гласа „за”, 0  

„против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет-Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 64 

 

1. Дава съгласие да се 

продаде на Любчо Стоянов и 

Таня Стоянова, собственици на 

имот пл. № 341, отреден за 

УПИ І-341в кв. 26 по плана на 

с.Пчелин, при неуредени 

сметки по регулация, следния 

недвижим имот - общинска 

собственост: реална част без 

планоснимачен номер с площ 

от  273 кв.м., която по 

действащия регулационен план 

е придаваема част, за 

образуване на УПИ І-341 в кв. 

26 по плана на с.Пчелин, 

одобрен със Заповед № О-

718/12.09.1971г., изменен със 

Заповеди № РД-15-

165/10.11.1999г., № РД-15-

32/16.02.1998г., № РД-15-

13/15.01.2010г. 

2. Общински съвет 

определя продажната цена  за 

придаваемата част с площ от 

273 кв.м., въз основа на 

пазарна оценка изготвена от 

лицензиран оценител в размер 

на 6407,00 лв. 

3. Възлага на Кмета на 

Община Костенец да сключи 

договор за покупко- продажба. 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Митров, 

председател на ОбС, 

предостави думата на г-н 

Румен Тодоров. 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно уреждане на сметки по 

регулация, за образуване на 

УПИ ІІ-323 в кв.23 по плана на 

с. Пчелин. 

Гласуване по основен 

въпрос: Гласува се поименно с 

11 гласа „за”, 0  „против” и 0 

„въздържал се” предложението 

НЕ бе прието в предвид 

изискванията на чл.6, ал.3 от 

Закона за общинската 

собственост. 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно съгласие за изменение 

на подробен устройствен план 

– изменение на плана за 

регулация на УПИ VІ – „За 

озеленяване” в кв. 37 по 

кадастралния и регулационен 

план на с. Горна Василица, 

мах. ”Гледжова”. На основание 
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от стр.6 чл.21, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА, чл. 134, ал.2, т.2 и т.6 

от Закона за устройство на 

територията, с11 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”,  

Общински съвет Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 65 

 

           1. Дава съгласие като 

собственик, за изменение на 

плана за регулация на УПИ VІ-

„За озеленяване” в кв.37 по 

плана на с.Горна Василица, 

мах.Гледжова, при което се 

образуват пет нови 

урегулирани поземлени имоти.  

           2. Променя 

предназначението от публична 

в частна общинска собственост 

на част с площ от 3150 кв.м. от 

имот, предвиден за 

озеленяване, целият в кв. 37 по 

плана на с.Горна Василица, 

махала „Гледжова”,  както 

следва: 

-  Част с площ от 

1933 кв.м. от поземлен имот 

пл. № 836, предвиден за 

озеленяване,  от които 1925 

кв.м. се включват в 

новообразуван УПИ ХІІ-836 и 

8 кв.м. се придават към 

новообразуван УПИ ХІ-33 

-  Част с площ от 

1143 кв.м. от поземлен имот 

пл. № 837, предвиден за 

озеленяване, които се 

включват в новообразуван 

УПИ ХІІІ-837 „За параклис” 

-  Част с площ от 74 

кв.м. от поземлен имот пл. № 

838, предвиден за озеленяване, 

които се включват в 

новообразуван УПИ ХІІІ-837 

„За параклис” 

           3. Приема пазарна цена 

на 8 кв.м, които се включват в 

новообразуван УПИ ХІ-337 

кв.м. - собственост на Николай 

Лъвчиев в размер на 125,00 лв. 

Възлага на кмета да сключи 

предварителен и окончателен 

договор, съгласно чл. 15, ал. 3 

и ал. 5 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. 

 

ТОЧКА 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Митров, 

председател на ОбС, 

предостави думата на г-н 

Румен Тодоров. 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно разрешение за 

изработване на подробен 

устройствен план, план за 

застрояване  за имот № 003111, 

в землището на село Пчелин, 

местност „Селищата” с 

ЕКАТТЕ 58863, община 

Костенец, област Софийска. На 

основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 

ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 110, ал.1, 

т. 3, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, 

ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 

20а, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 50, ал. 

1, чл. 51, ал. 1, т. 3 на ППЗОЗЗ, 

с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се”, Общински 

съвет-Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 66 

 

 1. Одобрява 

техническо задание и 

разрешава изработването на 

подробен устройствен план - 

План за застрояване с 

отреждане за „Жилищно 

строителство” за поземлен 

имот с номер 003111, ЕАТТЕ 

58863, находящ се в местност 

„Селищата”, землището на с. 

Пчелин, община Костенец, 

Софийска област. 

          3. Упълномощава и 

възлага на кмета на общината 

да предприеме необходимите 

действия по ЗУТ, ЗОЗЗ и 

свързаната с тях нормативна 

уредба. 

 

ТОЧКА  

ПЕТНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-н Митров, 

председател на ОбС, 

предостави думата на г-н 

Румен Тодоров. 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно разрешение за 

изработване на подробен 

устройствен план, план за 

застрояване  за ПИ 015002 в м. 

„Ореха”, ЕКАТТЕ 24894, 

землището на с. Долна 

Василица, община Костенец, 

област Софийска. На 

основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 110, 

ал. 1, т. 3, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и 

ал. 7, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и 

чл. 24, ал. 1 от ЗОЗЗ, с 11 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се”, Общински 

съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 67 

 

1. Одобрява задание за 

изработване на Подробен 

устройствен план – План за 

застрояване на ПИ с №015002, 

м. „Ореха”, ЕКАТТЕ 24894 в 

землището на с. Долна 

Василица, община Костенец, 

Софийска област. 

            2. Разрешава 

изработване, чрез възлагане от 

заинтересованото лице на 

Подробен устройствен план – 

План за застрояване, на ПИ с 

№015002, м. „Ореха”, ЕКАТТЕ 

24894 в землището на с. Долна 

Василица, община Костенец, 

Софийска област, във връзка с 

отреждане на имота „За 4 **** 

СПА хотел, открит басейн, 

ресторант и 4**** вилно 

селище”. 

3. Изработването на 

ПУП да се извърши при 

спазване на зададените 

условия.  

      4. ПУП – ПЗ да бъдат 

съобразени с изискванията на 

ЗУТ, ЗОЗЗ, Наредба №7 за      
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от стр.7 правила и норми на 

отделните видове територии и 

устройствени зони, Наредба 

№8 за обема и съдържанието 

на устройствените планове, 

както и всички специализирани 

законови и подзаконови 

актове, касаещи устройство на 

територията. 

      5. ПУП – ПЗ да се 

изработи при условията на чл. 

59, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с 

чл. 51, ал. 1, т. 3 от ППЗОЗЗ. 

           6. ПУП – ПЗ да се 

изработят за сметка на 

заявителя. 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Митров, 

председател на ОбС, 

предостави думата на г-н 

Румен Тодоров. 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно съгласие, като 

собственик на имот – 

общинска собственост, на 

основание чл.131, ал.2,т.3 от 

ЗУТ. 

На основание чл. 21, ал. 

1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 134, ал.2, т. 1 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  № 68 

 

Дава съгласие като 

собственик на ½ идеална част 

от урегулиран поземлен имот 

ХХХІ в кв. 119 по плана на гр. 

Костенец, за който има 

съставен акт за частна 

общинска собственост № 

320/10.09.2008г. и урегулиран 

поземлен имот  ХХХІІІ в кв. 

119 по плана на гр. Костенец, 

за който има съставен акт за 

частна общинска собственост 

№ 3984/06.03.2019г., 

собственикът на Урегулиран 

поземлен имот ХІ-55 в кв. 119 

по плана на гр. Костенец, да 

застрои второстепенна 

постройка на допълващо 

застрояване, на регулационната 

линия на урегулиран поземлен 

имот ХХХІ и урегулиран 

поземлен имот ХХХІІІ, с 

височина до 3,60м. 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината предложи да се 

прегласува т.12 от дневния ред, 

а именно Предложение 

относно уреждане на сметки по 

регулация, за образуване на 

УПИ ІІ-323 в кв.23 по плана на 

с. Пчелин, тъй като в залата 

присъстват необходимия брой 

общински съветници. 

Г-н Митров, 

председател на ОбС подложи 

на гласуване предложението на 

г-н Тодоров за прегласуване на 

т.12. С 12 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се” бе 

прието. На прегласуване бе 

подложено Предложение 

относно уреждане на сметки по 

регулация, за образуване на 

УПИ ІІ-323 в кв.23 по плана на 

с. Пчелин.  На основание чл.21, 

т.8  и чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА във връзка с чл.35, 

ал.4, т.2 от ЗОС и чл.49, ал. 1 

от Наредба за общинската 

собственост и §8, ал.2, т.1 от 

ПР на ЗУТ, с поименно 

гласуване с 12 гласа „за”, 0  

„против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет-Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 69 

 

1. На основание чл. 21, 

ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 

1 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с 

влязла в сила Заповед № О-

718/12.09.1971г. за одобряване 

на план за регулация на с. 

Пчелин,  частта от 108 кв.м. от 

уширение към улица между 

о.т. 74-о.т. 123, придаваеми по 

регулация за образуването на 

урегулиран поземлен имот ІІ-

323 в кв. 23 по плана на с. 

Пчелин, сменя характера си от 

публична общинска в частна 

общинска собственост. 

2. Дава съгласие да се 

продаде на Митко Христов, 

собственик на дворно място, 

образуващо парцел ІІ-323 на 

квартал 23 по плана на 

с.Пчелин, урегулиран от 2040 

кв.м., при неуредени сметки по 

регулация, следния недвижим 

имот - общинска собственост: 

част с площ от 108 /сто и осем/ 

кв.м. от  уширение към улица 

между о.т. 74 - о.т. 123, която 

по действащия регулационен 

план е придаваема част, за 

образуване на УПИ ІІ-323 

/урегулиран поземлен имот 

втори за имот триста двадесет 

и трети/ в кв. 23 по плана на 

с.Пчелин, одобрен със заповед 

№ О-718/12.09.1971г. 

3. Общински съвет 

определя продажната цена  за 

придаваемата част с площ от 

108 кв.м., въз основа на 

пазарна оценка изготвена от 

лицензиран оценител в размер 

на 2461,00 лв. 

4. Възлага на кмета на 

община Костенец да сключи 

договор за покупко- продажба. 

 

ТОЧКА 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Г-жа Захариева, 

председател на Комисията по 

устройство на територията, 

инфраструктура, 

благоустрояване и околна 

среда запозна присъстващите с 

предложение относно 

предоставяне за 

възстановяване на проектни 

поземлени имоти от 

Общинския поземлен фонд на 

наследници на Димитър 

Иванов Ласков. На основание 

чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, във връзка 

§27, ал. 2, т. 1 от преходните и 

заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и 

допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на 

земеделските земи, с поименно 
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от стр.8 гласуване с 11 гласа 

„за”, 0  „против” и 0 

„въздържал се”, Общински 

съвет-Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 70 

Общински съвет – Костенец 

предоставя на Общинска 

служба „Земеделие” гр. 

Костенец имот от общински 

поземлен фонд за признаване 

на правото на възстановяване 

на собствеността на 

наследници на ДИМИТЪР 

ЛАСКОВ съгласно Решение 

на Общинска служба 

„Земеделие” № 373 от 

25.09.1995г.   

 

ТОЧКА  ОСЕМНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

ПИТАНИЯ И РАЗНИ 

 

Постъпиха следните 

питания: Г-н Одажиян, 

независим съветник запита  във 

връзка със снабдяването с 

дърва за огрев на местното 

население, г-н Тодоров издава 

три заповеди на основание 

Наредба №8 от 2011г., с която 

се позовава на чл. 58, с които 

обезсилва сечища и запита 

дали ще продължи с тази 

пародия и какви са причинита 

да издава три поредни 

заповеди и на основание на тях 

да идват от РУГ и ИАГ и 

проверяват, има протоколи от 

тях и се вижда, че няма 

никакви нарушения. Г-н 

Малковски преосвидетелства 

отделите и пак се спират.   

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината отговори на 

въпросите на г-н Одажиян, а 

именно: не са три заповеди, а 

са пет, във връзка със жалбите 

от г-н Малковски и г-н 

Венцислав Донков има две 

определения на 

Административен съд София 

област в подкрепа на тези 

заповеди. Не е против 

снабдяване с дърва на 

населението, а е против начина 

на сечта в гората, общинската 

гора от 10 хил. хектара са най-

ценните ресурси  за общината 

и те са отговорни какво се 

случва в нея, провеждане на 

сечи и продажба на дървесина.  

 

На една от проверките 

на ИАГ и РУГ му бе 

предоставен протокол, в който 

е имало факти - от 01.05. до 

10.07.2019г. е добито 3740 

куб.м., от които 322 куб.м.  

дърва за огрев, което значи, че 

не е приоритет дървата за 

огрев на търговското 

дружество, а дървата  за 

целулуза, която се е продавала 

в гр. Стамболийски и други 

фирми незнайно кой и по какъв 

критерии.  

Г-н Даскалов, съветник 

ПП БСП запита дали е поканен 

управителя на «Костенец Лес 

18»ЕООД, има ли списък за 

дървата за огрев, спазва ли се 

този списък, питании ли са 

кметовете на населените места, 

има информация, че се карат 

дърва на приближении хора, 

хора които не са в списъка и не 

се спазва списъка, пълен хаос е 

в момента. Преди време е 

питал дали има договор с 

управителя и кой го е 

подписал, но няма отговор. 

Във връзка с бавенето на 

нещата сериозно материалите 

са гледани на комисии и запита 

защо до сега не са намерили 

място на предишните сеси в 

дневния ред? 

Г-н Митров, 

председател на ОбС поясни, че 

много добре знаят, че първо е 

трябвало да се приме бюджета 

на общината. На 27 юни е била 

насрочи сесия и е трябвало да 

бъдат включении тези 

материали, които са минали на 

комисии, но знаят какво се е 

случило и се е наложило да 

бъде отложено, в момента в 

който стана ясно, че г-н 

Тодоров може да докладва е 

насрочил сесия. Бил е 5 дни в 

отпуск. Г-н Митров запита 

дали се изсичат сухите 

дървета, кога ще се случи? 

Знаят, че в момента средствата 

са оскъдни, но от години не е 

правена маркировка на 

пътищата. Във връзка с 

писмото от доставчика на  

хранителни продукти за 

детските градини, питането му 

е ще се стигне ли до там, че 

месец септември ще откаже да 

снабдява  детските градини, 

задълженитео е около 126 

хил.лв.без ДДС, срока не е 

дълъг, вече сме в края на месец 

юли, а срока е до края на месец 

август. 

Г-н Даскалов, съветник 

ПП БСП заяви, че отговора е 

супер незадоволително, дори 

днес се е наложило да 

прегласуват нещо, което 

Областния управетил е върнал 

защото е забавено във времето. 

Г-н Тодоров, зам.-кмет 

на общината отговори на 

поставените въпроси, а 

именно: относно сухите 

дървета, идват регулярно 

заявления от граждани и 

институции,  г-н Георги 

Тодоров отговаря за това, 

поставя им марки и се сечат. 

Относно маркировката,  и в 

момента върви, другото 

наложително е предстои да се 

закупи студен асфалт, защото 

от проливните дъждове има 

доста нови дупки. Относно 

доставчика, сключено е 

споразумение, подписан е 

договора, от наша страна се 

иска да се спази 

споразумението. 

Поради изчерпване на 

дневния ред г-н Митров, 

председател на ОбС закри 

заседанието в 12,10 часа. 
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в. „Костенец днес“ 

Издание на община Костенец  

 

2030 Костенец, 

 ул.“Иван Вазов“ №2 

 

Редактор:  

Вержиния Шопска 

E-mail: verjiniq@kostenetz.com 

 

Телефон:  

0876 345 940 
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Група туристи от дружество "Ибър" в Долна баня си 

направиха чудесна лятна разходка в Еледжишкия 

дял на Ихтиманска Средна гора 

 
    Първоначално те посетиха крепостта "Стенос" при 

прохода Траянови врата и с интерес разгледаха 

частично възстановената историческа забележителност 

по Европейски проект изцяло в стила на древните 

строителни техники, с цел запазване на автентичния 

изглед на уникалното по рода си съоръжение.     

Долнобанските туристи с интерес изслушаха беседата 

от екскурзовода за важността на прохода Траянови 

врата и укрепленията тук, които включвали три 

крепости и масивна триумфална арка, която била 

изградена на пътя, в най-високата му точка. Именно тук 

на 17 август 986 година в прохода "Траянови врата" 

могъщият български владетел цар Самуил разбива 

огромната 30-сет хилядна армия на византийския 

император Василий Втори. Около обяд планинарите се 

изкачиха до манастира "Свети Спас" под връх Еледжик 

- 1 186 м.н.в., където на поляната под сянката на 

вековните буки подредиха празнична трапеза. 

Долнобанци запалиха свещ за здраве и благополучие 

във възстановената през 2001 - 2002 година от 

Венцеслав Касабов и семейството му от София църква 

"Възнесение Господне" - Свети Спас, където ги 

посрещна 85 годишната баба Стефка Зашева, която им 

разказа за историята на светата обител и за неговия 

откривател Георги Зашев, чиито гроб е в съседство с 

манастира.  
Любомир Кузев 

 
 

 

 

 

ЛАГЕР ПОСВЕТЕН НА ДЕТСКАТА АТЛЕТИКА  

Три атлетически събития за три дни ще съберат 

стотици деца и любители на атлетиката в Долна баня в 

началото на август 

 

 
 

   Българска федерация лека атлетика и 

Министерството на младежта и спорта организират за 

трети пореден път лагер посветен на Детската 

атлетика, който ще се проведе от 31 юли до 4 август 

именно на новия спортен комплекс в Долна баня. В 

лагера се очакват над 100 деца от 20 клуба от цялата 

страна, както и подрастващи атлети от местните 

лекоатлетически клубове в Костенец, Самоков, 

Ихтиман и Долна баня. Успоредно с лагера ще се 

състоят и няколко състезания. 

    Поредният кръг от веригата за млади таланти „А1 

атлетика за младежи" ще бъде на 2 август (петък). 

Състезание по детска атлетика ще има на 3 август 

(събота). Неделята (4 август) е за трейл бягане от 

веригата „Рън България" - "Долна баня рън" с 

дължина от 11 км и 1.5 км за начинаещи, като 

наградният фонд е 800 лв.       
                                                          Любомир Кузев 

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 
     От 14 до 20 септември 2019 година на територията 

на България ще се проведе деветото международно 

състезание за високо проходими автомобили Балкан 

Офроуд Рали.  Уведомяваме Ви, че на 15 септември 

/неделя/ трасето на ралито ще премине през 

териториите на община Костенец - м. Голак, м.Долна 

Василица, с.Очуша, с.Костенец. Състезателните 

трасета преминават само извън населени места по 

съществуващи стабилизирани горски и полски 

пътища. Преминаването на състезателни МПС по 

асфалтирани пътища в и извън населени места служи 

за придвижване на състезателите и няма конкурсен 

характер. 

 

О Б Я В А 

     На 06 август 2019 година от 08.00 часа (вторник) в 

храм „Възнесение Господне“ (Свети Спас), по случай 

храмовия празник ще се отслужи празнична Света 

Литургия, ще бъде раздаден постен курбан за здраве и 

Благословение. Заповядайте! 

 

************************************************ 

     На 15 август 2019 година отбелязваме празника 

Успение на Света Богородица, в параклис „Успение 

Богородично“ Вили Костенец ще се отслужи празнична 

Света Литургия. На 17 август 2019 година (събота) ще 

бъде раздаден курбан за здраве и Благословение по 

случай храмовия празник. Заповядайте! 
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ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ТС“ПЧЕЛИНСКИ ИЗВОР“ НА 

ФЕСТИВАЛА В ОДРИН 

 
    Танцов състав „Пчелински извор“ развя българското 

знаме на сцената на Балканския фолклорен фестивал в 

град Одрин, Турция, който се проведе на 30 юни и 01 

юли. 

    Впечатляващо и внушително участие развълнува 

публиката и спечелихме мощни овации и безброй 

споделени щастливи мигове!  

    Наградени сме от Кмета на град Одрин за 

Отличното представяне! 

 

 

Димитър Михов - ръководител и хореограф на 

Танцов състав ,, Пчелински извор“ 

ПЪРВО МЯСТО НА ФЕСТИВАЛА НА ИЗКУСТВАТА В 

ОБЗОР 

 
     Стартът на седмото издание на Международен 

фестивал на изкуствата „Морско конче” бе даден на 

28 юни с празнично шествие и атрактивно шоу. 

Организатор на събитието, което се провежда под 

патронажа на Кметство Обзор, е Фестивална 

фондация „Морско конче“ и сдружение „ОбзорАрт“.     

    Целите на фестивала са да се даде възможност за 

изява и всестранна подкрепа на най-талантливите 

солисти и колективи, да запознава и историята и 

традициите на различните националности, да 

разширява културните и дружески връзки между 

страните.  

    Първото място на фестивала на изкуството в 

Обзор, спечелиха представителите от община 

Костенец, а именно  Детска театрална работилница 

„Приказно детство“ при НЧ“Просвета-1881“ село 

Костенец, с ръководител г-жа Стефка Ибришимова.  

 

 

 

Стефка Ибришимова - ръководител на Детска 

театрална работилница „Приказно детство“ при 

НЧ“Просвета-1881“ село Костенец 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОБФЕСТ 2019 – РАДУИЛ 

 

    Община Самоков, Кметство село Радуил и Народно 

читалище „Христо Ботев - 1903“ Ви канят на 

Седемнадесетия фолклорен фестивал „Бобфест 2019“, 

който ще се проведе на 31 август и 1 септември 

(събота и неделя) 2019 година в село Радуил, община 

Самоков. 

   Фестивалът има конкурсен характер с награди: 

Голямата награда – „Златно бобче“ и Медали – 

„Златен фасулицър“. 

    31 август – събота, от 11 часа до 20 часа в неделя на 

01 септември 2019 година. 
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АЛЕКСАНДЪР КОТЛАРОВ ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА СИ 

КНИГА „ЛАБИРИНТ НА УЖАСИТЕ“

 
   Радостни сме да Ви споделим, че нашият 

съгражданин Александър Котларов издаде първата си 

книга, която носи заглавието „Лабиринт на ужасите“. 
Мисията на книгата е да подкани хората да изживеят 

мечтите си, да надвият страховете си и да изградят 

сценария на своя живот, така както искат те!  

    Целта, която си е поставя автора е да разпространи 

над 10 хил. копия от своята книга като част от 

събраните средства да дари за развитието на родното 

си  място, а с останалите средства да реализира своя 

проект Спартак.  

    Пожелаваме на Александър Котларов нови 

творчески успехи и проекти, с които да радва 

почитателите си. 

ЦЪРКОВЕН СЪБОР В МАНАСТИРА „СВ.ИЛИЯ“ 

         
    На 22 юли 2017г. Манастирът „Свети Илия“ край 

село Очуша, отбеляза своя храмов празник с голям 

събор. Приготвен бе вкусен телешки  курбан, който 

се раздаде за здраве на желаещите. Слово по повод 

празника произнесе кметския наместник  на с. Очуша, 

г-н  Георги Георгиев.  

 

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ФЕСТИВАЛ В ТУРЦИЯ

 
     В края на месец юли в Турция, град Ерба се 

проведе Международен фестивал, в който взеха 

участие осем държави: Полша, Кипър, Азербайджан, 

Грузия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия и 

Молдова. Единствени представители на България 

бяха ДТС „Момин проход“ гр.Момин проход, които 

взеха участие в празничната програма на фестивала.   

Танцовият състав на Момин проход бе отличен за 

доброто си представяне с плакет и диплом за участие. 
Невероятно отношение и чест към групата ни, указаха 

от страна на домакините в лицето на кмета на 

шестдесет и пет хилядния град Ерба. 

Бойка Кичукова – секретар на НЧ“Гео Милев-1954“ 

гр.Момин проход 


