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24 май в община костенец

Честит 24-ти май!
Честит празник на духовността, но и празник на всички българи, 

защото на този ден честваме родната ни реч и отдаваме почит на 
най-силната връзка между нас – езика ни.

На тази светла дата засвидетелстваме своята благодарност към 
всички учители, писатели, творци, хора на словото.

Благодарим ви, уважаеми съвременни просветители!

ОУ „Константин Кос-
тенечки“, наследник на 
двувековната образовател-
на традиция, празнува!

В далечната 1820/21 
година е открито  килий-
ното  училище в село Кос-
тенец. През 1857 година 
отваря врати светското 
училище. Днес просторна 
училищна сграда съхра-
нява спомена за значи-
мата дейност на Костан-

тин Костенечки, носейки 
името му и водейки кос-
тенската младост чрез 
книжовност към „Светли 
бъднини“.

Село Костенец  е се-
лище, носещо в себе си 
многовековна история, 
тук витае духът на бъл-
гарщината, тук оттекват 
стъпките на много поко-
ления – всяко оставило 
своя диря в днешния ни 

ден. Децата ни 
имат пълно-
то основание 
да бъдат гор-
ди, да имат 
своето само-
чувствие за 
до стойното 
си място в 
и с т о р и я т а 
на Бълга-
рия. Те, на-
следниците 

на великия факлоносец 
на славянската просвета 
Костантин Костенечки. 
Смятан за пряк възпи-
таник на Патриарх Ев-
тимий, Костантин Кос-
тенечки израства като 
талантлив историк, писа-
тел, филолог, философ и 
оставя ярка диря в духо-
вността на Средновеко-
вието. Нека предадем на 
младото поколение уро-
ците на историята, за да 
носят в сърцата си гордия 
български и костенски  
дух, духът на Костантин 
Костенечки. 

200 години Просветно дело в село Костенец!

УВАЖАЕМИ, ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
НА СЕЛО КОСТЕНЕЦ,

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по повод 
празника на село Костенец – посветен на видния книжо-
вник Константин Костенечки, в деня на равноапостолите 
Константин и Елена 21 май.

Двадесет и първи май далеч не е само празник, той е 
символ. Символ на вярата. Символ на спомена за минало-
то, което ще проправи пътя на бъдещето. Символ на онова, 
което стои точно пред нас, но върху което ние така и не се 
замисляме.

Село Костенец е селище, носещо в себе си многовеков-
на история, тук витае духът на българщината, тук отекват 
стъпките на много поколения – всяко оставило своя диря в 
днешния ни ден. Костенчани имат пълното основание да 
бъдат горди, да имат своето самочувствие за достойното си 
място в историята на България.

Нека вярваме в себе си и в децата си! Нека предадем 
на младото поколение уроците на историята, за да носят в 
сърцата си гордия български и костенски дух!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Любка Кацарова
кмет на с. Костенец
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„Скъпи учители, 
учебната година беше динамична за всички ни, но Вие 

положихте неимоверни усилия, за да могат децата ни да получат 

нужното образование. Знам, че беше нелеко, но Вие успяхте. 

Уверявам Ви, че това, което правите не остава незабелязано и 

придобива все по-голям смисъл с годините. Нещо повече, гради 

самочувствието ни като народ, който помни своите корени, език 

и минало, но и гледа уверено към своето бъдеще. Имайте сили, за 

да продължите своето дело и все така да предавате своите знания 

с душа и любов. Благодаря!“

Йордан Ангелов, кмет на община Костенец

Тържествено бе открит първият СТЕМ 
център в малка категория в рамките на На-
ционална програма „Изграждане на учи-
лищна STEM среда“ в ПГ „Георги Сава 
Раковски“ гр. Костенец. Специални гости 
на събитието бяха г-н Борис Шейнин – 
държавен експерт в дирекция „Образова-
ние на българите зад граница и училищна 
мрежа“ в МОН, г-жа Ваня Карабашева 

– старши експерт в дирекция ОБГУМ в 
МОН, г-жа Росица Иванова – Началник на 
РУО София-регион, г-жа Вергиния Йорда-
нова – старши експерт по професионално 
образование и обучение и г-н Ивайло Хри-
стов – главен юристконсулт от РУО. 

СТЕМ центърът е преобразен и обо-
рудван със съвременна техника като 3D 
принтер, лазерен гравир, машина за ваку-

умно формоване. Пространството разпо-
лага с всичко, което е необходимо за един 
съвременен добре оборудван мейкърспейс 
– подвижни станции и тезгяхи, работни 
инструменти, интерактивни дъски, лапто-
пи, ардино платки за програмиране, кътче-
та за отдих, пространство за презентации 
и дискусии, коридори с фитнес уреди за 
разтоварване, зареждаща станция за лап-

топи, вентилационна система и модерно 
осветление в различни режими. Освен 
преобразяването на физическата среда 
ще бъде въведен и нов учебен предмет в 
програмата – програмиране. В основата на 
центъра, разбира се, са учителите, които 
преминаха обучение по ардуино и СТЕМ 
методологията и им предстои и обучение 
за работа с 3D принтер и лазер. 

Поредното издание на кон-
курса „Кмет на месеца“  е на тема 
„Пролетно почистване“ за месец 
Май. Екипът на националната 
медия Kmeta.bg направи подбор 
сред общините и определи но-
минираните. Чрез онлайн вота 
в специалната секция „Кмет на 
месеца“, победител в категория 
малка община е Йордан Ангелов 
кмет на община Костенец, като 
убедително водеше през целия 
период на гласуване, а останали-
те общини с които се състезава-
ше бяха община Трън и община 
Ивайловград. 

Община Костенец, с подкре-
пата на кмета Йордан Ангелов 
стартира кампанията за пролет-
но почистване, с основна цел да 
изгради обществена чувстви-
телност по въпросите свързани 
с опазването на околната сре-
да. Администрацията на общ. 
Костенец, както и Общинските 
предприятия се включиха в по-
чистването и облагородяването 
на отделните населени места, 
като призоваха всички жители 
да последват примера им.

„Кмет на месеца“  
за месец май на тема „Пролетно 

почистване“ – Малка община

„Ето, че дойде един от най-дългоочакваните дни за Вас – денят 
на Вашия бал! Ден, който съм сигурен, че ще остане в сърцата ви, 
като един красив и незабравим спомен. Да се наречеш абитуриент 
е гордост, защото всеки един от Вас е стигнал до тук и е извървял 
първата важна пътека от живота си. Живот, в който все по-чес-
то ще ви се налага да взимате важни решения и да предприема-
те стъпки, които биха могли да го променят. Нека тези решения 
бъдат водени от значимите неща, които сте научили в училище 
и от безценните съвети на Вашите учители. Помнете обаче, че 
този дълъг път не сте изминали сами – винаги сте били подкрепяни, 
напътствани и вдъхновявани от своите учители и от своите роди-
тели. Благодарете им от сърце, благодарете им искрено и с обич, 
която заслужават.

Вие сте бъдещите студенти, лекари, строители, открива-
тели... следвайте пътя, който сте избрали с вяра, защото тя е 
най-мощната сила на света. Скъпи абитуриенти, бъдете промя-
ната и на добър път!

Желая на всички успех и попътен вятър! Не забравяйте Косте-
нец. Той ще ви очаква да се върнете отново тук“.

С УВАЖЕНИЕ:
ЙОРДАН АНГЕЛОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

На добър час випуск 2020/2021 г.
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Р Е Ш Е Н И Е № 44
Общински съвет – Костенец приема Оценка за изпъл-

нението на Общинския план за развитие на Община Кос-
тенец 2014 г.-2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 45
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на На-

редбата за определянето и администрирането на местни-
те такси и цени на услуги на територията на община Кос-
тенец, както следва: 

§1 В Раздел VI – „Такси за административни услу-
ги“ след забележката под т.2 на чл.55, се създават нови 
точки: 

 

/нови/

Такси за издаване на удостоверения 
за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници

лева

3.

4.

5.

6.

7.

Издаване на удостоверение за регис-
трация за извършване на таксимет-
ров превоз на пътници;
Промяна в обстоятелствата на изда-
дено удостоверение за регистрация 
за извършване на таксиметров пре-
воз на пътници;
Промяна в списъците на водачите 
и превозни средства към издадено 
удостоверение за регистрация за из-
вършване на таксиметров превоз на 
пътници;
Издаване на дубликат на удостовере-
ние за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници;
Издаване на дубликат на разрешение  
за извършване на таксиметров пре-
воз на пътници;

100,00

50,00

50,00 

20,00

20,00

§2 Настоящата Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги на територията на Община 
Костенец е приета с Решение № 45, по Протокол № 8 от 
29.04. 2021г. на Общински съвет – Костенец. 

§3 Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на 
общината.

Р Е Ш Е Н И Е № 46
Общински съвет – Костенец приема Програма за енер-

гийна ефективност 2021г. – 2023г. на община Костенец.
Р Е Ш Е Н И Е № 47

Общински съвет – Костенец приема отчета за изпъл-
нение на Общинската програма за закрила на детето в об-
щина Костенец за 2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 48
Общински съвет Костенец приема Общинска програ-

ма за закрила на детето в Община Костенец за 2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 49

Общински съвет – Костенец приема докладите на 
читалищата на територията на община Костенец за осъ-
ществените читалищни дейности и за изразходваните от 
бюджета средства през 2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 50
1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си да 

бъде предоставен иглолистен дървен материал от ОП 
„ГЗГФ“ Костенец на ОП „БКС“ за нуждите на Кметство 
село Костенец, както следва:

• за изработване на предпазна декоративна дървена 
ограда на детска площадка, находяща се на пл. „Констан-
тин Костенечки“ село Костенец – 1 куб.м.

• за ремонт на пейките на площадките и в парковете 
– 1 куб.м.

2. Възлага на директора на ОП „ГЗГФ“ и директора 
на ОП „БКС“ да предприемат необходимите действия по 
изпълнение на решението.

Р Е Ш Е Н И Е  № 51
1. Педагогическите специалисти да се ползват от пра-

вото си на възстановяване на транспортните разходи в 
пълния размер на реално извършените такива за времето 
на изпълнение на служебните си задължения на работно-

то им място, установено с трудовия договор,  за финансо-
вата 2021 година;

2. Утвърждава поименен списък на длъжностите и 
лицата, работещи в общинските детски градини и учили-
ща, които имат право на възстановяване на  разходите за 
транспорт  през финансовата 2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 52
Приема разпределянето на средства по методика за 

правилата и срока на действие на точкуване на спортните 
клубове към  Наредба за условията, реда и критериите за 
финансово подпомагане на спортните клубове в община 
Костенец, както следва:
СК „Форта – Костенец“ – общ сбор точки 59 –  5 900 лв.
ОФК „Костенец“ – общ сбор точки 90.5 –  9 050 лв.
СК „Йога Здраве“ – общ сбор точки 1.5 –  150 лв.
СКХГ „Елеганс“– общ сбор точки 14 –  1 400 лв.
АК „КЛАС – Костенец“ – общ сбор точки 60 –  6 000 лв.
СК – Костенец – общ сбор точки 75 –  7 500 лв.

Р Е Ш Е Н И Е  № 53
І. Общински съвет Костенец дава съгласие да се из-

мени  издадено от Кмета на Община Костенец разреши-
телно № 19/06.03.2020г. за водовземане от находището на 
минерална вода – изключителна държавна собственост 
– № 46 от Приложение № 2 от Закона за водите, предоста-
вена безвъзмездно за управление и ползване на Общи-
на Костенец, „Момин проход“, водовземно съоръжение 
„Каптиран естествен извор“, с титуляр  „ИВЯНИ – ЕН– 
ЕР– ДЖИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: 
гр. Костенец, ул. „Зорница“ № 8, ЕИК 202871723, пред-
ставлявано от Наташа Петрова Камбурова – управител и 
едноличен собственик на капитала за обект: УПИ VІ „За 
курортни функции – балнеоложки комплекс“ в кв. 25 по 
плана на гр. Момин проход, както следва:

В частта „разрешен средноденонощен дебит“ разре-
шените 1,0 л/сек. да се изменят на 0,30 л./сек.

В частта „разрешен годишен воден обем“, разрешени-
те 29 839 m³/годишно, да се изменят на  9 450 m³/годишно;

ІІ. Възлага на кмета на Община Костенец да издаде 
решение за изменение на разрешително № 19/06.03.2020г. 

за водовземане от находището на минерална вода – из-
ключителна държавна собственост – № 46 от Приложе-
ние № 2 от Закона за водите, предоставена безвъзмездно 
за управление и ползване на Община Костенец, „Момин 
проход“, водовземно съоръжение „Каптиран естествен 
извор“, с титуляр „ИВЯНИ – ЕН – ЕР – ДЖИ“ ЕООД.

Р Е Ш Е Н И Е № 54
1.Общински съвет Костенец, дава съгласието си да 

бъде изработен проект за изменение на действащия ПУП 
– ИПР – изменение на улична регулация от о.т.101 до 
о.т.118 и на УПИ V-374 и УПИ VІ-374 в кв.31 по плана на 
село Пчелин, съгласно представеното мотивирано пред-
ложение и приложената скица – проект.

2. Възлага на Кмета на Община Костенец да извърши 
необходимите действия съгласно ЗУТ и свързаните с него 
нормативни актове, във връзка с допускането, изработва-
нето и одобряването на проект на изменение на  ПУП – 
ИПР  от о.т.101 до о.т.118 и на УПИ V-374 и УПИ VІ-374 
в кв.31 по плана на село Пчелин.

Р Е Ш Е Н И Е № 55
1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 

лв. за раждане на дете на следните жители на община 
Костенец:

1.1.Д. Стоянова
1.2. М. Матрачийска
1.3.М. Кръстева
2. Общински съвет – Костенец, отпуска помощи за ле-

чение на следните жители на община Костенец:
2.1.Й. Йорданов, жител на с. Костенец – 400,00 лв.
2.2.Г. Добрев, жител на гр. Момин проход – 800,00 лв.
2.3.С. Добрев, жител на с. Горна Василица – 300,00 лв.
2.4. Й. Стоянов, жител на с. Костенец – 600,00 лв.
2.5. А. Илиев, жител на гр. Костенец – 1000,00 лв.
2.6. Л. Томова, жител на гр. Костенец – 1000,00 лв.
2.7. Г. Димитрова, жител на с. Костенец – 800,00 лв.
2.8. К. Козлева, жител на с. Костенец – 1000,00 лв.
2.9. В.  Асенова, жител на гр. Костенец – 800,00 лв.
2.10. К. Шопниколов, жител на с. Костенец – 800,00 лв.
2.11. Д. Иванова, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.

3. Общински съвет – Костенец отпуска помощи на 
4 абитуриенти, жители на община Костенец, със соци-
ално слаби семейства, в затруднено финансово поло-
жение, с един родител по 300 лв. съгласно докладна от 
директора на ПГ «Георги Сава Раковски» с вх.№ 31-00-
72/27.04.2021г.). 

4. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общин-
ския бюджет.

Общински съвет – Костенец
На 29 април 2021 година се проведе заседание на Общински съвет – Костенец

При извършена проверка за кворум се установи присъствие на 14 общински съветници от общо 17. 
Присъстваха още г-н Ангелов – кмет на община Костенец, г-жа Минчева – зам. кмет,  

кметове на кметства. Ето и взетите решения:

Европейски съюз
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция BG05FMOP001-5.001 

„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц
2030 гр. Костенец , ул. Иван Вазов 2  тел/факс  +3597142/3234;2308

е-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, www.kostenetz.com

О Б Я В А
От началото на 2021 г. община 

Костенец изпълнява проект „Топъл 
обяд в условията на пандемията от 
COVID-19 в община Костенец“, Дого-
вор № BG05FMOP001-5.001-0103-C02, 
финансиран по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално под-
помагане от Фонда за европейско под-
помагане на най-нуждаещите се лица в 
България в резултат от инициативата на 
Европейската комисия за  преодоляване 
на последствията от кризата чрез меха-
низма REACT-EU.

Топлият обяд се предоставя до домо-
вете на потребителите всеки делничен 
ден до 30.09.2021 г., като в целевите гру-
пи се набират лица през целия период 
на договора.

Допустимите за кандидатстване са:
1. Лица без доходи или с ниски до-

ходи под линията на бедност – хора в 

затруднение, поради влошената иконо-
мическа обстановка в страната, хора, 
които поради възрастта си или налични 
увреждания са в по-висок ръст от зара-
зяване и неблагоприятно протичане на 
инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – 
без доходи или с ниски доходи под ли-
нията на бедност и нямат близки, които 
да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпома-
гане, за които е установена нужда от до-
пълнителна подкрепа и в условията на 
извънредна епидемична обстановка, са 
в невъзможност да задоволят основните 
си жизнени потребности.

В тази връзка община Костенец 
продължава с приема на заявления за 
включване в проекта. Желаещите да се 
включат, могат да подадат Заявление – 
Декларация /Приложение № 2/ в сграда-

та на Общинска администрация гр. Кос-
тенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, Център 
за административно обслужване, или в 
кметствата по населени места, всеки ра-
ботен ден до 17:00 часа.

Принадлежността на идентифицира-
ните лица към допустимата целева група 
ще се потвърждава от Дирекция „Соци-
ално подпомагане“ гр. Ихтиман. Сфор-
мирана комисия към община Костенец 
ще извърши подбор на потребителите. 

Към момента квотата на потреби-
телите, получаващи „топъл обяд“ е 
запълнена. Одобрените нови лица ще 
бъдат включени в списъка с резерви и 
при освобождаване на място, ще бъдат 
уведомени и ще започнат да получават 
„топъл обяд“.

Повече информация, относно включ-
ването в проекта, може да получите на 
тел.: 07142/23-08/305 или  0879 591 341.
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ВКЛЮЧИ СЕ, ЗАЩОТО СИ ВАЖЕН!

21 586 преброители и контрольори са потвър-
дили, че ще участват в Преброяването на населе-
нието и жилищния фонд 2021, което ще се прове-
де през септември и началото на октомври. Това 
са около 80 процента от хората, които кандидат-
стваха и бяха одобрени през миналата година. 
Останалите няма да имат възможност да участват 
поради промяната на периода на преброяването, 
наложена от пандемията. Затова НСИ набира до-
пълнителни преброители и контрольори.

„Преброяването е задача, която се изпълнява 
веднъж на 10 години, но данните, които се съ-
бират, живеят още 10 години. Въз основа на тях 
се изработват всички публични политики, което 
прави участието на всеки човек значимо“, зая-
ви председателят на НСИ Сергей Цветарски на 
пресконференция днес. Той допълни, че мотото 
на Преброяване 2021 „Включи се, защото си ва-
жен!“ не е избрано случайно.

Срокът, в който желаещите могат да кандидат-
стват в своята община, е до 10 юни, а необходи-
мите документи могат да бъдат намерени на сай-
та на преброяването – www.census2021.bg. 

Електронното преброяване ще е от 7 до 17 
септември. Преброителите ще посещават домо-
вете от 18 септември до 3 октомври.

В момента страната е разделена на прибли-
зително 40 000 преброителни участъка и 9 115 
контролни района. В големите градове в един 
контролен район има по 7 – 9 преброителни учас-
тъка, в по-малките населени места – между 1 и 3. 
Един преброител би могъл да получи средно око-
ло 400.00 лв. за един преброителен участък при 
50% електронно преброени, но ако преброи два 
или три участъка, неговото заплащане може да 
достигне над 1 000 лева. Заплащането е по вече 
определени ставки, които са публикувани на сай-
та на преброяването.

Хората, които живеят в чужбина дългосрочно, 
няма да бъдат преброявани у нас, обясни Магда-
лена Костова, директор на дирекция „Демограф-
ска и социална статистика“, тъй като ще бъдат 
преброени като население на съответната държа-
ва. Тези, които за кратко време отсъстват от стра-
ната, ще бъдат преброени от роднините си или по 
административни регистри.

Притеснения за сигурността на индивиду-
алните данни, които се въвеждат или казват на 
преброителите, не бива да има. НСИ притежава 
най-високия сертификат за сигурност ISO 27001, 
а информацията се обобщава и използва само за 
статистически цели.

НКЖИ е заплатила над 350 000 лв за компенса-
ционно залесяване за държавни и общински тери-
тории.

 В района на Костенец се извършва подготовка 
за строеж на високоскоростната железопътна ли-
ния, която е част от проекта „Модернизация на же-
лезопътната линия София-Пловдив“, съфинанси-
ран от ОП „Транспорт и транспортна инфраструк-
тура“. Предвидени за изграждане са съоръжения 
като мостове, тунели, виадукти, подпорни стени, 
насипи.

 В тази връзка е одобрен Подробен устройствен 
план /ПУП/ от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, с който предназ-
начението на горските територии е променено на 
територии за транспортна инфраструктура. ДП 
Национална компания „Железопътна инфраструк-

В района на Костенец 
се извършва подготовка за 

строителство на нова жп линия

СЪОБЩЕНИЕ
 
 На основание чл.91, ал.1 от 

Изборния кодекс /ДВ, бр. 85 от 28 
октомври 2016 г., доп. ДВ бр. 97 от 6 
декември 2016 г.; изм. и доп. ДВ. бр. 
36 от 1 май 2021 г., изм. ДВ. бр. 37 от 
7 май 2021 г./ и във връзка с Решение 
№124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК, 
уведомявамe всички заинтересовани, 
че на 04.06.2021 година /петък/ от 
10.00 часа в залата на Общински съвет 
– Костенец, IV-ти етаж в сградата 
на Общинска администрация – 
Костенец, кметът на общината 
ще проведе консултации, относно 
състава на СИК  за произвеждане на 
изборите за народни представители, 
насрочени на 11 юли 2021 година.

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО 
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

приета с Решение №146 
по Протокол № 11 от заседание 
на Общински съвет – Костенец,  

проведено на 18.09.2020 г.

Такса за публикуване на малки 
обяви в местен вестник 

Чл.64 Тарифа за публикуване на 
малки обяви в местен вестник:

1. Черно-бяла реклама
 Обем информация Цена 
 до 10 думи 1.00 лв. 
 до 20 думи 1.50 лв. 
 Над 20 думи 2.00 лв.

2. Каре в рубрика 
– 0.10 лв./дума

3. Цветна реклама
 Обем информация Цена 
 до 10 думи 2.00 лв. 
 до 20 думи  3.00 лв. 
 Над 20 думи  4.00 лв.

4. Каре в рубрика
– 0.20 лв./дума

5. Каре в рубрика с цветна 
подложка – 50% увеличение от 

общата стойност.

тура“, съгласно заповедта на 
министъра на земеделието, 
храните и горите, заплаща 
компенсационно залесяване 
на стойност 1260 лв за декар 
площ. Сумата е преведена 
на Югозападно държавно 
горско стопанство /ЮЗДП/ 
и по закон може да бъде из-
ползвана само за залесяване 
на гористи местности. Общо 
за територията на община 
Костенец /землища Горна 
Василица и Долна Васили-
ца/ ДП НКЖИ е заплатила 
366 000 лв, която сума е за 
компенсационно залесяване 
на Държавен горски фонд и 

общинска собственост.
 За проект „Модернизация на железопътна-

та линия София-Пловдив“ е издаден Доклад по 
ОВОС и Решение №66 от 2014 г., в което са на-
белязани мерки по опазване на околната среда в 
участъка. В периода на изготвяне на Доклада за 
инвестиционното предложение са проведени кон-
султации с всички заинтересовани страни. От ди-
рекция „Природни ресурси и концесии“ към Ми-
нистерство на икономиката е предоставена офи-
циална информация за находищата на подземни 
богатства в обхвата на железопътна линия „Елин 
Пелин – Септември“.

 Не са идентифицирани находища на подземни 
богатства, намиращи се на територията на община 
Костенец, попадащи в обхвата на проектното трасе 
на железопътната линия.
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„Една от най-великите тайни 
на живота е, че единственото, 
което си заслужава да бъде 
правено, е това, което правим 
за другите.“

Основна цел на „Жи-
вата библиотека“ е да вър-
нем любовта към книгата 
и да напомним, че нищо не 
може да я замени. За първи 
път се организира на тери-
торията на нашата община, 
с тенденция да се превърне 
в ежегодна традиция.

Книгата трудно би мо-
гла да измести смартфо-
на от ежедневието ни, но 
може да ни припомни, че 
четенето и този директен 
контакт всъщност са нещо 
прекрасно! 

Живата библиотека е 
място за малки и големи. 

Място, където читатели-
те се срещат с други хора 
/книги/, които споделят 
своите истории, или са до-
шли просто да почетат на 
открито.

Чрез библиотеката се 
изграждат положителни 
нагласи именно чрез диа-
лога. Библиотеката крие в 
себе си отговори, които мо-
гат да променят мирогледа 
Ви! 

Мигове от участието 
на третите класове при СУ 
„Св. Климент Охридски“ в 
първата „Жива библиоте-
ка“ при НЧ „Прогрес 1907“ 
гр. Костенец, с ментор г-жа 
Дани Петрова.

Учениците от ОУ 
„Христо Смирненски“ гр. 
Момин проход взеха учас-
тие в прекрасната иници-
атива “Жива библиотека “ 

организирана от библио-
теката при НЧ „Гео Милев 
– 1954“. Децата влязоха в 
роля на любимите си ге-
рои, като се 

докоснаха до магията 
на приказния свят.

„Жива библиотека“  в 
НЧ „Георги Бенковски – 
1928“ с. Горна Василица. 

В ролята на „жива книга“ 
бе Петър Йонов писател, 
роден в с. Горна Василица, 
който разказа на гостите 
интересни и вълнуващи ис-
тории от миналото до наши 
дни.

„Жива библиотека“ на 
открито с ученици от V и 
VI клас при ОУ „Констан-
тин Костенечки“ с ръково-

дител и ментор г-жа Светла 
Данина. Децата са от клуб 
„Рик Риърдън“ при същото 
училище. Те разказаха кое 
ги е провокирало да четат, 
как са съумели да привли-
чат нови членове в клуба 
си. 

Тези деца са надеждата, 
че мишката няма да изяде 
книжката!

ЖИВА БИБЛИОТЕКА 
В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

На  27.05.2021 г. читалищната  библиотека при 
НЧ „Прогрес 1907“ гр. Костенец получи дарение от 
няколко местни фирми:

 Аптека „НИ АЛ ФАРМ“ ЕООД
 СТРОЙКОМЕРС-КАЦАРОВ ЕООД
 „ЛУЛОВИ ГРУП“ ЕООД
 „БУБСАН-ЛЮБА ГЕОРГИЕВА“ ЕТ
 „АРАНГО“ ЕООД 
 Никола Йорданов
 „ЖОРО-87“ ЕООД
 Кафе-сладкарница „Mon Ami“

Благодарение на подадената им ръка, екипа на 
библиотеката успя да закупи поредиците на Рик 
Риърдън и Хари Потър – дългоочаквани от малките  
читатели.

Усмихнатите детски очи ще Ви благодарят!

Кметът на община Костенец по-
срещна представителите на фонда-
ция „Ела и Ти“, които бяха в общи-
ната ни във връзка с изпълнение на 
проект „Приключение без граници 
– по реки и водопади“, приключен-
ско посещение на природни забеле-

жителности, недостъпни 
за хора с увреждания, на 
всъдеходи.

Проектът е на фон-
дация „Ела и Ти“ и е 
спечелил подкрепата на 
Столична програма „Со-
циални иновации“ за 2021 
г., в партньорство с „Пла-
нинско спасяване – област 
Пазарджик“, „Пещерно 
спасяване“ и „Аварийно 
спасяване Пловдив“. 

Целта им е да напра-
вят достъпна планината и 
нейните красоти за всич-
ки – и за хората с увреж-
дания, като заедно бъдем 
причината за усмивката 
на лицето на другия.

Фондацията е извест-
на с по-различните си и 
нестандартни инициати-
ви за хора с увреждания.

В инициативата взеха участие 
над 20 души с увреждания на раз-
лична възраст и над 40 доброволци, 
с една обща цел – да достигнат до 
Скаловитски водопад. 

Придвижването стана  с всъде-
ход /за трудно-подвижните/ – по пъ-

теката от хижа Гургулица, и с джип, 
за неподвижните от паркинга на 
хижа Гургулица. Като помощен ин-
вентар ще бяха използвани носил-
ки, за придвижване на участниците.

Господин Йордан Ангелов, кмет 
на общината, поздрави организато-
рите и участниците: „Добре дошли 
на всички. Община Костенец е вина-
ги отворена за подобен род иници-
ативи. Имаме страхотни забележи-
телности и други прекрасни места, 
на които можем да направим нещо 
подобно. Очакваме Ви отново тук“.

Книгата е онова важно нещо за човека, 
което балансира материалната и духовна-
та култура в душите на хората...

Екипът  на библиотеката при НЧ „Прогрес 1907“ гр. Косте-
нец изказва своята благодарност към г-н Димитър Шумналиев 
за дарената книга, романът „Прошка“ който е удостоен с първа 
награда в „Конкурс за исторически роман“ 2020 г. на издател-
ство „Лексикон“.

Пожелаваме му от сърце здраве, професионална устойчивост 
пред предизвикателствата на времето и лично щастие!
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На 05 май 2021 
година МКБППМН 
към община Косте-
нец за 14-ти  път про-
веде традиционния 
колопоход с марш-
рут: гр. Костенец – 
с. Пчелин и обратно, 
под надслов: „Кажи 
НЕ на агресията“. В 
него взеха участие 65 
деца от V – VІІ клас 
от всички общински 
училища. В инициа-
тивата се включиха 
г-н Йордан Ангелов, 
кмет на община Кос-
тенец и г-жа Анелия 
Томова, общински съветник.

Стартът бе даден от г-жа 
Маргарита Минчева, зам.-кмет 
на община Костенец и председа-
тел на Местната комисия.

В помощ на организаторите 
успешно се включиха и ученици 
от ПГ „Георги Сава Раковски“ 
гр. Костенец.

Изказваме огромна благодар-
ност на всички деца участници, 
на техните ръководители и осо-
бено на представителите на РУ 
Костенец – инспектор Благовест 
Ангелов, ПИ „ПК“, инспек-
тор Елица Малакова, ИДПС и 
мл.експерт Владимир Манавски, 
мл.ПИ, които със своя профе-
сионализъм допринесоха за без-
препятственото провеждане на 
инициативата.

На 22 май, в  двора на ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
гр. Костенец, се проведе осмият 
пореден общински олимпийски 
спортен празник с участието на  
ученици от училищата в общи-
на Костенец: СУ „Св. Климент 
Охридски“ – гр. Костенец, ОУ 
„Константин Костенечки“– с. 
Костенец, ОУ „Христо Смир-
ненски“ – гр. Момин проход, 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 
гр. Костенец и ПГ „Георги Сава 

Раковски“ гр. Костенец. Орга-
низацията на спортния празник 
е част от цялостната съвместна 
дейност за вече четвърта поред-
на година, между Регионално 
управление на образованието 
– София област и НСА „Васил 
Левски“ – София, а главна цел 
на сътрудничеството е възмож-
ността за осъществяване на 
инициативи, чрез които да се 
издигне ролята на физическото 
възпитание, като важен фактор 

за възпитание на децата и мла-
дежите в училищна възраст, в 
съвременните условия. Офици-
ални гости на събитието бяха  
г-н Йордан Ангелов кмет на об-
щина Костенец, г-н Иван Банчев 
– председател на Общински съ-
вет – Костенец, г-жа Маргарита 
Минчева – зам. кмет на община 
Костенец, г-жа Росица Иванова 
– началник на РУО – София об-
ласт, г-жа Ани Спасова – стар-
ши експерт по ФВС в РУО Со-
фия област, проф. Лозан Митев 
– председател на Общото събра-
ние на НСА и директор на НОА. 
При откриването на спортния 
празник кметът Йордан Анге-
лов  приветства  участници и 
гости, подчертавайки благопри-
ятното сътрудничество между 
РУО – София област, НСА и об-
щина Костенец при подготовка-
та и организацията на събитие-
то. Той пожела успех на всички 
деца и отбеляза, че „състезани-
ята ще донесат истинска радост 
на състезателите и учениците“. 
Спортната програма бе ръко-
водена от преподаватели и сту-

денти на НСА, и от учители по 
физическо възпитание и спорт. 
Спортният празник в Костенец 
е един от достойните примери 
за инициативност от страна на 
местни власти и учители в орга-
низацията на събития, насочени 
към популяризиране на физи-
ческото възпитание и спорта и 
възможността все повече деца 
да бъдат увлечени в различни 
спортни дейности. Това несъм-
нено допринася за издигане ав-
торитета на учителите и оценя-

ване на техните положени уси-
лия във възпитанието на младо-
то поколение.

На новите спортни игрища в ОУ „Константин Костенечки“ се проведе традиционния спортен праз-
ник на село Костенец. Официален гост беше г-н Ангелов кмет на община Костенец, който взе участие 
и във футболната среща между младежите и по-големите младежи на с. Костенец. Учениците от ОУ 
„Константин Костенечки“ изпълниха терена с весели и забавни игри под вещото ръководство на Лили 
Ангелова и учителите г-жа Дарандашева и г-н Иванов. След като се разбра, че всички участници са 
победители г-жа Кацарова раздаде на всички награди и лакомства. Пожелахме си здраве, повече поводи 
за радост и усмивки и да пазим спортните игрища здрави и чисти. 

Награден ученик от 
Национален конкурс 

„Възкресение Христово“
Специалната патриаршеска награда от 

Националният конкурс „Възкресение Хри-
стово“ – 2021 е връчена на Иванина Зайова 
от ОУ „Костантин Костенечки“ с. Костенец 
лично от Ловчанския митрополит Гавриил 
на 23 май. Националният конкурс се про-
вежда с благословението на Негово Светей-
шество Патриарх Неофит и е организиран 
под ръководството на Ловчански митропо-
лит Гавриил, от Културно-просветен отдел 
при св.Синод на БПЦ и Министерството 
на образованието. Иванина Зайова спечели 
националната патриаршеска награда за сти-
хотворение, раздел Поезия, ІІ-ра възрастова 
група – 1.-4 клас. Поздравяваме Иванина 
и нейната ръководителка г-жа Свещарова 
и им пожелаваме нови творчески успехи и 
награди!

Издание на Община Костенец
2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2
телефон за контакти: 07142/23 08
e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИЙСКИ 
СПОРТЕН ПРАЗНИК КОСТЕНЕЦ 2021


