
Стартира ремонт 
на жп подлез гр. Кос-
тенец. От началото на 
годината проведохме 
няколко срещи с ДП-
НКЖИ, в чиито актив 
е съоръжението.

Вече можем да обя-
вим, че има резултат. 
Ще бъде извършен ре-
монт на подлеза. Ще 
има ново осветление и 
хидроизолация.

Община Костенец 
също ще съдейства с 
монтиране на камери.

Работим в насока 
общината да придобие 
парка до самата жп- 
гара, за да изградим 
ново парково прос-
транство за жителите 
на общината, както и 
част от самата жп гара, 
за да направим преус-
тройство към железо-
пътна и автогара.

Общински вестник, брой 16, юни 2021 г. Разпространява се безплатно

Кметът на ОБЩИНА 
КОСТЕНЕЦ награди два-
надесетокласниците, за-
вършили с отличие сред-
ното си образование в СУ 

„Климент Охридски“ и ПГ 
„Г. Сава Раковски“.

Общо 20 деца са завър-
шили с отличие двете учи-
лища. Това е гордост за нас. 

Пореден випуск, поема 
по самостоятелния път на 
реализация в живота.

Надяваме се, че ос-
вен знания са възприели и 

по-ценните уроци тези по 
честност, доброта, отговор-
ност, критично мислене, 
гражданска активност и 
всичко онова, което ще им 
даде основите, за да бъдат 
удовлетворени и успешни 
хора. 

Дипломите и свидетел-
ствата за професионална 
квалификация ще им дадат 
шанс да са независими в 
утрешния ден. Това е така, 
защото нивото на обучение 
в двете училища е високо. 

Всичко това нямаше да 
бъде факт обаче, ако по пътя 
им до тук не бяха техните 
родители и учители.

Наградени за своя при-
нос бяха и петима препода-
ватели от общината. 

Скъпи преподавате-
ли, обръщаме се към Вас 
с дълбока благодарност и 
почит към ежедневните 

ви усилия да създадете не 
просто отличници, но и да 
възпитавате млади хора, за 
които знанието е потреб-
ност. 

На добър час, скъпи два-
надесетокласници!

Прерязахме лента на 
изпълнен проект за „Рекон-
струкция и благоустроя-
ване на улици в община 
Костенец“, финансиран 
от Държавен фонд „Земе-
делие“, с реконструира-
но трасе с обща дължина: 
2 км 846 м.

Проектът включва ре-
конструкция и благоустро-
яване на улици в три насе-
лени места на територията 
на общината, както следва:

В ГРАД КОСТЕНЕЦ: 
ул. „Родопи“ – общата дъл-
жина на трасето е 674,50 м, 
ул. „Кокиче“ – дължината на 
пътния участък е 501,50 м.

ГРАД МОМИН ПО-
ХОД: ул. „Ружа“ – дължи-
ната на пътния участък е 
796,75 м.

СЕЛО КОСТЕНЕЦ: 
ул. „Иван Вазов“ – дъл-
жината на пътния учас-
тък е 259 м, ул. „Мусала“, 
ул. „Хан Аспарух“.

Благодаря на всич-
ки, които работиха заед-
но с нас, за да стигнем до 
тук днес. Обещавам да не 
пестя усилия, за да имаме 
още такива дни. Благодаря 
и на фирмата изпълнител 
за работата.

Йордан Ангелов, 
Кмет на община Костенец

Добри новини 
за Костенец

Елина Тодорова е студентка по медицина, 
родом от Костенец, която спечели I място по хи-
рургия в Международен конгрес за студенти по 
медицина и млади лекари 2021 г., където имаше 
близо 450 участника. Това е една от най-големите 
и уважавани студентски конференции в Европа. 
Елина завършва ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в 
гр. Костенец, като още от тогава има желание да 
следва медицина  благодарение на преподавател-
ката си по химия и биология г-жа Гинка Герова. 
Образованието си продължава в НПМГ, а сега 
вече е студентка в V курс в Медицински универ-
ситет София. Последната година и половина е 
доброволец в първа клиника по коремна хирургия 
на ВМА София с ръководител водещият хирург 
доц. д-р Ивелин Такоров. През месец май 2021 г. 
се проведе Международния конгрес по медицин-

ски науки, където Елина устно представи своята пре-
зентация на клиничен случай за пациент претърпял 
голяма по сложност хирургична интервенция. „Това 
е едно поставено  добро начало на нейната кариера, 
но е едно минимално усилие на фона на това, което 
тепърва ще положи за да може да се развие като хи-
рург“ предупреждава доц. д-р Такоров.

Желаем бъдещи успехи!
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Поклон пред великия Христо Ботев и всички, дали живота си за свободата на България! 
Прекланяме се пред делата на загиналите за нашето утре. Скланяме глави пред героите за 
свободата ни и които с името на България умираха без страх и защитиха родината в тежки и 
съдбовни часове.

Днешният ден, посветен на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, е ден 
на гордост пред подвига и саможертвата. Десетки са падналите юнаци, чиято кръв завинаги 
остана в тази земя. Едни от най-достойните чеда на България доказаха своята обич към Оте-
чеството, доказаха, че сме готови за свободата.

Христо Ботев – този велик българин наистина остава навеки в душите ни. За всяко поколе-
ние Ботев е пример и знаме. Ботевата вяра, Ботевата обич към България, неговата саможертва 
са онези ценности, които остават непреходни. Затова и ние пазим свята паметта за безсмърт-
ния подвиг на Христо Ботев и неговата чета.

Казват, че Отечеството може да загине само тогава, когато изчезне от сърцата на синовете си. 
Вече близо век и половина огненото Ботево слово и легендарният му революционен път разгарят 
пламък в сърцата на поколения българи и ни напомнят настоятелно що е дълг и що е Родина.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

 По традиция той се провежда всяка година на Петдесетни-
ца и представлява традиционен събор за родовете от селото. 
Тази година програмата включваше танцови и музикални из-
пълнения на талантливите деца от школа „Заедно през годи-
ната“ и танцов състав „Пчелински извор – Димитър Михов“. 

Кметът на общината също уважи честванията и поздрави 
присъстващите.

Длъжни сме да съхраняваме традициите на родния ни край. 
Провеждането на този събор е доказателство за това, че жите-
лите на Пчелин уважават традициите на селото си и се грижат 
да предадат това на идните поколения.

Землячески събор в с. Пчелин

От името на д-р Николай Дойнов – 
Председател на съюза на народните чи-
талища, НЧ „Прогрес 1907“ гр. Косте-
нец беше удостоено с юбилеен медал и 
грамота „110 години СНЧ“.

Община КОстенец ОтбеляЗа 2 юни

По традиция село 
Очуша празнува своя 
празник на Еньовден – 24 
юни. На тази дата (или в 
най-близкия неделен ден 
до нея) се прави събор в 
централната махала на се-
лото – Мартинци.

Тази година селото от-
беляза своя празник с во-
досвет и курбан за здраве.

Само на няколко кило-

метра празник имаше и в 
село Горна Василица, ма-
хала Нова.

Там се намира църква-
та „Св. Йоан Предтеча“ с. 
Горна Василица, махала 
Нова. 

Най-старата църква в 
района,  построена през 
1855 г се намира в маха-
ла Нова на живописното 
село Горна Василица. За-

бележителни са 
старите икони 
от 1866 г. и ста-
рата камбана-
рия. На Храмо-
вият празници 
и годишнините, 
местните жи-
тели и гости 
от общината се 

събират на тържествена 
литургия, водосвет и кур-
бан, последвани от народ-
но веселие с фолклорни 
танци и песни.

Кметът на общината – 
г-н Йордан Ангелов ува-
жи двете чествания. 

Честит и благосло-
вен празник!

с. Горна Василица и с. Очуша празнуват!
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Р Е Ш Е Н И Е № 56

 Общински съвет – Костенец приема План за ин-
тегрирано развитие на Община Костенец за периода 2021 
– 2027 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 57

1.  Общински съвет – Костенец, в качеството си на ед-
ноличен собственик на капитала, приема годишния счето-
воден отчет за 2020 г. на търговско дружество с общинско 
имущество “Специализирана болница за продължително 
лечение и рехабилитация – Костенец” ЕООД.

2. Освобождава от отговорност управителя за отчет-
ната 2020 г.

3. Разпределя печалбата, както следва: 10% законов 
резерв  и 90% допълнителен резерв, който да се използва 
за подпомагане дейността на дружеството.

Р Е Ш Е Н И Е № 58

1. Общински съвет – Костенец в качеството си на 
едноличен собственик на капитала на „Специализирана 
болница за продължително лечение и рехабилитация – 
Костенец” ЕООД, дава съгласието си да бъде отдадено 
под наем помещение, находящо се в сградата на друже-
ството – етаж 2, кабинет № 56 от 22 кв.м. на д-р Миглена 
Кошева – невролог, срещу заплащане на месечна наемна 
цена в размер на 52.00 лв. за срок от 5 години.

2. Възлага на Управителя на „СБПЛР-Костенец”ЕО-
ОД да предприеме всички правни и фактически действия 
и сключи договор за наем с д-р Миглена Кошева.

Р Е Ш Е Н И Е № 59

1. Избира г-н Николай Н. Орешаров, регистриран 
одитор за извършване на независим финансов одит на го-
дишния счетоводен отчет на „Костенец Лес 18”ЕООД за 
2020г.

2. Определя възнаграждение в размер на 3000,00 (три 
хиляди) лева с ДДС.

Р Е Ш Е Н И Е № 60

1. Общински съвет – Костенец прекратява договора на 
контрольора на „Костенец Лес18”ЕООД,  Иво Венцисла-
вов Захариев, считано от 01.06.2021г. и не го освобождава 
от отговорност.

2. Определя възнаграждение на Управителя на „Кос-
тенец Лес 18” ЕООД в размер на 790,00 (седемстотин и 
деветдесет) лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 61

1. Общински съвет – Костенец предоставя на Об-
щинска служба „Земеделие” гр. Костенец имот от об-
щински поземлен фонд за признаване на правото на въз-
становяване на собствеността на наследници на ЙОР-
ДАН СТОИмЕНОВ ПЕТРОВ, съгласно Решение на 
Общинска служба „Земеделие” № 1311 от 23.03.1993г., 
както следва:

2. Проектен имот с кад. № 104045 – нива с площ 
от 1,000 дка, категория шеста, находящ се в местност-
та „Реката”, землището на село Очуша, с ЕКАТТЕ: 

54554, Община Костенец, съгласно скица – проект 
№ Ф02756/25.03.2021г. при граници на имота: имот 
№ 104046 – нива на Община Костенец; № имот № 
104003 – нива на наследници на Йордан Стоименов 
Петров и имот № 000144 – вътрешна река на Държа-
вата МОСВ, съответстващ на т.5 / нива – 1,000 дка / 
от Решение № 1311/23.03.1993г. Проектният имот 
попада изцяло в имот № 104042 с площ от 1,915 дка, 
НТП: нива, категория шеста, съгласно издадена ски-
ца № К03017/06.03.2014г. и има съставен АОС № 
1997/07.04.2014г., частна общинска собственост, впи-
сан в Служба по вписванията при ИРС на 08.04.2014г. 
в т. 4, № 142, вх. рег. № 920, парт. №№ 30415, нот. дело 
762 от 2014г.

Р Е Ш Е Н И Е № 62

1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 
лв. за раждане на  дете на следните жители на община 
Костенец:

1.1.Д. Донкова – Милчева 
1.2. Й. Миликина
1.3. Б. Алексиева
1.4. М. Цонева
1.5. В. Колтева
1.6. Д. Овнарова – Стоянова

2. . Общински съвет – Костенец, отпуска помощи за 
лечение на следните жители на Община Костенец:

2.1.Д. Христов, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.

3. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от об-
щинския бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е № 63

1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си да 
бъдат отпуснати средства в размер на 3 600 лв. да постро-
яване на складово помещение към храм „Свети В.М.Ми-
на” село Горна Василица.

Средствата да бъдат осигурени от параграф 4301 
„Субсидии и др. текущи трансфери за нефинансови пред-
приятия” от общинския бюджет.

Общински съвет – Костенец
На 27 май 2021 година се проведе заседание на Общински съвет – Костенец

При извършена проверка за кворум се установи присъствие на 15 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:

Приключиха строителните работи 
по проект „Закриване и рекултивация 

на депо за твърди битови отпадъци гр. Костенец“

ЕвропЕйски съюз
ЕвропЕйски структурни и
инвЕстиционни фондовЕ

През месец юни бяха завър-
шени строително-ремонтните 
работи по проект „Закриване и 
рекултивация на депо за твърди 
битови отпадъци гр. Костенец“, 
Договор регистрационен номер 
BG16M1OP002-2.010-0036-C01 за 
предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 – 2020 
г.”, процедура за директно пре-
доставяне BG16M1OP002-2.010 
„Рекултивация на депа за закри-
ване, предмет на процедура по на-
рушение на правото на ЕС по дело 
C-145/14“

Депото на община Костенец не 
отговаряше на изискванията на На-
редба № 6 за условията и изисква-
нията за изграждане и експлоата-
ция на депа и други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци и под-
лежи на закриване и рекултивация, 

поради което бе изготвен работен 
инвестиционен проект за закрива-
не и рекултивация.

Проектът включва извършване 
на техническа и биологична рекул-
тивация. Рекултивираната площ бе 
с нарушена структура и почвено 
плодородие в резултат на дългого-
дишното натрупване на отпадъци. 

Рекултивацията на сметището 
има за цел максимално да ограни-
чи неблагоприятното въздействие 
на натрупаните отпадъци върху 
околната среда. 

С извършените рекултивацион-
ни мероприятия на съществуващо-
то сметище бе постигнато: 
 минимизиране на строи-

телните разходи 
 Опазване на атмосферния 

въздух и повърхностните води от 
замърсяване
 Защита от проникването 

на повърхностни води в отпа-

дъчното тяло на депото 
 Прекратяване на разпра-

шаването на леките фракции 
отпадъци 
 Вписване в релефа на 

околния терен на тялото на от-
падъците 
 Създаване на условия за 

контрол(мониторинг) на про-
цесите протичащи в тялото на 
депото и въздействието му върху 
околната среда 

Избрания метод рекултиви-
ране на депото в Костенец е „ in 
situ”. 

При този метод се предприемат 
мерки за капсулиране на отпадъци-
те, които в зависимост от морфо-
логичния състав на депонираните 
отпадъци се постигат чрез повърх-
ностно запечатване чрез полагане 
на минерален запечатващ пласт и/
или запръстяване, чрез което се 

предотвратява достъпа на повърх-
ностни води до отпадъците, както 
и прекия контакт на хора и жи-
вотни с тях. Крайното оформяне 
на повърхността на депото е под 
формата на купол с подходящ на-
клон, което позволява безопасното 
оттичане на повърхностните води. 

Рекултивацията се извърши на 
един етап, като основните мерки 
предложени в работния проект са 
съобразени с действащата норма-
тивна уредба в България. 

Площта заета от отпадъци бе 
около 30,346 дка, след прибутва-
не и предепониране на отпадъ-
ците бе оформено тялото на ре-
култивацията, което е ситуира-
но в парцел с площ 26,186 дка.

Съществуващите отпадъци в 
частта определена за зелен пояс, 

отводнителна канавка и закотвяща 
канавка бяха прибутани с булдозер 
за да освободят зона с ширина 3м. 
около депото. 

След предепониране и оформя-
не на проектното тяло на отпадъ-
ците бе  положен, горен изолацио-
нен екран, газов дренаж и дренаж 
за атмосферни води и рекултиви-
ращ слой, като част от техническа-
та рекултивация. 

Рекултивационния слой е 
с дебелина 1 м. За постигане на 
поставените цели по-горе в бе 
изградена охранителна канавка 
около рекултивираното тялото 
на отпадъците. Реализирана бе и 
система за мониторинг на депо-
то състояща се от 3 бр. кладенци 
за контрол на подпочвени води /
един над депото и два - след депо-
то, по посока на естествения по-
ток на подземните води/ и 6 бр. 
геодезически репери за контрол 
на сляганията в тялото на отпа-
дъците. 

Главна цел: Подобряване на 
екологичните характеристики на 
района, предотвратяване на от-
рицателните въздействия върху 
компонентите на околната среда и 
произтичащите от тях рискове за 
здравето на населението. 

Бенефициент: Община Косте-
нец

Обща стойност на проекта: 
1 799 209,15 лв.

Участие на Европейския 
фонд за регионално развитие: 
1 529 327,78 лв.

Национално съфинансира-
не: 269 881,37 лв. 
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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.

на 11 юли 2021 г. ще се произведат Парламентарни избори 
за избирането на народни представители в 46-ото Народно 
събрание на Република България. На вниманието на всички 
избиратели от община Костенец, които ще упражнят своя глас, 
чрез машинно гласуване предлагаме кратка инструкция.

Населението на с. Горна Василица изказва своя-
та благодарност на господин Васил Кръстев (Бате 
Васко) за направеният кръст на камбанарията на 
храм „Св. Мина“. Господ здраве да дава, на него и 
неговото семейство!

Две от читалищните библиотеки при НЧ „Прогрес 1907“ гр. Костенец и НЧ „Просвета 
– 1881“ с. Костенец отново са сред одобрените по  проект към Министерство на култура-
та по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информи-
раност“ 2021 г.

Приоритет при работата по проекта е обновяване на библиотечните фондове с цел на-
сърчаване на интереса към книгата и четенето. 

Да им е честит поредния спечелен проект!
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1-ВИ ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО
По повод Международния ден на детето – 1-ви юни, 

всяко едно дете, което посещава детска градина на те-
риторията на община Костенец получи подарък осигу-
рен от г-н Ангелов. Малчуганите бяха зарадвани с ком-
плекти пъстри кофички с лопатки и многоцветни топки. 
Красиви пясъчници във формата на костенурки красят  
площадките в градините и очакват децата за игри и за-
бавления.

• Г-н Ангелов кмет на община Костенец, г-жа Мин-
чева и г-н Цветков посетиха ДГ „Звънче“ и ДГ „Здра-
вец“ гр. Костенец

• Г-жа Кацарова кмет на кметство с. Костенец по-
сети ДГ „Радост“

• Г-н Котларов кмет на кметство гр. Момин проход 
посети ДГ „Здравец“ филиал Момин проход

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

По повод деня на детето – 1-ви юни, г-н Анге-
лов кмет на община Костенец награди Мирослав 
Лазаров – ученик във втори клас при СУ “Св. 
Климент Охридски” гр. Костенец, който се отли-
чи с пъстра картина сред 7000 деца от цял свят и 
спечели златен медал на световния детски артфо-
рум в Япония. Иванина Зайова от ОУ “Констан-
тин Костенечки” с. Костенец също бе наградена 
лично от Ангелов, която наскоро спечели нацио-
налната патриаршеска награда за стихотворение 
в конкурсът “Въскресение Христово”.

Наградени 
участници от 
ОУ „Константин 
Костенечки“ 
село Костенец, 
взели участие 
в конкурса „Аз 
обичам Костенец“ 
посветен на 
1-ви юни – 
Деня на детето, 
организиран от 
община Костенец.

Проведохме поредна кампания с цел информираност за разделно събиране на отпадъци.
Децата от детските градини, намиращи се на територията на община Костенец поговориха с еколо-

гът Валя Колибарова за разделното събиране на отпадъци и рециклирането, както и колко важни са те. 
Рециклираха кофичка от кисело мляко и я превърнаха в красива саксия. В нея посадиха семена от 

маруля, копър, ягода и репичка поставени в рециклирана хартия.
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С много танци, забавления и игри от-
празнувахме 1-ви юни на спортно-тре-
нировъчен комплекс „Бенковски“ гр. 
Костенец. Инициативата „Мама, Татко и 
Аз“ организирана от община Костенец, 
ОФК „Костенец“ КЛАС  Костенец дос-
тави удоволствие на всички присъства-
щи с много веселие и щуро забавление, 
игри на открито, рисунки на асфалт, тан-
ци, награди и изненади!

  „мАмА, ТАТКО И АЗ“

Костенец беше домакин на дву-
дневен турнир на деца от осем от-
бора за Втория детски футболен 
турнир „Купа Костенец“ за деца, 
родени 2010 г. През уикенда на 
12 и 13 юни на спортен комплекс 
„Бенковски“ сили в обичаната игра 
премериха 130 малчугани от ОФК 
„Костенец“, ФК „Марица“ – Бело-
во, ФК „Левски“ – Долна баня, ФК 
„Чепинец“, ФК „Левски“ – Пата-
леница, ФК „Академия Мургаш“, 

ДФК „Шампион“ и ОФК „Правец“.
Организатор на турнира и дома-

кин беше Обединен футболен клуб 
Костенец, със съдействието на об-
щина Костенец.

Ето и резултатите:
1. ФК „Шампион“ София 
2. ФК „Левски“ – Паталеница
3. ОФК „Костенец“
4. ФК „Марица“ – Белово
5. ФК „Академия Мургаш“ – 

Елин Пелин

6. ФК „Левски“ – Долна Баня
7. ФК „Чепинец“ – Велинград
8. ОФК „Правец“

Дара Димитрова от ОФК „Кос-
тенец“ беше определена за най-до-
бър вратар на турнира. Другата ин-
дивидуална награда за Голмайстор 
на надпреварата заслужи Марин 
Натов от ФК „Левски“ – Паталени-
ца. Най-малък участник беше Анто-
ний Габровски от ОФК „Костенец“. 

Освен, че се забавляваха и иг-
раха с хъс, децата създадоха мно-
го нови приятелства. По време на 
престоя си в хотел „Констанция” 
– вили Костенец, малките футбо-
листи изгледаха заедно и първите 
мачове от европейското първенство 
по футбол. 

Публиката на стадиона подкре-
пяше всички участници и беше до-
пълнителния играч за всеки един 
отбор във всяка една среща. 

Организаторите благодарят на 
всички участници за сърцатата 
игра, на треньорите, че ни се дове-
риха, както и на съдиите за профе-
сионалната си работа.

КУПА КОСТЕНЕЦ

Поредно отлично представяне за момичетата 
от клуб „Елеганс“,  Костенец, които взеха участие 
в състезание „Цветята на България“. След отлич-
ното представяне всички си тръгнаха с медали.

Това е повод за гордост за всички нас!
Специална благодарност за всички тези по-

стижения отправяме и към Лазарина Димитрова, 
треньор на децата!

НАША ГОРДОСТ
2 златни и 4 сребърни медала спечелиха състезатели-

те на СК „Форта“ Костенец от Националния шампионат 
по Кудо.
Национални шампиони по Кудо станаха:
Момчил Гьошев – 7 г., кат. до 22 кг. – златен медал
Виктор Наджаков – 10 г., кат. +35 кг. – златен медал
Вице шампиони:
Йоана Ленджова – 12 г., кат. до 48 кг. – сребърен медал
Мартин Малаков – 12 г., кат. до 42 кг. – сребърен медал
Ивайло Малаков –12 г., кат.до 52 кг. – сребърен медал
Антония Ангелова – 14 г., кат. до 58 кг. – сребърен медал

Всички състезатели от Костенец показаха отлична 
игра като финалната среща на Ивайло Малаков беше 
толкова оспорвана, че заслужено беше избрана за бит-
ката на шампионата.


