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Община Костенец изпъл-
ни проект: „Ремонт и ре-
конструкция на сградата на 
Общинска администрация в 
гр. Костенец, община Кос-
тенец с цел подобряване на 
нейната енергийна ефектив-
ност”, по Административен 
договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова по-
мощ № BG06RDNP001-7.008-
0008-С01 от 04.12.2019 г. по 
ПРСР 2014-2020 г.

Общата стойност на про-
екта е 390 602,36 лв. без ДДС, 
от които за строително – мон-
тажни работи – 361 801,77 лв. 

Проектът се реализира съ-
гласно одобрен технически 
проект на „А-ЗЕТ Проджект“ 
ООД. Изпълнители на строи-
телно – монтажните работи са 
„Климатроник“ ЕООД, а стро-
ителният надзор е поверен на 
„Ведипема“ ЕООД.

По проекта се извърши 

Община КОстенец завърши прОеКт
за енергийна ефеКтивнОст

саниране и подмяна на ото-
плителната инсталация на 
административна сграда на 
Община Костенец, както и 
топлоизолиране на частта от 
фасадата, която е без каменна 
облицовка. Бяха подменени 
всички стари прозорци с нова 
дограма с PVC профил и дво-
ен стъклопакет – 129,90 кв.м. 
Оформени са и детайли около 
тях с топлоизолация. 

Направи се топлинно изо-
лиране на покрива на сграда-
та на общината с обща площ 
– 580,18 кв.м. Ревизирани и 
подменени са всички воронки 
и преливници, като е оформен 
покривния борд.

Измазани са 941,02 кв. въ-
трешните стени на сградата с 
гипсова шпакловка и боя.

За отопление и климати-
зация на сградата е използва-
на термопомпена централна 
климатичната инсталация е 

тип VRF с отделни модули. 
Системата е разделена по ета-
жи за всяка една зона според 
необходимия отоплителен/ох-
ладителен товар. Климатична-
та инсталация е фреонова на 
директно изпарение. Тя е тер-
мопомпена инверторна и ра-
боти с екологично чист фреон. 

Вътрешните тела са тип 
четири пътна таванна касета 
– 9 броя, стенни климатизато-
ри – 58 броя и панелни отоп-
лителни радиатори – 18 броя. 
Отвеждането на образувания 
кондензат става по PVC тръби. 
Системата на директно изпаре-
ние покрива загубите/печалби-
те на сградата от топлопреми-
наване и слънчево греене. 

На покрива са поставени 
слънчеви колектори за затоп-
ляне на бойлер в битовото по-
мещение. 

Подменени са 371 броя ос-
ветителни тела.

Кметът на общината Йордан Ангелов 
подписа договор по проект: „Подмяна 
на водопровод, реконструкция и благоу-
строяване на улица „Стефан Караджа“ и 
улица „Перуника“ – гр. Костенец“.

Срокът на изпълнение на дейностите 
е 55 дни от откриване на строителната 
площадка.

Очаква се изпълнението да стартира 
в първата половина на м. август 2021 г.

Припомняме, че с Постановление на 
Министерски съвет от декември 2020 г. 
бяха отпуснати допълнителни средства 
по бюджета на 11 общини от София об-
ласт, част от които са за ремонт на улич-
на мрежа и реализиране на инфраструк-
турни проекти в подкрепа на общинска-
та инфраструктура, както и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност.

Ремонтът и реконструкция на ул. „Стефан Караджа” гр. Костенец ще може да се случи имен-
но с държавни средства.

Улицата е с дължина 1164, 79 м., предвижда се и ремонт на прилежащия водопровод. Тя 
осигурява транспортна свързаност на един от кварталите в гр. Костенец с централната част 
на града, средно училище, детска градина и спортен комплекс. Улицата е основната връзка за 
Гробищния парк на гр. Костенец. Изграденият водопровод е от 50-60 – те години на ХХ-ти век 
с етернитови тръби и чести аварии. Със собствени средства общината частично е подменила 
306 м. от водопровода. Улицата се нуждае от цялостна реконструкция в т.ч. тротоари, асфалтова 
настилка, маркировка. Отпуснати средства : 1 287 079 лв.

Честит празниК 
граД МОМин прОХОД

Град Момин проход отбеляза тържествено своя празник, кой-
то се състоя в парка на града. Официални гости бяха г-н Йордан 
Ангелов  кмет на община Костенец, г-н Ивайло Коларов кмет на 
кметство гр. Момин проход и г-н Васил Цветков заместник кмет 
на община Костенец. 

За добро настроение на всички пръсътващи се погрижиха дет-
ски танцов състав при НЧ „Гео Милев – 1945“ гр. Момин проход, 
семейство Слади и Влади, и Ясен Ангелиев, както и народната 
певица Деси Николова.
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1. Какво Ви мотивира 
да приемете позиция-

та на зам.-кмет на общи-
на Костенец?

През месец април тази 
година бях изправен пред  
дилемата дали да продължа 
да се занимавам с полити-
ка и обществена дейност, 
както през последните 14 
години, или да се върна 
отново в частният сектор. 
И точно тогава получих 
поканата от кмета Анге-
лов да се присъединя към 
кметския му екип. За мен 
не бе нужно много време за 
размисъл, защото Костенец 
е една бързоразвиваща се 
община, която се променя 
всеки ден в положителна 
посока. Другото нещо, кое-
то наклони везната бе, че 
с натрупания опит в про-
фесионалната ми област, в 
комбинация с политическа-
та ми кариера, ще могат да 

Васил Цветков – роден на 24 юни 1986 г. в Елин Пелин

• Образование – Висше – Магистър Строителен инженер – Геодезист – УАСГ 
гр. София

• Допълнителна професионална дейност: 
От 2015 г. е Сертифициран оценител на недвижими имоти от Камара на 

независимите оценители в България
През 2019 г. завършва „Институт за политика“, випуск „Александър Малинов“

• Професионален стаж: 
2007-2015 г. – Общински съветник в ОС Елин Пелин
2010-2017 г. – Управител на частна строителна фирма
2017-2021 г. – Народен представител в 44-то НС, член на Комисията по окол-

ната среда и водите и на Комисията по регионална политика, благоустройство 
и местно самоуправление

От Юни 2021 г. – заместник – кмет на община Костенец

ВИЗИТКА

бъда от полза на бъдещите 
задачи, с които ще се срещ-
на в общината. Това, че съм 
бил 8 години общински 
съветник, 4 години наро-
ден представител, ми дава 
различна гледна точка към 
изпълнителната власт. Все-
ки ден, когато се срещам с 
проблеми и задачи, първо 
мисля какъв ще е общест-
вения ефект и дали резул-
тата ще е добре приет, и 
чак тогава взимам решение 
за изпълнение на задачата.

2. За какво ще отгова-
ряте в работата си в 

общината?
В моя ресор попадат: 

Устройство на територия-
та, Общинска собственост, 
Екология и Селско стопан-
ство, също и дейностите на 
отдел „Европейски програ-
ми, проекти и развитие”, 
както и работата на архи-

текта на общината. Общо 
взето, неща свързани с об-
разованието, което имам и 
професионалния ми опит. 
Разбира се, че ще бъда ак-
тивен и в цялостната рабо-
та на администрацията.

3. Вече повече от месец 
сте зам.-кмет, какво 

искате да се промени в об-
щина Костенец, какви са 
вашите приоритети?

Не мисля, че трябва да 
има някакви кардинални 
промени, особено в общин-
ска администрация. Въпре-
ки краткото време в което 
съм в този екип, виждам, че 
се е сработил много добре 
и се работи с лекота. А от-
носно приоритетите ми за 
работа, ще обърна внима-
ние на няколко неща: ка-
чественото изпълнение на 
общинските проекти, чис-
та околна среда, привлича-

нето на инвеститори и раз-
витието на туристическата 
визия на общината. 

Като човек зает в сек-
тора на строителството и 
завършил такова образова-
ние, за мен е изключител-
но важно качественото из-
пълнение на строителните 
обекти. Трябва да ценим 
средствата, които израз-
ходваме за строителство, 
въпреки затрудненото ни 
финансово положение. 
Има няколко доста голе-
ми проекти финансирани 
с постановление на пре-
дходното правителство, 
които ще стартираме ско-
ро и това е едно от първи-
те ми сериозни предизви-
кателства.

Красивата околна среда 
е едно от нещата, с които 
може да се гордее общи-
на Костенец. Ние трябва 
да я опазваме и ще обър-

нем специално внимание 
в тази област.  С началото 
на учебната година, съв-
местно с фирмата оператор 
за разделното събиране на 
отпадъци, ще стартираме 
разяснителна кампания с 
учениците за разделно съ-
биране на отпадъци и пол-
зите от това. С управителя 
на Общинското предприя-
тие „БКС“ ще направим ця-
лостен анализ на сметосъ-
бирането и почистването в 
общината и ще предложим 
решение за подобряване на 
тази услуга. 

Липсата на стратегиче-
ски инвеститори е един от 
проблемите на общината, 
но за да се привлекат  та-
кива трябва да имаме при-
ет Общ устройствен план 
на община Костенец. Тази 
процедура е стартирала 
отдавна, но към момента 
няма развитие по нея. Това 

ще бъде мой приоритет. 
Трябва да имаме ясна визия 
и зони, когато някой иска 
да инвестира в общината, 
къде ще е най-подходящо-
то място за това. Да знае, 
че ще има сигурността и 
комфорта да развива своята 
инвестиция в една подре-
дена и спокойна община.

Мисля, че туризмът 
трябва да е една от ембле-
мите на общината. Въпре-
ки, че не попада в моя ре-
сор, ще работя за подобря-
ването и рекламата на ту-
ристическия бранш.  Има 
толкова красиви кътчета, 
които трябва да бъдат по-
пуляризирани. Също два-
та основни туристически 
обекта: „Костенски  водо-
пад“ и крепостта „Стенос“ 
при прохода „Траянови 
врата“ трябва да придоби-
ят още по-голяма извест-
ност.

4. В заключение, коя 
е най-високата цел 

която си поставяте?
Доста смело, въпреки, 

че остават около  2 години 
до края на мандата, бих си 
поставил целта да изра-
ботим проект за цялостна 
визия на Централна град-
ска част (пазар – автогара – 
парк) и ако имаме възмож-
ност да търсим европейско 
финансиране или подкрепа 
да реализираме този про-
ект. А най-високата ми цел, 
към която всички се стре-
мим, е да имаме един ус-
пешен мандат на кметския 
екип на г-н Ангелов, кой-
то да е превърнал община 
Костенец в едно по-при-
влекателно и по-спокойно 
място за живеене!

Интервю с Васил Цветков, 
зам.-кмет на община Костенец

За радост на живущите в района на „Шумански квартал“, 
гр. Костенец е пуснат в движение металният мост на ул. „Здравец“.

С финансиране от ДФЗ стартирахме ремонт на съоръжението. 
Металният мост е с дължина на конструкцията 33,90 м., а широчината е 

5,29 м., като съществуващото платно за движение е изградено от дървени тал-
пи. Мостът е обособен за движение на пешеходци и автомобили чрез монтаж 
на допълнителен парапет, който ограничава платната едно от друго.

Поставено е и ограничение да не преминават камиони.
Уважаеми съграждани, в района са монтирани камери за видеонаблюде-

ние.
През моста е забранено преминаването на камиони и превозни средства 

различни от посочените с ограничителни знаци. 
Молим да спазвате въведените ограничения.

Ново детско съоръже-
ние в парк „Дъбовица“, с. 
Костенец е закупено със 
средства от бюджета на 
община Костенец, в чaст-
та му за село Костенец 
2021 г.
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 10

На 24 юни 2021 година се проведе заседание на 
Общински съвет – Костенец

При извършена проверка за кворум се установи 
присъствие на 12 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:

Р Е Ш Е Н И Е  № 64

I. Да се измени и допълни приетата с Решение № 
12/28.01.2021г. на Общински съвет- Костенец „Програ-
ма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в Община Костенец през 2021 година”, както 
следва: 

В раздел ІІ „Описание на имотите, които общината 
има намерение да предложи за предоставяне под наем” се 
добавя следния текст:

18.

Терен за поставяне на преместваемо 
съоръжение за търговски обекти и 
спирка за автобуси, находящ се в имот 
– публична общинска собственост, 
Поземлен имот № 3162, кв. 10 по плана 
на гр. Момин проход

40 кв.м.

19.

Терен за разполагане на преместваем 
обект за търговска дейност , находящ се 
в имот – общинска собственост, УПИ 
XVІІ-1624 „За търговия и обществено 
обслужване“, кв. 80 по плана на с. 
Костенец

100 кв.м.

20.

Новообразуван УПИ II-636 „За хотел 
и други обществено – обслужващи 
дейности“, кв.87 по плана гр. Костенец 
– прекратяване на съсобственост.

347 кв.м.

В раздел III „Описание на имотите, които Община 
Костенец има намерение да предложи за продажба” се 
добавя следния текст:

32.
УПИ XVІІ-1624 „За търговия и 
обществено обслужване“, кв. 80 по 
плана на с. Костенец

232 кв.м.

Р Е Ш Е Н И Е № 65

Общински съвет – Костенец утвърждава План за дей-
ностите за подкрепа личностното развитие на деца и уче-
ници в Община Костенец за 2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 66

1. Общински съвет – Костенец, в качеството си на ед-
ноличен собственик на капитала, приема годишния счето-
воден отчет за 2020г. на търговско дружество с общинско 
имущество “Медицински център І – Костенец” ЕООД.

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

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 № 67

Общински съвет – Костенец, дава мандат на Кмета 
на Община Костенец, на редовно неприсъствено (с ви-
деоконферентна връзка) Общо събрание на Асоциация 
по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водо-
снабдяване и канализация“ ЕООД – София, свикано на 
30.06.2021 г. да изрази позицията на Община Костенец 
по предварително обявения  проект за дневен ред в пис-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

мо на Областния управител на Софийска област с изх. № 
АВиК-43/31.05.2021 г. и да гласува както следва:

1. По първа точка от дневния ред – „за“
2. По втора точка от дневния ред – „за“
3. По трета точка от дневния ред – „за“
4. По четвърта точка от дневния ред – при постъпване 

на други въпроси на заседанието да приеме предложени-
ята към същите, като при необходимост да гласува по не-
гова преценка, с оглед запазване интересите на Община 
Костенец.

Р Е Ш Е Н И Е № 68

1. Отпуска допълнителни средства по бюджета на ОУ 
„Константин Костенечки ” село Костенец, в размер на 
3 000.00 лв., които да бъдат изразходвани целево за отбе-
лязване 200 години образователно дело в село Костенец;

2. Отпуска допълнителни средства по бюджета на 
СУ „Св.Климент Охридски” град Костенец, в размер на 
3 000.00 лв., които да бъдат изразходвани целево за отбе-
лязване 50 години от създаването на средното училище в 
гр.Костенец;

3. Средствата да бъдат осигурени от § 43-01.
4. Задължава директорите на училищата да предоста-

вят отчет за изразходваните средства.

Р Е Ш Е Н И Е № 69

1. Отпуска допълнителни средства по бюджета на ОУ 
„Христо Смирненски” град Момин проход, в размер на 
3 000.00 лв., които да бъдат изразходвани целево за отбе-
лязване на 60-годишен юбилей;

2. Средствата да бъдат осигурени от § 43-01.
3. Задължава директора на училището да предостави 

отчет за изразходваните средства

Р Е Ш Е Н И Е № 70

1. Общински съвет – Костенец, като собственик дава 
съгласието си за преустройство на масивна сграда – 
склад, построен в УПИ L-674 отреден „За производстве-
на дейност” в кв. 84 по плана на град Костенец в цех за 
производство на пелети.

2. Възлага на Кмета на Община Костенец да извърши 
необходимите действия съгласно ЗУТ и свързаните с него 
нормативни актове.

Р Е Ш Е Н И Е № 71

1. Общински съвет – Костенец дава съгласие за безвъз-
мездно прехвърляне в полза на държавата на поземлени 
имоти в горски територии – публична общинска собстве-
ност, находящи се в землището на  Горна Василица, по-
падащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за 
териториите, необходими за изграждане на железопътна 
линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември 
по проект „Модернизация на железопътната линия София 
– Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин 
Пелин – Септември” , както следва:

Имот № Начин на трайно ползване Площ /дка
404013 ЖП транспорт 0,115
404014 ЖП транспорт 0,212
404012 Местен път 0,244
404011 Местен път 0,008
405009 ЖП транспорт 3,578
407016 ЖП транспорт 4,203
409010 ЖП транспорт 6,630
409011 Местен път 14,056
412007 ЖП транспорт 15,533
412008 Местен път 0,439
413006 ЖП транспорт 13,064
413009 ЖП транспорт 2,540
413007 Местен път 2,573
413010 Местен път 0,289

2. Възлага на Кмета на Община Костенец да извърши 
всички правни и фактически действия по изпълнение на 
настоящото решение. Възлага на Кмета на Община Кос-
тенец да сключи договор за дарение. 

Р Е Ш Е Н И Е № 72

1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява за-
дание за изработване на Подробен устройствен план – 
парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп 
до обект „Модернизация на железопътен участък Елин 
Пелин – Костенец“  обособена позиция 3: Модернизация 
на железопътна отсечка от км 62+400 до км 73+598 в зем-
лището на село Долна Василица, съгласно приложеното 
идейно предложение.

2. На основание чл. 124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ разреша-
ва изработване на проект за Подробен устройствен план 
– парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за ) за оси-
гуряване на транспортен достъп до обект „Модернизация 
на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“  обособе-
на позиция 3: модернизация на железопътна отсечка от км 
62+400 до км 73+598 в землището на село Долна Василица.

3. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на об-
щина Костенец да предприеме последващи действия по 
изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 73

1. На основание чл. 63, ал. 4 от Закона за горите учре-
дява сервитут, в полза на ДП „Национална компания же-
лезопътна инфраструктура“, върху следните имоти – об-
щинска собственост, находящ се в землището на с. Горна 
Василица:

• поземлен имот № 407015 с ограничено ползване за 
трасе на нов противопожарен водопровод в размер на 
0.583 дка;

• поземлен имот № 405008 с ограничено ползване за 
трасе на нов противопожарен водопровод в размер на 
0.516 дка;

• поземлен имот № 412006 с ограничено ползване за 
трасе на нов противопожарен водопровод в размер на 
0.516 дка и за нова шахта № 1 в размер на 0.003 дка., 
срещу заплащане на цена, определена с Наредба за оцен-
ка на поземлени имоти в горски територии, в размер на 
22653,00 лева /двадесет и две хиляди шестстотин петде-
сет и три лева/. 

2. Определя ДП „НКЖИ“ да заплати цена в размер на 
2117,27 лв. /две хиляди сто и седемнадесет лева и дваде-
сет и седем стотинки/ за 1,615 дка компенсационно зале-
сяване при учредяване на сервитути върху гори – общин-
ска собственост по реда на Закона за горите, на основание 
Заповед № РД49-401/23.12.2020г. на министъра на земе-
делието, храните и горите.

3. Възлага на Кмета на Община Костенец да издаде за-
повед и сключи договор за учредяване на сервитут, върху 
следните имоти – общинска собственост: поземлен имот 
№ 407015, поземлен имот № 405008 и поземлен имот № 
412006, находящи се в землището на с. Горна Василица.

Р Е Ш Е Н И Е № 74

Дава съгласие за  учредяване безвъзмездно право на 
прокарване за срок от 10 години през имоти – публична 
общинска собственост, в полза на „Телекабел” АД за тра-
се с обща дължина 3759 м на обект: „Оптична кабелна 
мрежа за пренос на електронни съобщения на територия-
та на село Костенец, община Костенец”, съгласно пред-
ставения технически инвестиционен проект.

Р Е Ш Е Н И Е № 75

Дава съгласие за премахване отреждането на част от 
поземлен имот № 403 в кв. 18 по плана на с.Костенец – 
„за зелен пояс”.

Дава съгласие като собственик на част от поземлен 
имот № 403, включен в зелен пояс в кв. 18 по плана на с. 
Костенец, за изработване на проект за изменение на Под-
робния устройствен план- изменение на плана за регула-
ция и застрояване /ПУП-ИПРЗ/, съгласно представеното 
мотивирано предложение, а именно:

Частта от поземлен имот № 403 с площ от 196 кв.м.– 
общинска собственост се включи за образуване на нов 
урегулиран поземлен имот от целия поземлен имот № 403 
с отреждане „За жилищно строителство”. 
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Изменение на улична регулация между о.т. 35-283-287 
по имотната граница на поземлен имот 403.

Приема пазарна цена на 196 кв.м – общинска собстве-
ност, които се включват в новообразуван  урегулиран 
поземлен имот от целия поземлен имот 403 в размер на 
4006,00 лв. /четири хиляди и шест лева/. Възлага на кмета 
да сключи предварителен и окончателен договор, съглас-
но чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

 Възлага на кмета на общината да извърши необходи-
мите действия по Закона за устройство на територията и 
свързаните с него нормативни актове, във връзка с раз-
решаването и изработването на изменението на плана за 
регулация.

Р Е Ш Е Н И Е № 76

1. Дава съгласие като собственик на поземлен имот № 
6573, включен в УПИ V –„За болница” в кв. 109 по плана 
на гр. Костенец, за изработване на проект за изменение на 
Подробния устройствен план- изменение на плана за ре-
гулация /ПУП-ИПР/, съгласно представеното мотивирано 
предложение, а именно:

• Изменение на УПИ V – „За болница” в кв. 109 по 
плана на гр. Костенец, при което се обособят три отделни 
урегулирани поземлени имоти „За жилищно строител-
ство” – общинска собственост и един „За озеленяване” ;

• Изменение на вътрешната регулационна граница 
между УПИ І – „За болница” в кв. 109 и УПИ ХІІІ-
491 в кв. 108, при което 65 кв.м. от поземлен имот № 
6573 – общинска собственост се придадат към УПИ 
ХІІІ-491 за образуването на нов урегулиран поземлен 
имот; 

• Изменение на улична регулация между о.т. 589 – о.т. 
727 и УПИ V – „За болница” и прокарване на улица – ту-
пик за осъществяване на достъп за новообразуваните уре-
гулирани поземлени имота.

2. Възлага на кмета на общината да извърши необхо-
димите действия по Закона за устройство на територията 
и свързаните с него нормативни актове, във връзка с раз-
решаването и изработването на изменението на плана за 
регулация.

Р Е Ш Е Н И Е № 77

1. Общински съвет – Костенец предоставя на Общин-
ска служба „Земеделие” гр. Костенец имот от общински 
поземлен фонд за признаване на правото на възстановява-
не на собствеността на наследници на СТОЯН ИВАНОВ 
ВУЧЕВ , съгласно Решение на Общинска служба „Земе-
делие” № 1205 от 06.07.1993г, както следва:

• Проектен имот с кад. №181063 – ливада с 
площ от 2,561 дка, категория шеста, находящ се 

в местността „Юсувица”, землище в с.Костенец, с 
ЕКАТТЕ: 38916, Община Костенец, съгласно ски-
ца – проект № Ф02876/01.03.2021г. при граници на 
имота: имот №181062 – ливада на Владимир Георги-
ев Петковски, имот №181023 – ливада на наследни-
ци на Никола Христов Данин; имот №181025 – лива-
да на Стефан Георгиев Петковски и имот №181026 
– ливада на Община Костенец, съответстващ на т.3 /
ливада – 2,500 дка в местността „Юсувица/ от Реше-
ние № 1205/06.07.1993г. За него е  съставен АОС № 
722/14.12.2012г., частна общинска собственост, впи-
сан в Служба по вписванията при ИРС на 20.12.2012г. 
в т. Х, № 137, вх. рег. № 2696, парт. №№ 19627,, нот. 
дело № 2004 от 2012 год. 

Р Е Ш Е Н И Е № 78

1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си да 
бъде безвъзмездно предоставен дървен материал от ОП 
„ГЗГФ Костенец” за направата на навес и огнище при па-
раклис „Св. Георги Победоносец” в местността Кръсти-
те”, село Костенец, както следва:

• Обли греди – 2 куб.м. /20.25 бр./
• Мертеци с дължина с дължина 5 м. – 1 куб./м /40бр./
2. Възлага на Директора на ОП «ГЗГФ Костенец» да 

извърши необходмите действия по изпълнение на реше-
нието.

Р Е Ш Е Н И Е № 79

1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си да 
бъде предоставен безвъзмездно дървен материал от ОП 
„ГЗГФ Костенец” на ОП „БКС” за направата на покрив-
ната конструкция на помощна сграда на параклис „Св.
Спас”, м. Гледжова, както следва:

• Бичмета – 25 бр. – 0,8 куб.м.;
• Греди – 5 бр. – 0,23 куб.м.;
• Попове – 6 бр. – 0,44 куб.м.;
• Летви – 130 л.м. – 1,65 куб.м.;
• Челни дъски – 4 м. – 3 куб.м.
2. Възлага на Директора на ОП „ГЗГФ” и Директора 

на ОП „БКС” да извършат необходимите действия по из-
пълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 80

1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си да 
бъде предоставен безвъзмездно 10 куб.м. иглолистни тру-
пи от ОП „ГЗГФ Костенец” на ЛРД с. Костенец за ремонт 
на навеси и хранилки.

2. Възлага на Директора на ОП „ГЗГФ” да извърши 
необходимите действия по изпълнение на настоящото ре-
шение.

Р Е Ш Е Н И Е № 81

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

1.1. С. Стринска
1.2. А. Наджакова
1.3. С. Стойчева
1.4. Д. Ганджулова
1.5. К. Димитрова
1.6. С. Георгиева
1.7. К. Карамишева
1.8. Н. Христоскова
1.9. Л. Кацарова
1.10. А. Николова
1.11. М. Камберска
2. Общински съвет – Костенец, отпуска помощи за ле-

чение на следните жители на община Костенец:
2.1.В. Стоилов, жител на гр. Костенец – 500,00 лв.
2.2.А. Бонев, жител нагр. Костенец – 1000,00лв.
2.3.Н. Атанасова, жител на гр. Костенец  – 300,00 лв.
2.4. Б. Ковачев, жител на гр. Момин проход – 300,00 лв.
3. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общин-

ския бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е № 82

1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си да 
бъде разделен имот с идентификатор 58863.200.28 по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри на курорт 
Пчелински бани, актуван с акт № 3835 от 01.09.2016г. за 
частна общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Костенец да извърши 
необходимите действия съгласно ЗКИР и  свързаните с 
него нормативни актове.

На 01 юли 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:

Р Е Ш Е Н И Е № 83

Общински съвет – Костенец изразява съгласието си г-н 
Николай Йорданов – Директор на ОП «Траянови врата», да 
бъде освободен от заеманата от него длъжност Директор 
на ОП «Траянови врата», считано от 02.07.2021г., като въз-
лага на Кмета на Община Костенец да прекрати трудовото 
правоотношение с лицето, считано от тази дата.

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  И  ГОСТИ НА  МОМИН ПРОХОД,

От името на ръководството на община Костенец и лично от свое име 
сърдечно Ви поздравявам  с  27 ЮЛИ – ПРАЗНИК НА МОМИН ПРОХОД и  
ден,  на който православната църква чества  Св.вмчк Пантелеймон !

Момин проход е град, който винаги е съчетавал красива природа, лечеб-
ни минерални извори, традиции, гостоприемство, трудолюбие и предпри-
емчивост, благодарение на всички Вас, които носите този дух в сърцата 
си.

Нека посрещнем празника с вяра, чисти мисли и надежда, че въпреки 
трудностите, с които се сблъскахме през последната една година, пред-
стоят топлите, слънчеви дни, които ще донесат  нови възможности и 
нови хоризонти, за да продължим напред.

Нека  Св.вмчк Пантелеймон да Ви закриля и напътства по този път 
напред, за да можете все така с достойнство и мъдрост да пазим тради-
циите и да работим за доброто на града.

Приемете сърдечните ни пожелания за добро здраве, повече само-
чувствие и благоденствие. Бъдете горди със своя красив град с животвор-
ни минерални извори, който винаги е бил привлекателно място за почивка, 
лечение и туризъм.    Продължавайте успешно да работите за развитието 
на Момин проход като  курортен и  лечебно-възстановителен център.

От сърце желаем весел и цветен празник!

ЙОРДАН  АНГЕЛОВ,
Кмет на община Костенец

Данни от проведени избори 
за 46 Народно събрание

Активността за София област на провелите се избори 
за 46-то Народно събрание беше 41.93 %. От 200 517 

имащи право на глас са гласували 84 067 души.

В община Костенец имаше двадесет и една 
избирателни секции.

Имащите право на глас в общината са 10 382 души, от 
тях са упражнили правото си на глас 4276 или 41,18%.

ЕТО И ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСТА:

ПП ГЕРБ

ПП „Има такъв народ“

Коалиция „БСП за България“
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ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА

Дарителската инициатива на книги под па-
тронажа на г-н Ангелов кмет на община Косте-
нец продължава. През месец юли бяха дарени над 
160 тома книги в две от читалищните библио-
теки на територията на общината – в с. Пче-
лин и в с. Горна Василица. 

Нека доброто пребъде!

На 20-ти юли по стар стил църквата почита Свети пророк Илия, празникът 
е наречен в народния календар Илинден.

По този повод  манастир „Свети пророк Илия“ в с. Очуша бе осветен и раз-
даден курбан за здраве!

Нека свети Илия да донесе здраве и да благослови жителите на общината!
Благодарим на Йордан Ангелов за съдействието за това честването да се 

осъществи, а също така и на кмета на село Очуша – Иван Стойчев и екипа му 
за добрата организация!

Община Костенец отправя благодарност и към Георги Станоев и служите-
лите му които освен, че приготвиха курбана за хората, а също така и през ми-
налия уикенд се включиха със средства и труд, за да се възстановят навесите в 
двора на манастира! Благодарим Ви!

Кметство село Очуша почете илинден

С тържествена литургия и раздаване на кур-
бан на 27-ми юли жителите на гр. Момин про-
ход отбелязаха своя храмов празник „Св. Панте-
леймон”. На събитието присъстваха г-н Йордан 
Ангелов кмет на община Костенец, г-н Ивайло 
Котларов кмет на кметство гр. Момин проход, 
г-н Иван Банчев председател на Общински съвет 
– Костенец.

Най-искрено желаем здраве и просперитет на 
жителите на гр. Момин проход!

Лъчезар Зарков е родом от Косте-
нец, както и пораснал в нашия град. За-
едно със своята съпруга и трите си дъще-
ри, днес той  живее и твори в обединено-
то кралство, в малко градче в близост до 
Лондон.

„Доста от Матис и малко от Пикасо“ по 
този начин британските журналисти опис-
ват художникът Лео Зарков. След успешна-
та изложба през изминалата година в кафе 

Мортимър, отново е създадена арт-гале-
рия, която има за цел да представи произ-
веденията на талантливия художник. Лео 
Зарков създава абстракт, който отлично ще 
си пасне с интериора Ви. Клиентите могат 
както да му изпратят снимки на своята стая 
и/или офис, така и да го посрещнат у дома 
си. Лео винаги ще се зарадва да Ви погос-
тува. Той има добър усет за цветовете, би  
успял да Ви подари от своята магия!

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

Община Костенец бе домакин на международна среща 
по програма Erasmus +, на треньори за целодневно обучение

Мултиспортен ком-
плекс, който да стиму-
лира спорта в малките 
населени места в Ев-
ропа, ще бъде разрбо-
тен в рамките на про-
ект „BeRURALactive – 
Multisport complex in rural 
reality to empower physical 
activity motivation”, в 
който участват организа-
ции от България, Литва и 
Словения. 

В периода 18-22 юли 
2021, в гр. Костенец се 
проведе обучение на 
треньори по вид спорт 
от България, Биржей 
(Литва) и Айдовшчина 
(Словения), които има-
ха възможността да се 
запознаят с различни ас-
пекти на спортове, които 
да се прилагат в малки 
населени места, както и 
техните специфики при 
различни възрастови гру-
пи. Координатор на про-
екта е Атлетически клуб 
КЛАС-Костенец, а парт-
ньори са Aсоциация за 
развитие на българския 
спорт (България), Спор-
тен клуб по лека атлетика 

Биржай от Литва (Birzai 
lengvosios Atletikos sporto 
klubas) и Спортен инсти-
тут в Айдовшчина, Сло-
вения (The Ajdovščina 
Sports Institute). 

В първите два дни на 
срещата бяха разгледани 
възможностите за спорт 
в малки населени места, 
както и необходимостта 
различни видове спорт 
да бъдат преподавани от 
един спортен специалист, 
което бе и част от прове-
деното обучение. С по-
добни подходи, децата в 
малките населени места 
ще имат възможността 
да опитат различни ви-
дове спорт и да изберат 
този, който им харесва 
най-много, дори при лип-
са на специфични спорт-
ни специалисти от всеки 
конкретен спорт. Теоре-
тичните обучителни се-
сии бяха придружени и 
от практически такива, 
а след това международ-
ната група от спортни 
специалисти имаше въз-
можността да приложи 
наученото с деца от насе-

лените места от Община 
Костенец. 

Проектът “BeRU-
RALactive – Multisport 
complex in rural reality to 
empower physical activity 
motivation” е съфинанси-
ран по програма Еразъм+ 
Спорт на Европейския 
съюз. “BeRURALactive” 
ще развива физическите 
способности на подра-
стващите в малките насе-
лени места чрез занима-
ния в различни спортове. 
Ще се разработи инова-
тивен мултиспортен ком-
плекс, който ще позволи 
на децата от селските 
райони да бъдат актив-
но включени в спортни 
дейности по време на 
ваканциите си и по този 
начин да бъдат вдъхно-
вени да продължат да се 
занимават със спорт.

Повишената физиче-
ска активност ще под-
помогне намаляването 
на затлъстяването, което 
засяга поне един на шес-
тима възрастни и едно 
на осем деца на възраст 
7-8 години в страните 

от Европейския съюз. 
28% от населението на 
ЕС живее в селските ра-
йони, а децата, родени и 
растящи там, имат огра-
ничени възможности за 
спорт. Обикновено има 
до два или три вида спорт 
в такива зони, нерядко и 
нито един. Методологи-
ята, която проектът ще 
разработи, ще бъде отли-
чен начин за увеличаване 
на предлаганите спортни 
услуги за децата от мал-
ките населени места в 
Европа.

Иновативният мул-
тиспортен комплекс ще 
позволи на местните 
деца да участват активно 
в спортни дейности по 
време на ваканциите си 
и да практикуват няколко 
спорта – както индивиду-
ални, така и колективни 
– лека атлетика, футбол, 
плуване, баскетбол, те-

нис, неформални обра-
зователни дейности чрез 
спорт.

Един от най-добрите 
начини за развитие на со-
циалните умения на де-
тето е чрез включване в 
спорта, особено в колек-
тивните. Запознаването с 
нови идеи, изслушването 
на другите като част от 
групата и използването 
на комуникацията за ре-
шаване на проблеми чрез 
работа като екип са само 
част от нещата, които де-
цата учат от участието си 
в спорта. Индивидуал-
ните спортове ще дадат 
възможност за показване 
на лидерските умения на 
децата.

В мултиспортния ком-
плекс са включени не-
формалните образовател-
ни дейности чрез спорт, 
както и традиционните 
спортове на участващи-

те държави. Децата ус-
вояват житейските пре-
живявания чрез игри и 
се подготвят за живота 
чрез игри. И двете, и иг-
рата, и спортът развиват 
физически, когнитивни, 
емоционални и социални 
умения.

Физическите предим-
ства на спортуването са 
добре познати. Мултис-
портният комплекс, кой-
то проектът ще развие, 
ще бъде увлекателен на-
чин децата да спортуват 
в свободното си време. 
Те ще могат да избират 
любимия си спорт и да 
се съсредоточат върху 
него, когато е възмож-
но в по-натоварените си 
дни. С помощта на ком-
плекса спортът ще нама-
ли стреса и ще увеличи 
психичното здраве, като 
активизира децата по-ак-
тивно.


