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ПРОМЪЛВИМ ЛИ „БЪЛГАРИЯ” САМО,
НИЕ ВИЖДАМЕ БОТЕВА - ЖИВ.
ТОЙ СТОИ ВЪРХУ НАШЕТО ЗНАМЕ
ЛЕГЕНДАРЕН, БЕЗСМЪРТЕН, КРАСИВ.
2 юни, Ден на Ботев и падналите за свободата и
независимостта на България
Нека в тази минута на необикновено мълчание, на сливане на живи и мъртви,
сведем глави в тяхна памет…
Минута мълчание!...
Може би никъде по света няма подобен ритуал, под ничии други небеса не застава
в мълчалив поклон цял един народ…
Минута мълчание!
Минута, побираща в себе си превратностите на векове – алени изгреви, кървави
залези, върхове и оврази, победи и поражения. Простреляни апостоли на
свободата!
Поклон пред подвига, мъжеството, саможертвата на всички, които с кръвта си
написаха историята на България!
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Наградените участници в конкурса:
“Аз обичам Костенец”
Йордан Ангелов: “Изказвам своята благодарност към Вас, скъпи участници. Трябва
да знаете, че Общината е отворена винаги за Вас и вашите идеите, както и за всички
останали деца. Искаме да имате по - добър живот. Искаме да завършите найдобрите училища и университети. Вие сте нашето бъдеще! Един ден обаче
се върнете в Костенец и помогнете на родното си място. Направете го мястото от
мечтите си, ние имаме всички дадености за това. Гордея се с Вас, трябва да го знаете!
Продължавайте смело напред!”

Разпространява се безплатно
На 02.06.2020 г. Община
Костенец уважи паметта на
Христо Ботев и загиналите
за свободата на България с
едноминутно мълчание.
Точно в 12:00 ч. на
територията на Община
Костенец
прозвучаха
сирените, които са символ на
този ден, в който изразяваме
признателност и почит към
тези, жертвали себе си в
името на България!

01 юни- Международен ден на детето

По повод 01 юни - Международен
ден на детето, кметът на Община
Костенец г-н Йордан Ангелов и
председателят на Общински съветКостенец г-н Иван Банчев посетиха
детските градини на територията
на общината. Този празничен ден
съвпадна и със стартиране работата на
детските градини.
Противоепидемичните мерки в
детските градини са засилени. Спазени
са разпоредбите на Министерство на
здравеопазването, което да гарантира
спокойствието на децата, родителите и

СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ,

Ето, че дойде един от найдългоочакваните 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. До сега, Вашето училище
беше мястото, където се учихте на
знания, на дисциплина, на отговорност,
но също така и мястото, където
срещнахте много истински приятели,
мястото в което израснахте и имахте
възможност да помислите за бъдещето.
Сигурен съм, че повечето от Вас с
нетърпение са бързали да стигнат
до този ден, но не забравяйте, че
именно абитуриентският бал слага края
на стария и отваря пътя към новия
Ви живот.
Живот, в който все по-често
ще ви се налага да взимате важни

учителите.
Припомняме, че подновяването
на посещението на детска градина/
ясла може да стане само по желание на
родителите и с изричното условие, че са
запознати и декларират, че ще спазват
новите правила за работа на детската
градина/ясла, за което подписват
декларация по образец. Не се изисква
представянето на медицински бележки.
Все пак - препоръчително е децата,
за които има възможност да се
грижи възрастен, да останат вкъщи.

решения и да предприемате 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 родители.
Благодарете им от сърце, благодарете
им искрено и с обич, която заслужават.
Вие
сте
бъдещите
студенти,
лекари,
строители, откриватели...
следвайте пътя, който сте избрали с
вяра, защото тя е най- мощната сила на
света. Випуск 2020 г., бъдете промяната
и на добър път!Желая на всички успех
и
попътен
вятър! Не забравяйте
Костенец. Той ще ви очаква да се върнете
отново тук.
С УВАЖЕНИЕ: ЙОРДАН АНГЕЛОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
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АКТУАЛНО

ИНТЕРВЮ С ГОСПОЖА АНЕЛИЯ ТОМОВА, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОСТЕНЕЦ

Госпожа Анелия Томова е семейна, с едно
дето. Завършила е специалност „Политология” в
Софийски университет и магистратура „Финанси”
в УНСС. През последните 13г. е натрупала
значителен опит в банкирането с граждани в две
от най-големите банки на пазара в България- ОББ
и Банка ДСК.
Участвала е в иновативни проекти, свързани
с дигитализация на банките, внедряване на нови
технологии, използването на електронни канали
за банково обслужване, подобряване качеството на
обслужване на клиенти.
През годините е водила обучения на различна
тематика: умения за комуникация, умения за
работа в екип, техники на продажби, бизнес
преговори и мотивация на служители.
В момента г-жа Томова е мениджър на отдел,
подпомагащ внедряването на нови процеси,
продукти, системи в клонова мрежа; развиващ
умения за ефективна комуникация и повишаване
продажбите на продукти и услуги на граждани, и
малки фирми. Тя е жена с динамично ежедневие, в
което й се налага с радост да съчетава различни
роли. Тази на работеща жена, на мениджър, на
общински съветник, но най – важната роля е тази
да бъде майка. Нека разберем каква е нейната визия
за родния Костенец, за Общинския съвет и целите
й през този мандат.
- Госпожо Томова, как взехте решението да се
кандидатирате за общински съветник?
- Вярвам, че ние - гражданите сме тези, които
с проактивни действия можем да променим
настоящето и да постигнем по-добро бъдеще.
Дейните, образованите,отговорните, тези с
натрупан опит в професионалната си сфера хора,
са длъжни да участват в обществения живот
и да отделят време и усилия, за да помогнат
Костенец да излезе от кризата и постепенно да
се възстанови финансово. Община Костенец е
с уникално географско разположение и само от
нас зависи да я превърнем в прекрасно място
предоставящ възможности за качествен живот.
- Как си представяхте работата в местния
парламент ? Тези очаквания оправдаха ли се на
фона на първоначалните Ви представи?
- Работата е доста административна, но и
организационна. Всички предложения за значими
-проекти, инициативи, изменения в Наредби,
те подлежат на одобрение от Общински съвет.
Общинските съветници имаме пълен достъп до
информация и можем да предлагаме и обсъждаме
идеи, да ги отстояваме, да внасяме промени и да се
борим за тяхната реализация с цел благоденствието
на всички жители. Някои решения са трудни, други
се реализират по-бавно във времето отколкото на
мен би ми се искало, но мога да заявя, че следват
посоката към финансова стабилност на общината
и подобряване на стандарта ни на живот, тук в
Костенец.
- Вие бяхте доста активна и преди изборите
оставяхте впечатление, че сте опозиция на
всичко и всички в предходната местната власт.
Не е изненадващо, че се включихте в изборите,
защо избрахте да се включите в заедно с Йордан
Ангелов и листата му?
- Да, трябва да сме активни и да се отнасяме
отговорно към настоящето и бъдещето ни. Да
помагаме със знанията и уменията си и да се борим
с всички сили и позволени средства, за да бъде
общината ни привлекателна за млади семейства,
деца, работещи хора, пенсионери. Йордан Ангелов
е обединителят, който съумя да събере около себе
си опитни местни жители, готови да работят и да
използват натрупания до момента опит за благото
на общината. Именно той с идеите си, честността

и съпричастността към проблемите, с личностната
си харизма беше финалната искрица, която ме
убеди, че водени от човек като него ще имаме шанса
да преобразуваме и обновим родното ни място. За
това приех да се впусна в това предизвикателство.
Знам, че бих могла да съм полезна и да помогна
идеите ни да започнат да се случват.
- Какви бяха първите Ви впечатления
от работата на Общинския съвет? Каква е
личната Ви оценка за работата на настоящите
общински съветници, като цяло и от квотата
на ГЕРБ?
-Аз съм доста критична и понякога позволявам
да ми влияят първи впечатления. Първоначално ни
трябваше време да се организираме, да опознаем
администрацията, да разгледаме решенията
гласувани от предходния общински съвет, да
преценим кое е най-приоритетно. Вече се движим
в нормален ритъм и в много добра координация по
между си. Знаем кой от нас, с какво, кога и как може
да бъде най-полезен.
- Какво мечтаете да се промени в Община
Костенец?
- На първо място да подобрим финансовото
състояние на общината. Това е най-голямата,
времеемка и изискваща огромни усилия и пълна
подкрепа задача. Костенец е на изключително
близко разстояние до София и можем да
използваме това предимството. С малки
подобрения в инфраструктурата и комуникациите
можем да привлечем външни инвестиции в
складови бази, лека промишленост, офиси за
IT компании например. Уникалната природа,
минералните извори и отново близостта ни до
София, ни дават уникалния шанс да доразвием
с пълна сила туристическия бранш. Да развием
конферентен туризъм, да преоткрием балнео и
рехабилитационния туризъм, да създаден условия
за детски лагери, да промотираме еднодневни
походи в планината, да подпомогнем отварянето
на ресторанти предлагащи домашно приготвена
храна. Убедена съм, че можем да възобновим
славата на района като туристическа дестинация.
- Какво Ви е мнението за местните
професионални училища, способни ли са да
отговорят на търсенето на пазара на труда,
какви са полезните ходове в тази ситуация?
- Въпросът за качеството на днешното образование
е всеобхватен, повсеместен и национално
значим. Някои училища имат вече изградени
взаимоотношения с бизнеса и си кооперират
добре. Това важи и за Професионалната гимназия
в Костенец. Считам, че ние като малка община
можем на направим стъпки на местно ниво. Да
съдействаме за още по-добра комуникация и
преминаване плавно от училище към трудов
живот. Да организираме срещи с ученици и
професионалисти завършили същото училище,
които да разкажат тяхната лична успешна история.
Да си кооперираме с директори, учители, родители
и всички заедно да се борим със зъби и нокти да
предизвикаме, задържаме и повишаване интереса
на децата към образованието. Дълбоко убедена съм,
че висококачественото гимназиално образование
предопределя бъдещата ни реализация и ни отваря
множество врати.
- Вие близо до Вашите избиратели
ли сте? Срещате ли се с тях често?
Да, разбира се. Аз съм изключително
контактен човек. Непрекъснато се срещам с
хора на всевъзможни места- детски площадки,
улици, заведения, докато спортувам. Обсъждаме
множество общественозначими теми, които аз
още на следващия ден или в кратък срок предавам
към колегите от общински съвет или общинска
администрация. Понякога е лесно и бързо да се
реши проблем или да се приложи нечия идея, в
повечето случаи изисква търпение.
- Как си почивате от натовареното
ежедневие? Спортувате ли?
- Активно спортувам тенис на корт и колоездене.
Участвам в редица спортни инициативи. Любител
съм на разходките в планината и пътешествията.
Прекарвам всяка свободна минута със семейството
си, защото за мен то е източник на енергия, любов,
положителна емоции и вяра в по-доброто утре.
- Как виждате бъдещето на община Костенец?
- Разкошно! Ще отнеме немалко време, но то
минава неусетно. С всеобщи усилия и ангажираност
на всеки отделен човек, скоро ще живеем в красиво
малко градче, предоставящ добри условия за живот
на всички възрастови групи.

брой 4, юни 2020 г.
На
30. 05. 2020
г.
стартира
инициативата
на
Община
Костенец по
засаждане на дръвчета в центъра
на гр. Костенец.“Изключително
щастлив съм, че толкова хора се
включиха в нашата инициатива.
Вярвам, че това е само началото.
С екипа ми ще организираме
засаждане и на други видове в
другите населени места до края
на годината. Желанието ни е не
само да постигнем красива визия,
но и да покажем отношение към
природата.
Всяко
дърво
е
символ. Ние имаме желание
да дадем пример на идното
поколение. Вярвам много в
младите хора от община Костенец.
Нека вземат този пример. Нека
всеки засади по едно дръвче.
Така ще имаме обща кауза - по
- приветлива и чиста община!”,
заяви Ангелов при откриването.
В засаждането се включиха и
депутатът
Васил
Цветков,
председателят на Общински съвет
- Костенец, заместник кметовете
на община Костенец, съветници,
служители на Общината, кметове
на кметства, жители и гости на
Общината. Дървесните видове,
които бяха засадени са “КаталпаКълбовидна”
и
“Акация”.
Благодарим на всички, които
се включиха!

На 24.06.2020 г. в НЧ „Прогрес 1907” гр.
Костенец се състоя информационна
среща, организирана от Областен
информационен център - София,
на която се представи презентация
и
конкретна
информация
за
потенциални
бенефициенти
за
актуалните
и
предстоящи
възможности за кандидатстване
по програмите, съфинансирани
от Европейските структурни и
инвестиционни фондове за 2020
г. Присъстваха представители на
Община Костенец, Общински съвет,
читалища и местния бизнес.
Акцент
се
постави
върху
възможностите за кандидатстване на
общини, училища и читалища, както
и местния бизнес, а именно:
1. По Програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г.:
- Мярка 4 – „Инвестиции в материални
активи”, подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства”, подмярка
4.1.2. „Инвестиции в земеделски
стопанства
по
Тематична
подпрограма за развитие на малки
стопанства”.
- Подмярка 5.1 „Подкрепа за
инвестиции в превантивни мерки,
насочени
към
ограничаване
на последствията от вероятни
природни бедствия, неблагоприятни
климатични
явления
и
катастрофични събития“.
- Мярка 6 – „Развитие на стопанства
и предприятия, подмярка 6.4.1.
„Инвестиции
в
подкрепа
на
неземеделски дейности”.
- Мярка 8 – „Инвестиции в развитие
на горските райони и подобряване

на жизнеспособността на горите”,
подмярка
8.1.
„Залесяване
и
поддръжка”.
- Мярка 16 – Сътрудничество,
подмярка
16.4.
„Подкрепа
за
хоризонтално
и
вертикално
сътрудничество между участниците
във веригата на доставки”.
- Мярка 19 – Подкрепа за
местно развитие по LEADER /
ВОМР – водено от общностите
местно развитие/, подмярка 19.3.
„Подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество на
местни инициативни групи”.
2. Програма „Опазване на околната
среда и климатични промени”
- Малка грантова схема кръгова
икономика за повишаване на
осведомеността
по
отношение
на управлението на ресурсите,
рециклиране на отпадъци и кръгова
икономика сред образователните
институции и населението.
- Приоритетна ос 3- Натура 2000 и
Биоразнообразие
3. Програма за развитие на човешките
ресурси.
- „Нова дългосрочна грижа за
възрастни хора и хора с увреждания
2”.
4. Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж
2014- 2020 г.”
За повече информация и актуални
публикации по програмите:
https://www.eufunds.bg/bg
https://www.mzh.government.bg/…/
programa-za-razvitie-na-se…/
http://www.eeagrants.bg/
https://www.mon.bg/bg/
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На 28.05.2020 г. Общински съвет – Костенец
проведе своето пето заседание. Ето и взетите
Решения накратко:
РЕШЕНИЕ
№ 69
Общински съвет – Костенец приема Годишен план
за дейностите за подкрепа на личностното развитие
на децата/учениците в образователните институции
в системата на предучилищното и училищно
образование на територията на община Костенец за
2020 година.
РЕШЕНИЕ
№ 70
І.Да се актуализира приетата с Решение № 16/
27.02.2013 г. на Общински съвет Костенец Програма
за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2013 г. в Община Костенец, както
следва:
1. В точка ІІІ., б.А – „Имоти, които Община
Костенец има намерение да предостави под наем”, :
11 Помещение, находящо се в сграда „А”, 15 кв.м.
застроена в имот пл. № 631, кв. 87 по
плана на гр.Костенец, Кооперативен
пазар
12

Терен ,находящ се в кв. 14, централна 50 кв.м.
градска част в гр. Момин прход /до
автобусна спирка за с.Горна Василица/,
за монтиране на преместваем обект

13

Павилион, монтиран на централен 5 кв.м.
площад в кв. 66 по регулационния план
на с.Костенец

14

Терени и помещения – частна общинска
собственост, за които договорите за
наем са предсрочно прекратени през
2013г.

2. В точка ІІІ., б.Б – „Имоти, които Община
Костенец има намерение да продаде” :
10 780/5346 ид.ч от имот с идентификатор №
18561.500.40, находящ се в с.Горна Василица, к.к.
Пчелински бани – прекратяване на съсобственост
11

1153/2453 ид. ч. от имот с идентификатор №
18561.500.45, находящ се в с.Горна Василица, к.к.
Пчелински бани – прекратяване на съсобственост

3. В точка ІІІ., б.В – „Имоти, върху които община
Костенец има намерение да учреди вещно право на
ползване.
1. През 2013г. общината има намерение да
предложи учредяване на вещно право на ползване
върху:
- сграда /читалище/ със застроена площ от 360
кв.м., находяща се в имот пл. № 556, кв. 73 по плана на
с.Горна Василица на НЧ „Г.Бенковски”
4. В точка ІІІ., б.Е – „Имоти за преотреждане и
преобразуване”:
с терен 16760 ЧОС Преобра10 Имот
идентизуване,
фикатор №
разделяне
38916.10.09,
на имота
по
кадастралната
к а р т а
на
Вили
Костенец
РЕШЕНИЕ
№ 71
Общински съвет - Костенец упълномощава

Кмета на община Костенец за издаване на Запис
на заповед за обезпечение на авансовото плащане
в размер на 179 920,92 лева (сто седемдесет и девет
хиляди деветстотин и двадесет лева и деветдесет и
две стотинки) представляващи 10% (десет процента)
от стойността на безвъзмездната финансова помощ
по договор №BG16M1OP002-2.010-0036-С01 за
проектно предложение № BG16M1OP002-2.010-0036
„Закриване и рекултивация на депо за битови
отпадъци на територията на община Костенец“,
процедура №BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на
депа за закриване, предмет на процедура по нарушение
на правото на ЕС по дело С-145/14, приоритетна ос 2
„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.”
РЕШЕНИЕ
№ 72
1.Общински съвет – Костенец, в качеството си на
едноличен собственик на капитала, приема годишния
счетоводен отчет за 2019г. на търговско дружество с
общинско имущество “ Костенец лес 18” ЕООД.
2. Не освобождава от отговорност управителя за
отчетната 2019г.
3. Разпределя печалбата както следва: 10%
законов резерв за дружеството и 90% за едноличния
собственик на капитала.
4. На основание чл.41, ал.4 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на
собственост на община Костенец в търговските
дружества с общинско участие в капитела приема за
сведение отчет за първото тримесечие на 2020 г. на
„Костенец лес 18”ЕООД.
РЕШЕНИЕ
№ 73
Общински съвет – Костенец в качеството си
на едноличен собственик на капитала на „Костенец
лес 18”ЕООД, възлага на Управителя да изплати глоби
по наказателни постановления № 100 от 28.04.2020г. и
№101 от 28.04.2020г на РДГ София общо в размер на
400 (четиристотин) лева.
РЕШЕНИЕ
№ 74
Общински съвет Костенец изменя и допълва
Решение № 27 от Протокол № 4 от заседание на
Общински съвет – Костенец, проведено на 23
февруари 2017година, както следва:
1. Общински съвет – Костенец дава съгласие за
безвъзмездно придобиване в собственост от Община
Костенец, по реда на чл. 54 от Закона за държавната
собственост на имот – държавна собственост, за
трайно задоволяване на обществени потребности от
местно значение, както следва:
 5/11 от поземлен имот с идентификатор №
38916.10.191 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на к.к. Вили Костенец, община Костенец,
Софийска област с площ от 3001 кв.м., ведно с
построената върху него сграда с идентификатор
№ 38916.10.191.1 със застроена плащ от 290 кв.м.,
на три етажа със сутерен, състояща се от три тела,
стоманобетонова конструкция, построена 1979г.,
за които е съставен акт за публична държавна
собственост № 3147-МВР/03.08.2018г., утвърден от
министъра на вътрешните работи.
2. Общински съвет Костенец упълномощава
кмета на Община Костенец да извършва всички
необходими фактически и правни действия, по
безвъзмездното придобиване в собственост на имота
по т.1.
РЕШЕНИЕ
№ 75
Общински съвет – Костенец дава съгласие като
собственик да се промени предназначението от
публична в частна общинска собственост на част
от улица между о.т. 784 – о.т. 789 – о.т. 788 с площ
от 295 кв.м., която се включва в новообразуван
УПИ L (урегулиран поземлен имот петдесети) –
„За производствена дейност” с площ от 2165 кв.м.,
съгласно изработен проект за изменение на ПУП-

ИПРЗ /подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация и застрояване/ на УПИ V-674
и УПИ VІ-674 в кв. 84 по регулационния план на
гр.Костенец.
РЕШЕНИЕ
№ 76
1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ
по 200 лв. за раждане на дете на следните жители на
община Костенец:
1.1. Елена Дакова
1.2. Валентина Цветанова
1.3. Галя Цветанова
1.4. Мадлен Петкова
1.5. Ема Благоева
1.6. Павлина Колтева
2. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от
общинския бюджет.
РЕШЕНИЕ
№ 77
Общински съвет – Костенец, дава мандат на
Кмета на Община Костенец, на редовното Общо
събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД – София, свикано на 29.06.2020
г., да изрази позицията на Община Костенец по
предварително обявения проект за дневен ред в
писмо на Областния управител на Софийска област с
изх.№АВиК-61/21.05.2020 г. и да гласува както следва:
По първа точка от дневния ред – „за“;
1.
2.
По втора точка от дневния ред – „за“;
По трета точка от дневния ред – при
3.
постъпване на други въпроси на заседанието,
да приеме предложенията към същите, както при
необходимост да гласува по негова преценка, с оглед
запазване интересите на Община Костенец.
РЕШЕНИЕ
№ 78
1. Общински съвет – Костенец дава съгласието
си да бъдат привлечени двама външни експерти
(икономист и юрист) за подпомагане работата
на Постоянните комисии към Общински съвет –
Костенец.
2. С лицата да бъдат сключени граждански
договори за услуга за срок от пет месеца на стойност
5000,00 /пет хиляди/ лева на експерт.
Тук можете да намерите пълния текст на взетите
Решения:
http://www.kostenetz.com/reshenia_
obshtinski_savet
На 15 юни 2020 г. Общински съвет – Костенец
проведе своето шесто заседание.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 9 и чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, с поименно гласуване, с 10
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 79
І. Общински съвет – Костенец, упълномощава
Йордан Кирилов Ангелов – Кмет на Община
Костенец, да представлява Община Костенец на
Общото събрание на съдружниците на „Фармакос“
ООД, което ще се проведе на 18.06.2020 г., да изрази
позицията на Община Костенец по предварително
обявения проект за дневен ред в Покана от д-р Михаил
Тиков – управител на дружеството, с вх.№92-Ф-12 от
10.06.2020 г. на Община Костенец и да гласува както
следва:
1.
По първа точка от дневния ред – „против“;
2.
По втора точка от дневния ред – „против“;
ІІ. Общински съвет – Костенец, упълномощава
Кмета на Община Костенец, в случай на невъзможност
да присъства на Общото събрание на съдружниците
на „Фармакос“ ООД, свикано на 18.06.2020г., да
преупълномощи друго лице да представлява
общината в Общото събрание и да гласува съгласно
настоящото решение.
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COVID – 19
На 19.06.2020 г. в Община Костенец беше получено
писмо на Началника на РУ на МВР – Костенец и предвид
изнесената в него информация, че се касае за седем броя
диагностицирани лица с COVID – 19 на територията на
Община Костенец, беше свикан незабавно Общински
кризисен щаб, сформиран на основание Заповед на кмета
на Община Костенец.
При разискванията беше взето решение незабавно
да се потърси съдействието на РЗИ – София област
за изследване на персонала на ДЗ „Звънче“ гр.
Костенец, където за кратко е пребивавало едно от
диагностицираните лица.
Да се изиска съдействието на РЗИ – София област за
дезинфекция на заведение и няколко обществени места
в гр. Костенец, където по първоначални данни са имали
контакт заразените.
Междувременно от страна на РЗИ следва да бъде
издирен и изследван и контактният кръг на заразените
лица.
Във връзка с всичко изложено до тук апелираме към
всички жители и гости на Община Костенец:
- да бъдат отговорни към себе си и здравето на
околните.
- да се спазват необходимите мерки за социална
дистанция.
- където е възможно поставяйте защитна маска.
Особено на обществени места.
Благодарим Ви! Пазете се! Останете вкъщи!
Припомняме, че самоличността на заразените не
може да бъде разкривана!
Припомняме:
Съгласно указания на РЗИ- София област и
Министерство на здравеопазването:
Всички работодатели и органи по назначаване
на територията на страната следва да организират
провеждане на противоепидемични мерки в работните
помещения, както следва:
- Недопускане до работните помещения на лица с
прояви на остри респираторни заболявания (повишена
температура, кашлица, затруднено дишане и др.);
- Инструктаж на персонала за правилна хигиена на
ръцете;

Община
Костенец
стартира
дейности по привеждане на детските
площадки на територията на
Община
Костенец,
съобразно
изискванията на Наредба № 1 от 12
януари 2009 г. за условията и реда за
устройството и безопасността на
площадките за игра.

Още през месец декември 2019г., със заповед
на кмета на община Костенец – г-н Йордан
Ангелов, стартираха действия по предприемане
на мерки за безопасност на площадките за игра
на територията на Община Костенец.
В тази връзка беше назначена комисия,
която да констатира състоянието на всяка
една от площадките за игра. Със съдействието
на кметовете на кметства и служителите на
община Костенец бяха стартирани съвместни
мероприятия по събиране, класифициране и
систематизиране на данните за всяка една от
тях. Бяха изготвени и подробни досиета на
всяка от площадките, включително с приложен
снимков материал.
В хода на проверката бяха установени и
предписания на контролните органи, давани
през годините за част от детските площадки,
които към не са изцяло отстранени.
Обобщени изводи:
На територията на община Костенец има 16
бр. детски площадки, както следва: гр. Костенец
– 8 бр.; гр. Момин проход – 3 бр.; село Костенец
– 4 бр.; село Пчелин – 1 бр. От извършените
проверки може да бъде направен обобщен извод,
че нито една от детските площадки не отговаря
напълно на изискванията на нормативната
уредба. Две от детските площадки, тази в кв.
„Чавдарци“ гр. Костенец и тази на ул. „Липа“
гр.Костенец са изградени на терени, които не
позволяват устройството им на това място, а
именно на уширението на улицата, което не е
безопасно. Детската площадка в УПИ – I, кв. 83

- Създаване на организация за физическа дистанция
между хората най-малко 1,50 м.;
- Осигуряване на лични предпазни средства за
персонала в зависимост от спецификата на работа и
оценка на риска на работното място;
- Използване на задължителна маска за лице или
шлем на лицата, обслужващи клиенти;
- Осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на
обектите;
- Създаване на организация за контрол на входа
на обектите по отношение броя на влизащите, с цел
недопускане на струпване на хора.
Считано от 23.06.2020 г. носенето на защитна маска
за еднократна или многократна употреба или друго
средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем
и др., е задължително на всички закрити обществени
места. Изключение се допуска за клиентите в местата за
хранене и питейните заведения. Това нарежда здравният
министър в издадената Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.
В същата заповед се посочва, че всички спортни
мероприятия могат да се провеждат пред публика при
заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при
настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или
при спазване на дистанция от 1,5 м.
При провеждане на футболни мачове се допуска
публика до 1000 души на сектор при условията, посочени
по-горе.
Правилото за до 50% заетост от общия капацитет
на местата важи и за провеждането на конгресноконферентни мероприятия, семинари, изложения и др.
За провеждането на културни и развлекателни
мероприятия на закрито и открито също важи условието
за до 50% заетост на местата. Това се отнася и за дейността
на дискотеките и нощните заведения, както и за сватби,
балове други масови събирания.
С пълния текст на Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.,
която влиза в сила от 23.06.2020 г., можете да се запознаете
тук - https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/
ot-utre-23-yuni-noseneto-na-predpazna-maska-ili-dr/?fbcli
d=IwAR3nk4GYO4L7a8wyE0ikvXKcB1H9Yx7NMvyqSCt_
UJJtLWrS4TpPBHZs-do

е неизползваема. Останалите детски площадки
се нуждаят от основен ремонт до привеждането
им във вид и подходящи условия за използване
от децата и посетителите. Като цяло детските
площадки не са оградени с предпазна ограда,
няма информационна табела, като 80 % от
съоръженията са на повече от 30 години и за
тях няма спецификации.
Според комисията: следва да бъде
осъществяван ежегоден контрол на състоянието
на детските площадки от лицензирана
фирма – орган, който има разрешение да
извършва инспекцията. На следващо място,
именно фирма с подобен лиценз следва да
прецени за кои площадки да бъдат направени
технически паспорти. Органът по контрол
следва да прецени приоритетно в какъв ред да
започне обследването. Следва да се осигури и
финансово обезпечаване на всички действия по
преотреждането на терените до реконструкция
и обновяване на детските площадки на
територията на община Костенец.
Във връзка с гореизложеното беше
изготвена справка за Органи по контрол
на площадки за игра, които биха могли да
стартират тези действия.
Към момента са изискани оферти от
лицензирани органи, за сключване на
договор, за извършване на Годишен контрол
на площадките за игра. Офертите, които
община Костенец желае да бъдат представени
следва да включват изпълнението на всички
необходими действия и мерки за извършване
на пълна и подробна проверка на общото ниво
на безопасност на площадките за игра, спрямо
изискванията на Наредба № 1/12.01.2009 г. за
условията и реда за устройство и безопасност
на площадките за игра.
Уверяваме Ви, че ще продължим да
работим по осигуряване безопасността
на децата и действията ни по поддържане
на детските площадки на територията на
община Костенец ще продължат и занапред.
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СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ,
Във връзка с получено писмо с вх. №
92-Х-7/12.06.2020 г. от „ХОЛДИНГ БДЖ ”
ЕАД относно промяна на разписанието на
влаковете за следващата календарна 2021 г.,
предоставяме на Вашето внимание проектът
на графика за движение на влаковете , който
ще влезе в сила от декември 2020 г. и ще бъде
с период на действие до декември 2021 г.
С цел удовлетворяване на потребностите на
жителите на община Костенец, ползващи
услугите на железопътния транспорт, очакваме
Вашите писмени становища по предложения
проект на разписанието в срок до 15.07.2020 г. на
e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com или ttt@
kostenetz.com.
Проектът на графика за движението на
влаковете можете да видите тук: https://www.
bdz.bg/bg/a/proektt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2021-g-e-publikuvan-za-obshchestveno-obszhdane?fbclid=IwAR2dSlAMX8x-1b8ETdyc43b640pW0te27u3mLVLKyPk03My3AuS9tAqFttc
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
На 16.06.2020 г. стартира
подмяна на плочките на
тротоарната
настилка
в
района на болницата в гр.
Костенец /СБДПЛР Костенец
ЕООД/. Старата тротоарна
настилка беше в изключително
лошо
състояние,
което
затрудняваше
достъпа
и
придвижването в тази част на
града.

Как да се забавляваме в
Костенец по време на пандемия
Последните месеци светът
живее в необикновена ситуация.
Пандемията от COVID 19 е
повсеместна и засегна голям брой
хора. В България се приеха и
въведоха редица ограничителни
мерки, които засегнаха социалния
живот.
Навън вече е пролет и става
все по-трудно да останем вкъщи.
За щастие в община Костенец има
редица варианти за забавление по
време на пандемия.
Колелото е една чудесна
възможност да сме навън, да
спортуваме и да се забавляваме
на малко групи. Има множество
подходящи пътеки и посоки, по
които може да се поеме с колелото.
Във
Facebook
може
да
намерите група Вело клуб
Костенец. Всеки, който търси
компания и идея за интересен
маршрут може да се присъедини
към групата. Ежедневно се
публикуват предложения и се
правят велопоходи.
Планината е друго прекрасна
място за разходки и алпинизъм
по време на пандемия. В района на
Костенец има чудесни екопътеки,

поляни и горски кътчета,
където разхождайки се човек се
наслаждава на уникална природа
и впечатляващи гледки. Жителите
на община Костенец само за
10мин могат да се озоват в райско
кътче, да дишат чист въздух, да
слушат шумоленето на дърветата,
пръскането на поточетата и да
забравят за вируса.
В околностите на общината
има доста водоеми, където
може да се практикува спортен
риболов. Много местни жители
хвърлят въдици и се гордеят с
улова. Бащите могат да прекарат
незабравимо време с децата си
давайки им уроци за риболов
и полезни съвети за търпение,
дисциплина, майсторски похвати
Да не забравяме, че Корона
вирус пандемията ни върна към
семейните ценности. Тези дни,
когато повече часове прекарваме
вкъщи може да се отдадем изцяло
на най-близките си хора. Да
играем с децата си, да преоткрием
настолните игри, да се превърнем
в кулинарни експерти, да се
насладим на дълги часове на
масата заедно.

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

АКТУАЛНО
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ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
2030 гр. Костенец , ул. Иван Вазов 2 тел/факс +3597142/3234;2308
е-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, www.kostenetz.com

Министерството на туризма
публикува указания за
функциониране на местата
за настаняване и заведенията
след отмяна на извънредното
положение в Република
България

http://www.tourism.government.bg/
bg/kategorii/covid-19/ukazaniya-zafunkcionirane-na-mesta-za-nastanyavane-izavedeniya-za-hranene-i
Министерството
на
туризма
публикува на интернет страницата си
подробни указания за функциониране
на местата за настаняване и заведения
за хранене и развлечения след отмяна на
извънредното положение в Република
България. Те са утвърдени от министъра
на
туризма
Николина
Ангелкова
и одобрени от Министерството на
здравеопазването.
Документът се базира на указанията
от Министерството на здравеопазването
според правилата на Световната здравна
организация и Европейския център за
превенция и контрол на заразите.
Мерките, предложени в текста, са
свързани с дейността на местата за
настаняване и заведенията за хранене
и развлечения, прилежащи към тях или
самостоятелни, които имат открити
площи (тераси, градини и др. такива
пространства). Като се има предвид, че
туристическите обекти са различни по
своето териториално местоположение,
предназначение,
функции,
дизайн,
експлоатация и управление, адаптациите
следва да се правят индивидуално, но
така, че да съответстват на този документ.
Сред общите правила се посочва, че
ще се спазва физическа дистанция от
минимум 1,5 м между хората. Трябва да
се поставят дозатори с дезинфектанти,
достъпни за гостите и служителите в
различните помещения и по-специално
на входовете, в зоната на рецепцията,
на входа на асансьорите, на входа на
откритите площи за хранене и развлечения
и в преддверието към санитарните възли,
зоната с открит басейн и т.н.
В лоби пространствата местата за
сядане трябва да са на най-малко 1,5 м
едно от друго. Групиране на гостите във
фоайето не се допуска. Те ще трябва да
спазват дистанция при регистриране
или напускане на обекта. Ползването на
асансьорите се ограничава до минимален
брой лица.
Изхранването на посетителите ще се
осъществява само в откритите части на
ресторантите в хотела или на заведенията
за хранене и развлечения. Допустимо е
ползване на бюфет, но само ако храната
е подредена зад прозрачна преграда
и предоставянето й се осъществява
от служител с маска и ръкавици. Не
се разрешава самообслужване и пряк
контакт на гостите с храната.      
Разполагането на масите с места на
открито ще става по начин, осигуряващ
разстояние не по-малко от 1.5 м между
тях и за не повече от 4 лица на маса.
Според указанията е разрешено
ползването
на
басейни
като
самостоятелни обекти, без прилежащи
други съоръжение за СПА процедури и
развлечения. Персоналът, обслужващ

басейна, съблюдава спазването на
правилата за безопасност и физическа
дистанция между посетителите и
осигурява стационарен дезинфекционен
дозатор в зоната около басейна.
В балнео-, СПА и другите аналогични
центрове, прилежащи към местата за
настаняване или самостоятелните, ще
работят само басейните, включително и с
минерална вода, при стриктно спазване
на
санитарно-хигиенните
норми.
Възможност за пълно функциониране
на тези обекти ще има след промяна
на
заповедта
на
министъра
на
здравеопазването според епидемичната
обстановка.
Указанията ще помогна на бизнеса да
се подготви максимално бързо за летния
сезон и за отваряне на туристическите
обекти след извънредното положение у
нас. Съдържанието е разделено на две
основни части – мерки за изпълнение от
персонала и мерки за спазване от страна на
туристите. Детайлно са описани базовите
функции, оборудването и обслужването
на рецепциите, лоби зоните, стаите за
гости и за персонал, местата за хранене,
за спорт, за развлечения, конферентните
зали и пр.
Конкретните инструкции са насочени
в четири направления:
1. Осигуряване безопасността на
служителите/персонала;
2. Осигуряване безопасност и
сигурност за гостите в обектите;
3. Превантивни процедури при
съмнение за коронавирусна инфекция от
служител спрямо друг служител;
4. Процедури, които трябва да се
спазват при съмнение за коронавирусна
инфекция на гост/гости.
Специален акцент е поставен върху
дезинфекционните
мероприятия
в
туристическите обекти, както и на
техническата поддръжка и свързаното с
нея обслужване.
Местата за настаняване трябва да
разполагат с помещение за изолация
при необходимост, като се посочва,
че не се карантинират обектите.
Указанията ще подлежат на развитие
според промяната на антипандемичните
мерки и други обстоятелства, свързани
с разпространението на COVID-19 в
страната.
Целите на документа са повишаване
безопасността и опазване здравето на
служителите в туризма, минимизиране
риска от заразяване на потребителите
на туристически услуги и други външни
лица
(включително
доставчици),
спазване на физическото дистанциране и
намаляване на контактите в тези обекти,
както и координиране на действията
поради епидемичната ситуация.
Документът е придружен от две
приложения с подробни инструктажи
– първото е Препоръки за служители,
а второто - Препоръки за почистване
и дезинфекция на помещения или
конкретни зони в обекта в случай на
излагане на COVID-19.
Указанията можете да видите на
адрес:
http://www.tourism.government.bg/bg/
taxonomy/term/204

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Мили деца,
С усмивка и удоволствие ви поздравявам по повод най-слънчевия празник в
годината – Международния ден на детето – 1 юни!
Нека невероятните емоции и магията от днешния ден да са винаги с вас! Желая ви
да бъдете здрави, енергични, любопитни и непрестанно да откривате вълшебствата на
живота и света около вас!
Запазете звънкия си смях и блясъка в очите си колкото можете по-дълго, за да
продължите да
дарявате родителите си с щастие!
От сърце ви желая да изживеете детството си безгрижно, с весели игри и добри
приятели!
Бъдете обичани и безкрайно щастливи, защото всеки ден е Ден на детето!
Любка Кръстева
кмет на кметство с. Костенец
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На 2 юни 2020 г. в 12:00 ч., госпожа Любка Кацарова, представители на Кметство
село Костенец и НЧ “ Просвета-1881” сведоха глави за едноминутно мълчание в
знак на почит към Христо Ботев и загиналите за свободата на България.

По повод празника на село Костенец,
който по традиция се чества на 21
май, кметство село Костенец, обяви
фотоконкурс на тема: „Красотите на моя
роден край“. Идеята беше приета с голям
ентусиазъм от младото поколение .
Лично госпожа Любка Кацарова,
кмет на кметство село Костенец
награди с грамоти и сувенир всички
участници в конкурса.
Срещата с тях беше вълнуваща и
ползотворна. Младежите споделиха
своите виждания за бъдещо развитие
на идеята. Фотоконкурсът ще се
провежда ежегодно. Фотоси на всички

участници ще бъдат публикувани като
профилни снимки на официалното
страница на кметството във Фейсбук.

На 16.06.2020г. от 17:30 ч. в големия салон на НЧ“Просвета-1881“ село Костенец
при строги противоепидемични мерки, в предвид настоящата ситуация, се проведе
редовно общо- отчетно събрание.При следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на ЧН за изпълнение на бюджета за 2019 г.
2. Отчетен доклад на Представителната комисия за 2019 г.
3. Приемане на план бюджет за 2020 г.
4. Разни.
НЧ“Просвета-1881“ село Костенец не е спирало дейност по време на карантината.

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ”
От 11.05.2020 г. в Община Костенец стартира
изпълнението на дейностите по проект
„Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания в община Костенец”,
приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността
и насърчаване на социалното включване”,
процедура BG05M90P001-2.101 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания
- Компонент 3”.
Много възрастни хора с увреждания и лица
в риск от: гр. Костенец, гр. Момин проход,
с. Костенец, с. Горна Василица, с. Пчелин и
с. Очуша започнаха да получават почасови
услуги до дома си. Предоставяните услуги
могат да бъдат:
закупуване на храна, хранителни
продукти и продукти от първа необходимост,
лекарства, като покупката се извършва
със средства на лицето, подало заявката за
пазаруване, след което доставяне на закупените
продукти до дома на лицето се извършва от
служители по проекта;
заплащане на битови сметки (със
средства на лицето, чиято сметка е платена);
получаване
на
неотложни
административни услуги (със средства на
лицето, за което е необходима услугата).
При покупки на посочените по- горе
продукти на лицето поискало закупуването
им, освен покупките служителите му дават и
касова бележка (фискален бон) и ресто, ако
има такова.
Когато се заплащат сметки, на гражданина
се предоставя бележка за платената сметка от
съответното учреждение, фирма или оператор,
както и ресто, ако такова е налично.
За получаване на административни услуги,
служителите по проекта могат да съдействат
на гражданите за: предоставяне на рецептурни
книжки (НЗОК) при личния лекар, помощ
за попълване или представяне на заявления,
бланки или формуляри за получаване на
социални услуги от Дирекция „Социално
подпомагане”, за услуги извършвани от
Общинска администрация- гр. Костенец и др.

Проектът няма ограничение на броя
на потребителите. Гражданите на община
Костенец, които искат да се включат в
дейностите, трябва да отговарят на едно от
следните изисквания: възрастни хора над
65 г. с ограничения или невъзможност за
самообслужване; хора с увреждания и техните
семейства; възрастни в риск (в зависимост
от грижа, поради увреждане, неподвижност
или невъзможност за водене на независим
и самостоятелен живот; в случай, че лицето
или член на семейството му е поставено под
карантина във връзка с COVID- 19; самотен/
ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в
невъзможност да оставят децата си сами.
За целта община Костенец има назначени
14 служители, от които: 12 на длъжност:
„Доставчик на услугите”, 1 на длъжност
„Диспечер” и 1 на длъжност „Шофьор”. Те
извършват дейността си всеки работен ден на
седмицата в рамките на 8 часа – от 08:00 ч. до
17:00 ч. Назначените служители са обезпечени
с лични предпазни средства и дезинфекциращи
препарати.
Лицата, които попадат в обхвата на целевите
групи по проекта и имат необходимост от
предоставяните по проекта услуги, могат
да заявят своето желание и да получат
допълнителна информация от диспечера на
телефон: 0876/345940.
Стойността на проекта е 120 990 лв. със
срок на изпълнение 31.12.2020 г.
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Действия на Община Костенец във връзка със Закона за управление на Етажната собственост.
На основание чл. 44, ал. 1 от Закон
за управление на етажната собственост
Общинска администрация – Костенец
създава и поддържа публичен регистър
и публикува на интернет страницата си
данни за сдруженията на собствениците,
съответно промените в тях, в 14 – дневен
срок от вписването в регистъра.
В отдел „Общинска собственост“ се
води горепосоченият регистър. Същият
е обявен на официалната интернет
страница на Община Костенец. В
него са вписани шест сдружения на
собствениците.
Собствениците
на
етажна
собственост, които не са регистрирали
сдружение на собствениците имат
задължение за уведомяване, съгласно
чл. 46 б от ЗУЕС. „Управителите или
председателите
на
управителните
съвети на сгради или отделни входове
в режим на етажна собственост подават
в едномесечен срок от избирането
им
уведомление
в
общинските
или
районните
администрации.
Уведомлението съдържа имената,
електронната поща, адрес и телефон на
членовете на управителния съвет или

на управителя и адреса на сградата в
режим на етажна собственост, адрес в
страната и копие на протокол за избор
на управителен съвет (управител),
заверено с полагане на надпис “Вярно с
оригинала” и приложенията към него.“
Съгласно подадените уведомления в
отдел „Общинска собственост“ се водят
досиета на сгради или отделни входове в
режим
на
етажна
собственост.
През месец март 2020 г. от страна
на Община Костенец са изпратени
29 бр. писма, с които уведомяваме
управителите на сгради или отделни
входове в режим на етажна собственост,
че във връзка със запитване до
Министерство
на
регионалното
развитие и благоустройството относно
подновяване
на
Националната
програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради, и
получен отговор, че към текущия момент
не се приемат заявления за интерес
и финансова помощ от сдружения на
собственици по Програмата, и че при понататъшно стартиране на Програмата
ще бъдат своевременно уведомени.
В Общинска администрация -

Костенец, отдел „Общинска собственост“
се съдържат 50 досиета на сгради или
отделни входове в режим на етажна
собственост, съдържащи уведомление
за проведено общо събрание, копие
на протокол за избор на управителен
съвет и приложен присъствен лист на
собствениците.
В началото на годината е направен
преглед на съдържащите се в отдела
досиета.
При
проверката
бяха
установени 26 изтичащи или изтекли
управителни съвети. През месец Януари
бяха изпратени 26 уведомителни писма
до управителния съвет на етажна
собственост, с което им напомняме да
свикат общо събрание на собствениците
за избиране на нов управителен съвет
и да подадат уведомление по чл. 466
от Закона за управление на етажна
собственост.
В
следствие
на
писмата са получени 14 уведомления
за проведено общо събрание и избрано
ръководство на управителен съвет.
През месец Февруари бяха изпратени
втори напомнителни писма до 12
броя управителни съвети на етажна
собственост, които не са изпълнили

препоръките по писмата от месец
януари. Вследствие на тези втори писма
са получени 6 бр. уведомления за
проведено общосъбрание и избрано
ръководство на управителен съвет.
Припомняме,
че
според
административнонаказателните
разпоредби чл. 56, т.3 Председателят на
управителен съвет (управител), който не
подаде уведомление в общинската или
районните администрации по чл. 466. се
наказва е глоба от 50 до 400 лв.
Съгласно чл. 47 т.2 от Закона за
управление на етажна собственост
Кметът на общината или района
ежегодно до края на месец март подава
справка за предходната година до
министъра на регионалното развитие
и благоустройството за подадените
уведомления за етажната собственост
по чл. 466. Кметът на общината
ежемесечно
подава
справка
до
министъра на регионалното развитие
и благоустройството за вписаните
в регистъра по чл. 44 сдружения,
съдържаща информацията по чл. 44, ал.
3. Справката е изготвена и изпратена.

КРЕПОСТ „СТЕНОС” ТРАЯНОВИ ВРАТА- ПРЯК ПЪТ КЪМ ИСТОРИЯТА

Крепостта „Стенос” при прохода
Траянови
врата
се
намира
на
изключително достъпно и атрактивно
място – само на 15 км от гр. Костенец, на
64 км от гр. София и 72 км от гр. Пловдив,
в близост до Автомагистрала „Тракия” в
Средна гора.
Сгушена в полите на планината и
стратегически разположена за охрана
на наблизо преминаващия път „Via Diagonalis”, крепостта е впечатлявала
с красотата и значимостта си още в
дълбока древност. Древните римляни, с
присъщата им прагматичност, изграждат
в прохода мрежа от укрепления, които
да играят възспираща роля срещу всеки
враг, нахлул в границата на империята и
придвижващ се по главения по-важност
път, от Белград до Константинопол.
Укрепленията в прохода, включвали три
крепости и масивна триумфална арка,
която била изградена на пътя, в найвисоката точка на прохода.
През 2010г. Крепост „Стенос” в
прохода Траянови врата е категоризирана
като „Обект от национално значение”.
Община Костенец печели европейски
проект по ОП „Регионално развитие”

2007-2013,
за
възстановяване
и
социализиране на крепостта. През 2015
г. твърдината е частично възстановена,
изцяло
в
стила
на
древните
строителни техники, с цел запазване
на автентичния изглед на уникалното
по рода си съоръжение. Изграден е
туристически информационен център
със зала за прожекции и изложбена
зала, разполагаща с макет на крепостта.
В района има изградена еко пътека,
с маршрут от Момин проход, през
крепостта, до Храм „Възнесение
Господне”- Еледжик, както и места за
почивка и пикник на туристите.
Средната годишна посещаемост
на обекта е над 17 хил. души, като
тенденцията е за устойчив растеж.
Екипът на крепостта разполага с двама
екскурзоводи, представящи задълбочено
историята на твърдината и района, а
комбинирайки беседата с внушителна
видео прожекция на филм за царуването
на Самуил, превръщаме разходката на
обекта в съпреживяване на историята.
Обектът се радва на голям интерес
от страна на учениците, към които се
отнасяме с изключително внимание, за да

събудим желанието им да знаят, помнят
и съхраняват историята и корените си.
Ежегодни са честванията на 17 август,
по случай победата на цар Самуил над
византийския император Василий II.
От 2018г., по случай тази знаменателна
дата, на крепост „Стенос” се организира
двудневен
исторически
фестивал.
В събитието участват над 80 души
възстановчици и групи за исторически
реконструкции, от цялата страна.
Фестивалът „Траянови врата- величие
и памет”, се радва на голям интерес и
се превърна в едно от най-значимите
събития в целия район. Първото му
провеждане бе удостоено с присъствието
на над 4 хил. души, за двата фестивални
дни. Част от програмата бяха бойни
демонстрации, облекла и снаряжение
от различни епохи, бит, средновековна
храна, всекидневие и традиции на
предците ни. Изключителен интерес
предизвика сключването на граждански
брак, по времето на фестивала, на
който младоженците и кумовете бяха
в реконструирани дрехи от средните
векове, а след гражданския ритуал бяха
благословени и според средновековните
традиции и обичаи.
Демонстрациите с горящи оръжия,
като част от вечерната програма,
събудиха у зрителите мистиката и
гордостта от величието на историческите
събития на това място.
През годината се провеждат различни
по-малки събития с цел популяризиране
на туристическия обект- стрелби с
лъкове, рисуване на открито и др. Едно от
запомнящите се събития бе „Празникът
на виното и мъдростта на предците”, което
се проведе на 22.02.2020г. Характерно
за събитието бе, че чрез обединението
на всички читалищни и културни
дейци, успяхме да покажем характера
и особеностите на местните обичаи,
бит и традиции. По време на празника
посетителите имаха възможност да
се включат в различни работилнициплетене на колани, плъстене на вълна,
рисуване, моделиране на сувенири, да
наблюдават демонстрации като месене на

хляб и местни специалитети, стоплени от
чаша хубаво греяно вино и под съпровода
на песни и танци от нашите фолклорни
традиции.
Крепостта „Стенос” Траянови врата”
постепенно и устойчиво се превръща в
любимо място за почивка, разходка и
приятно прекарано време, както сред
туристите, така и сред жителите на
Костенец и съседните общини. Екипът
на посетителския център приема за
своя лична мисия превръщането на
посещението на крепостта в преживяване
и емоция, които да оставят траен
отпечатък в съзнанието на всеки наш
турист. Работим усърдно за развитието
на туристическия обект, и на Костенец
като цяло, в дестинация за туризъм в
четири сезона. Не на шега, пожелаваме
на всеки наш посетител, да се влюби в
Костенец, за да има все повече поводи да
се връща при нас.

НОВА Р УБРИКА
ТВОРЦИ ОТ КОСТЕНЕЦ
На истинските…
Има думи лечителки...
Кротко пристъпват
и открехват душата ми.
Думи с хора, спасители...
Дай лапата, стари приятелю!!!
За сетен път ще изплуваш от блатото!!!
Изправяш се гордо
и се опираш на нечие рамо...
Имам истински хора сред себе си...
С главни букви ги пиша „Човеци”.
И обичам ги, Господи...
Ти пази ги во веки!!!

Автор Емилия Фильова
Издание: „Пъзели от вдъхновения“

