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Честване на 112-та годишнина от
обявяването на независимостта на България
С тържествено честване
при
паметника
на
гр.
Костенец бе отбелязана 112-та
годишнина от обявяването на
независимостта на България.
Кметът на община Костенец
поднесе
поздравително
слово по повод празника. В
знак на признателност бяха
поднесени цветя и венци.
Празничния ден продължи
на амфитеатъра в център на
града с „Костенска фолклорна
плетеница“. В тържеството
взеха участие самодейни
индивидуални изпълнители,
фолклорни състави, групи
и формации от община
Костенец.

На амфитеатъра бе представена
фото изложба на тема „Костенец
не е от вчера“ от личната колекция
на Кирил Добрев.
Гражданите
имаха възможността да видят как
са изглеждали „Стария Костенец“
и околията. Историкът Емануил
Гавелски проведе беседа на тема
„Битката при Траянови врата“ с
ученици от ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ гр. Костенец, а пък
журналистът-патриот
Ивайло
Шопски гостува на общината ни
със своето пътуващо читалище
„Бащино огнище“.
Той обясни
пред граждани и ученици от
ПГ“Георги Сава Раковски“ и СУ „Св.

Климент Охридски“ гр. Костенец за
единственото по рода си пътуващо
читалище. Сподели за екипа си, че е
изграден изцяло от доброволци, като
е наброявал и 100 души. Изиграха
с учениците и техните учители
играта „Опознай моята България“ и
всеки дал верен отговор бе награден
лично от Шопски със знамето на
България. Следобеда продължи в
НЧ „Гео Милев 1954“ гр. Момин
проход, където беше прожектиран
документалния филм „Премълчаното
за войводата Мълчанков“ – най-новия
от поредицата документални филми
на патриотът Ивайло Шопски.

С базар “Произведено в
Костенец”, водосвет за здраве и
благополучие на всички жители
на
общината,
изпълнения
на вокална група “Боили”,
представяне на ДФ “Вайялет”
и концерт на Дения Пенчева,
завършиха тържествата по повод
Празника на Костенец.
Благодарим на всички, които
станаха част от инициативите ни.
Благодарим
на
всички
участници!
Желаем
много
здраве,
просперитет и добри дни на
всички жители на Община
Костенец!

ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНА ПЛОЧА
НА ГЕОРГИ РУСЕВ
На 24.09.2020 г.
тържествено
бе открита паметна плоча на
големия български артист Георги
Русев.
На празника присъстваха
дъщерите, внуците и правнуците на
актьора, Надежда Джоргова /една от
внучките/ произнесе хвалебствено
слово, като благодари от името на
всички роднини на ръководството
на община Костенец в лицето на г-н
Йордан Ангелов - кмет на общината
за оказаната чест и внимание на
техния близък и почетен гражданин
на Костенец. Иван Петрушинов ,

актьор и колега на Георги Русев също
бе гост на тържеството. Той поднесе
кошница с цветя от колектива на
малък градски театър „Зад канала“ и
сподели пред всички, че в живота си
по-добър човек от Георги Русев не
познава. Церемонията по откриването
на паметната плоча бе извършена
от кметът на община Костенец г-н
Йордан Ангелов и г-н Иван Банчев
председател на общински съвет
Костенец намираща се на централния
вход на НЧ „Прогрес 1907“ гр.
Костенец.
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Началото на новата учебна година
бе дадено във всички образователни
институции на територията на
община Костенец. С приветствено
слово кметът на общината г-н Йордан
Ангелов поздрави всички ученици,
като им пожела да бъдат здрави,
ученолюбиви, да се забавляват и
радват през новата учебна година.
Кметът подари по една книга с лично
послание на всеки един първокласник
от общината/ 94 са децата тръгнали
за пръв път на училище тази есен в
района/.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
ПГ „Георги Сава Раковски“ и СУ

„Св. Климент Охридски“ гр.
Костенец бяха посетени от
Йордан Ангелов - кмет на
община Костенец, Маргарита
Минчева - зам. кмет на община
Костенец, Иван Банчев
председател на Общински съвет
– Костенец и Росица Иванова
– началник на Регионален
инспекторат по образованието.
В ОУ „Христо Смирненски“
гр. Момин проход гостуваха г-н
Ивайло Котларов – кмет на гр.
Момин проход,г-жа Тинка Проданова
– зам. кмет на община Костенец,
както и г-жа Яна Касова – общински
съветник.
В детските градини „Здравец“,
„Звънче“ и „Радост“ представители от
общината бяха Благовеста Христова
– гл. експерт образование и култура
и Емил Кангалов – гл. експерт връзки
с обществеността. На учениците
и учителите от ОУ „Константин
Костенечки“ с. Костенец бе направен
тържествен
водосвет
от
отец
Николай. На добър час и успешна
учебна 2020/2021 г.!
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“Играйте с нас”

По случай празника на Костенец,
сдружение “ За децата на Костенец”
организираха вълнуващо събитие
с любезното съдействие на община

СПОРТЕН ПРАЗНИК
Спортен празник под надслов
„Детство мое“ се състоя на спортнотренировъчен комплекс „Бенковски“
гр. Костенец. Г-жа Маргарита Минчева
зам. кмет на общината откри събитието
и пожела на всички участници здраве и
успехи. В него взеха участие учениците
от начален етап на образование /1 – 4
клас/. Празникът беше организиран
от община Костенец, ръководители
по лека атлетика и инструктори от
спортно-танцов клуб „Детство мое“
гр. София. Децата спортуваха и се
забавляваха в четири предварително
обособени зони на терена, докосвайки
се до магията на българския танцов
фолклор, проверявайки уменията
си в сферата на леката атлетика и
футбола и до игрите от детството на
техните родители. На финала всеки
участник получи грамота и лакомства
от Йордан Ангелов кмет на община
Костенец и Иван Банчев председател

на общински съвет Костенец. Вторият
етап на празника продължи с детски
футболен турнир между общинските
училища. При откриването на турнира
децата бяха изненадани от появата на
трима големи български футболисти
– Ивайло Йорданов, Александър
Димитров и Явор Вълчинов.
След оспорвана битка купата бе
спечелена от отбора на ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ гр. Костенец,
среброто отиде при футболистите
от СУ „Св. Климент Охридски“, на
трето място се класира отборът на ОУ
„Константин Костенечки“ с. Костенец.
Всички малки футболисти получиха
медали, които им бяха връчени от
Ивайло Йорданов – една от легендите
на българския футбол.
Като финал на спортния ден ще
се проведе демонстративен футболен
мач между община Костенец и РУ
Костенец.

Костенец, което се състоя в района
на амфитеатъра. Децата посрещнаха
есента с тематични игри, песни и
танци!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
РЕШЕНИЕ
№ 142

На 18 септември 2020 година се
проведе заседание на Общински
съвет – Костенец, свикано по реда на
чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА с Решение
№ 137/27.08.2020 г.
При извършена проверка за кворум
се установи присъствие на 11 общински
съветници от общо 17. Присъстваха
още: г-н Ангелов, кмет на общината
и г-жа Проданова, зам.-кмет. Ето и
взетите решения:
РЕШЕНИЕ
№ 138
Да се измени и допълни приетата
с Решение № 23/20.02.2020г. на
Общински съвет- Костенец „Програма
за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в
Община Костенец през 2020 година”.
РЕШЕНИЕ
№ 139
І. Общински съвет – Костенец
освобождава Юлия Заркова от
заеманата от нея длъжност Директор
на ОП «Траянови врата», Костенец,
считано от 01.10.2020г.
ІІ. Общински съвет – Костенец
избира Никола Здравецов Йорданов
за Директор на ОП «Траянови врата»,
Костенец.
РЕШЕНИЕ
№ 140
І. Общински съвет – Костенец
увеличава
определения
процент
възнаграждение
на
д-р
Мария
Христоскова по Договор за възлагане
на управлението на «Специализирана
болница за продължително лечение и
рехабилитация» ЕООД на 380 %.
ІІ. Възлага на Кмета на Община
Костенец да предприеме последващи
действия във връзка с взетото решение.
РЕШЕНИЕ
№ 141
1. Разрешава функционирането
на самостоятелни паралелки с брой
ученици под нормативно определения
минимум в

№
по
ред

Общински
1.
съвет – Костенец дава
съгласие да се проведе
публичен търг с явно
наддаване за отдаване
под наем на терен –
публична
общинска
собственост с площ
от 100 кв.м., представляващ част от
УПИ II „Озеленяване“ в кв. 15 по
застроителното решение на стопанския
двор на бившо ТКЗС „Траянови врата“ в
град Костенец, одобрено със Заповед №
РД-15-33/16.02.1998г.,целият с площ от
480 кв.м., находящ се в град Костенец,
актуван с акт за публична общинска
собственост
№
388/07/10/2010г№
388/07/10/2010г. за разполагане на
преместваем обект за извършване на
търговска дейност за срок до 10 /десет/
години, при първоначална месечна
наемна цена в размер на 132,00 лв.
2.
Възлага на Кмета на Община
Костенец да организира и проведе
публичен търг и сключи договор
за наем със спечелилия участник
след влизане в сила на Решението
на Общински съвет – Костенец за
промяна в Програмата за управление
и разпореждане с имотите-общинска
собственост в Община Костенец през
2020г.
РЕШЕНИЕ
№ 143
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от
ЗУТ одобрява задание за изработване
на Подробен устройствен план –
парцеларен план за обект: „Изграждане
на кабелна захранваща линия НН 1 кV
за стационарна контролна единица
АУЗПТ/СКТ №1038 на път І-8 Момин
проход – Ихтиман км 135+000“,
съгласно приложеното мотивирано
предложение.
2. На основание чл. 124а, ал. 1 и
ал.5 от ЗУТ разрешава изработване
на проект за Подробен устройствен
план – парцеларен план по чл. 110, ал.
1, т. 5 от ЗУТ за обект: „Изграждане
на
кабелна
захранваща
линия
НН1 кV за стационарна контролна
единица АУЗПТ/СКТ №1038 на
път І-8 Момин проход – Ихтиман
км 135+000“, с дължина на трасето
от 25 м. разположена в имот ПИ
№18561.000037, държавна собственост
на Министерство на транспорта с
начин на трайно ползване „път ІІІ
клас“

СУ „Св.Климент Охридски”” гр.Костенец за учебната 2020 / 2021 година
разлика до
прогнозен
клас
профил
брой
брой
задължиобщ брой
параученици
телния
ученици в
лелки
минимум
училището

1.

ІХ-в

Предприемачески

1

12

6

2.

ХІІ-а

Технологичен
-Туризъм

1

10

8

559

3. Общински съвет – Костенец
възлага на Кмета на община Костенец
да предприеме последващи действия
по изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ
№ 144
1. Общински съвет – Костенец,
отпуска помощ по 200 лв. за раждане
на дете на следните жители на община
Костенец:
1.1. Л. Илиева
1.2. К. Делсизова
1.3. С. Петков
1.4. М. Арнаудова
1.5. Т. Димова
2. Общински съвет – Костенец,
отпуска еднократни помощи за лечение
на следните лица:
2.1. Д. Габеров, жител на с. Костенец
– 200,00 лв.
2.2. С. Стоева, жител на гр. Костенец
– 600,00 лв.
2.3. А. Тодоров, жител на с. Пчелин
– 200,00 лв.
2. Средствата да бъдат осигурени
от § 42 14 от общинския бюджет.

РЕШЕНИЕ
№ 145
Общински съвет – Костенец
1.
отменя действащата Наредба за
определянето и администрирането на
местни данъци, такси и цени на услуги
на територията на Община Костенец,
приета с Решение № 5 по Протокол №
2 от заседание на Общински съвет –
Костенец, проведено на 01.02.2018г.
2.
Общински съвет – Костенец
одобрява нова Наредба за определянето
и администрирането на местни данъци
на територията на Община Костенец.

РЕШЕНИЕ
№ 146
1.
Общински съвет – Костенец
отменя действащата Наредба за
определянето и администрирането на
местни данъци, такси и цени на услуги
на територията на Община Костенец,
приета с Решение № 5 по Протокол №
2 от заседание на Общински съвет –
Костенец, проведено на 01.02.2018г.
2.
Общински съвет – Костенец
одобрява нова Наредба за определянето
и администрирането на местни такси
и цени на услуги на територията на

Община Костенец.
РЕШЕНИЕ
№ 147
Общински съвет – Костенец избира
седем членна комисия за провеждане
на
процедурата
за
закупуване
на специализиран автомобил за
сметосъбиране и сметоизвозване,
както следва:
1.
Владимир Сотиров
2.
Младен Зарков
3.
Николай Николов
4.
Тодор Стойнов
и трима служители на Община
Костенец определени със заповед на
Кмета на общината.

РЕШЕНИЕ
№ 148
1. Дава съгласие за ползване на
натрупаните средства, представляващи
отчисления по чл. 20 от Наредба No
7 от 19.12.2013г. за депониране на
битови отпадъци от община Костенец
в размер на 64 хил. лв. за закупуване
на специализиран автомобил за
сметосъбиране и сметоизвозване –
употребяван, както и фабрично нови
контейнери тип „Бобър” за събиране
на отпадъци.
2. Възлага на Кмета на община
Костенец да предприеме необходимите
правни и фактически действия по
изготвяне и подаване на:
2.1. Искания до Общото събрание на
„Регионално сдружение за управление
на отпадъците на общините Ихтиман,
Самоков, Костенец и Долна баня“ за
даване на съгласие за използване на
натрупаните средства за закупуване
на автомобил за сметосъбиране и
сметоизвозване – употребяван, както
и контейнери тип „Бобър” за събиране
на отпадъци.
2.2. Заявления по чл. 25, ал. 1
от Наредба No 7 от 19.12.2013г., до
Директора на РИОСВ - София за
освобождаване на сума в размер на 64
хил . лв.
3. Възлага на Кмета на община
Костенец да предприеме необходимите
правни и фактически действия по
използване на получените средства
от отчисленията по чл. 64 от ЗУО
за закупуване на специализиран
автомобил за сметосъбиране и
сметоизвозване – употребяван, както
и фабрично нови контейнери тип
„Бобър”
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Интервю с Д-р Беляков - общински съветник
все повече обема на предлаганите мед. услуги , да
се модернизира оборудването,да се привлекат и
задържат в общината още специалисти.Сметнах
че моето присъствие в общинския съвет ще
допринесе за постигането на тези цели.
С какво е по-различен този Общински съвет?
В този общински съвет има голямо мнозинство
от ПП ГЕРБ което улеснява работата ни, но и не
може да ни извини за евентуални пропуски или
неизпълнени обещания . Прави впечатление, че
колегите от опозицията са доста конструктивни ,
няма я конфронтацията от предишния ОС .

Д-р Васил Беляков е семеен с едно дете, завършва
висшето си образование във Висш Медицински
Институт, София. Общински съветник е вече
втори мандат в местния парламент.
Д-р Беляков, какво Ви мотивира да
продължите работата си като общински
съветник?
През миналия мандат настъпиха някои важни
промени - направен беше ремонт и саниране
на сградата на болницата. Това е добро начало
но далеч не е достатъчно , необходимо е да се
продължи да се подобрява средата да се разширява

Как виждате бъдещето на Община
Костенец? Какви са перспективите й?
Много се надявам община Костенец да се
развие в правилната посока - към една малка,
просперираща, модерна, благоустроена община,
център на планински и спа туризъм ,предлагаща
екологично чисти и здравословни продукти на
местното население и на гостите си.
Какво бихте искал да се промени?
Бих искал да сме по-иновативни , смели в
плановете си и решителни за постигането им.
Какви са първите Ви впечатления от
работата на кмета на Община Костенец?
Макар и без опит, той навлезе много бързо в
работата си като кмет, подбра много компетентен
екип и резултатите не закъсняха. От началото на
мандата не ме е разочаровал с нищо .
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ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 г.
Започва набиране на преброители
и контрольори за Преброяване
2021 за община Костенец
От 15.09.2020 г. до 30.10.2020 година в
Общинска администрация – Костенец, град
Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, Център за
административно обслужване, /всеки работен
ден от 08.00 часа до 17.30 часа/ ще се приемат
документи от кандидати за преброители и
контрольори за Преброяване 2021.
За община Костенец са определени 20
контролни района и 15 контрольори и 55
преброителни участъка и 55 преброители.
Необходими документи за контрольори
и преброители, вкл. и резерви:
Заявление по образец на НСИ
Автобиография / по образец на НСИ/
Копие от диплома за завършено
образование
Снимка – цветна /портретна за
документи/
Документ, удостоверяващ номер на
банкова сметка
Съгласие за обработване на лични
данни
Необходими документи за кандидати за
придружители:
Заявление по образец на НСИ
Документ, удостоверяващ номер на
банкова сметка
Съгласие за обработване на лични
данни
Изисквания към кандидатите:
Пълнолетни лица
Способност за възприемане
и комуникация – попълването на
преброителните карти средно за 200250 лица е необходимо да се извърши в
сравнително кратък срок
Образование – минимална степен на
завършено образование – средно
Професионален опит – в сферата
на образованието, администрацията,
финанси, счетоводство, социални дейности,
здравеопазване и др., както и кандидати,
участвали в предишни преброявания.
Образците на документите може да
получите в ЦАО, общинска администрация –
Костенец, от интернет страницата на община
Костенец, както и от кметствата и населените
места на територията на община Костенец

Започна подмяна на уличен водопровод на
ул. „Балчовица“, с. Костенец
На
23.09.2020
г.
започна
изпълнението на дейностите за обект:
„Подмяна на уличен водопровод
по ул. „Балчовица“, с. Костенец,
община Костенец“. Предвидена е
подмяна на съществуващ водопровод
с дължина 493 м. изграден от етернит
с полиетиленови тръби с висока
плътност РЕ100 за налягане 10
атм., монтиране на необходим брой

спирателни кранове, противопожарни
хидранти и сградни водопроводни
отклонения. Реконструкцията цели
преустановяване на авариите и
загубите на вода и подобряване
на количеството и качеството на
питейната вода за населението.
Строителството е на стойност
77 397,77 лв., като финансирането
е осигурено по Постановление №

373 от 27.12.2019 г. на Министерски
съвет на Република България.
Г-жа Любка Кацарова - кмет на
кметство с. Костенец и домакин на
събитието благодари за отделените
средства
с
постановление
на
Министерски съвет, както и пожела
успешна, взаимна и ползотворна
работа!

За допълнителна информация – М.
Павлова директор на дирекция АПО,
Председател на общинската преброителна
комисия
07142 2308 в. 211, e-mail: m.pavlova@
kostenetz.com

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
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КостенеЦ
Моята община е

КАКВИ СА БИЛИ В УЧИЛИЩЕ…
Във връзка с началото на новата учебна година,
на нашите въпроси любезно отговориха: Йордан
Ангелов кмет на община Костенец, Маргарита
Минчева зам. кмет на община Костенец, Тинка
Проданова зам. кмет на община Костенец и Иван
Банчев председател на общински съвет Костенец.
ВЪПРОСНИК
1. Име и длъжност:
Йордан Ангелов – кмет
на община Костенец
2. В кое училище в
Костенец сте учили?
ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ гр. Костенец
3. Какви/каква
бяхте
като ученик?
Винаги съм бил добър
ученик, а средното си
образование завърших с
пълно отличие.
4. Кой беше любимият Ви предмет?
География
5. Срещате ли се още с приятелите си от
училище?
За съжаление все по-рядко се случва напоследък.
6. Какво ще пожелаете на учениците за новата
учебна година?
На първо място им
пожелавам да бъдат здрави,
да дерзаят, да мечтаят!
Нека сбъдват мечтите си,
на добър час!
1. Име и длъжност:
Тинка Проданова – зам.
кмет на община Костенец
2. В кое училище сте

учили?
От първи до четвърти клас съм учила в ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Дупница, след това
до седми клас художествена гимназия пак в гр.
Дупница. Средното си образование съм завършила в
строителния техникум, специалност строителство и
архитектура в гр. Брацигово.
3. Какви/каква бяхте като ученик?
Палава , но винаги отлична ученичка. Посещавах
всички извънкласни занимания. Винаги ходех на
училищни екскурзии.
4. Кой беше любимият Ви предмет?
Математика, изобразително изкуство и биология.
5. Срещате ли се още с приятелите си от
училище?
От всички изброени по-горе учебни заведения
имам приятели с които се срещам или чувам по
някакъв повод почти ежедневно.
6. Какво ще пожелаете на учениците за новата
учебна година?
Здраве!
Забавни
мигове!
Незабравими
преживявания и приятелства за цял живот!

1 . Име и длъжност:
Иван Банчев – председател на
общински съвет Костенец
2 . В кое училище сте учили?
От
първи до трети клас
съм учил в началното училище
„Св. Св. Кирил и Методий“
с. Костенец, след това в ОУ
„Паисий Хилендарски“ отново в
с. Костенец.
3. Какви/каква бяхте като ученик?
Палав , пълен отличник винаги. Бях отряден

Да изчистим България заедно

Кампанията „Да изчистим България
заедно” на bTV Media Group е наймащабната доброволческа инициатива у
нас, която цели да изгради обществена
чувствителност по въпросите, свързани
с опазването на околната среда, и да
направи България по-чиста и красива
в дългосрочен план. В ситуацията на
пандемия, през 2020 г. инициативата не се
фокусира върху поставянето на рекорди
в рамките на една дата, а продължава
да призовава добрия пример всеки ден.
Инж. Даниела Мандаджиева – главен
експерт „Екология и селско стопанство“
към община Костенец посети детските
градини в района, като обясни на децата
колко е важна ежедневната грижа
към средата, в която живеем, както и
отговорността един към друг.
Малчуганите от ДГ „Радост“, ДГ
„Здравец“ и ДГ „Звънче“ научиха какво е
разделно събиране на отпадъците и вече
знаят, че в жълтия контейнер се изхвърля
хартия, картон, метал и пластмаса, а в
зеления стъкло.

председател.
4. Кой беше любимият Ви предмет?
Математика.
5. Срещате ли се още с приятелите си от училище?
Да, често.
6.
Какво ще пожелаете на учениците за
новата учебна година?
Да учат повече, да четат, да бъдат здрави!
1.
Име
и
длъжност:
Маргарита Минчева
– зам. кмет на община
Костенец
2.
В
кое
училище сте учили?
ОУ
„Христо
Смирненски“ гр. Момин
проход, след това в СУ
„Св. Климент Охридски“
гр. Костенец
3. Какви/каква бяхте като ученик?
Винаги съм отстоявала правата на учениците.
4. Кой беше любимият Ви предмет?
Литература, а любимият ми учител е г-жа Юлия
Георгиева.
5. Срещате ли се още с приятелите си от
училище?
Да, с няколко от съучениците си съм в добри
отношения и често се срещаме.
6. Какво ще пожелаете на учениците за новата
учебна година?
Да бъдат здрави, целеустремени, да постигат
високи резултати и да се вслушват в съветите на
учителите си. Ние се гордеем с тях и вярваме, че един
ден ще се върнат и ще подобрят родното си място!

АКЦИЯ КНИГОДАРИТЕЛ
Две
от
читалищните
библиотеките в общината,
при
НЧ „Прогрес 1907“ гр. Костенец,
както и при НЧ „Просвета 1881“
с. Костенец получиха дарение от
фондация „Лукойл“.
Инициативата
акция
Книгодарител е стартирала на
20.08.2020 г. в 16 бензиностанции
„Лукойл“ намиращи се в поголемите градове на България. Мая
Жекова – член на управителния
съвет на фондация „Лукойл“ с
радост споделя, че в рамките на
двуседмичния срок са успели да

съберат над 5000 книги, които
ще бъдат дарени на седемнадесет
читалищни
библиотеки,
една
училищна и на един дом за възрастни
хора.
Целта на инициативата е
попълване
на
библиотечните
фондове в малките населени места
с по-нови заглавия, издадени
през последните 10-15 години.
Читалищната библиотека в с.
Костенец получи 280 книги, а в гр.
Костенец читалищната библиотека –
310 заглавия.

КостенеЦ
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Новата учебна година за ПГ
„Георги Сава Раковски“ започва с
нов училищен автобус
Учениците от ПГ „Георги Сава Раковски“
гр. Костенец получиха нов училищен автобус.
Министерството на образованието и науката отпусна
35 + 1 местен автобус, марка „Акиа“ на гимназията
с което тя се задължава да използва превозното
средство за извършване на превоз на деца и ученици
в задължителна училищна и предучилищна възраст
на територията на община Костенец.
Желаем приятно и безаварийно пътуване!

АКТУАЛНО
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РОДЕНИ ДА ПОЛЕТЯТ
Денс формация „Вайялет“ при
НЧ „Прогрес 1907“ гр. Костенец
с ръководител Емилия Мичева,
хореограф Валентина Бонжолова
и Мариана Георгиева треньор по
акробатика представиха годишния
си концерт „Родени да полетят“
в три последователни вечери. В
голямата зала на читалището,
където се състоя спектакъла бяха
взети необходимите мерки в
условие на COVID – 19, публиката
имаше възможността да се
насади на хармонията, красотата,
елегантността и багрите на танца.
Деца от музикалната школа
при читалището с ръководител
Светослав Петков също взеха
участие, като изпълниха няколко
песнички. За всички изпълнители
/над 40 деца/ имаше изненада
– сладко кадифено изкушение
предоставено от ПП „ГЕРБ“
Костенец.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ
В ДГ „ЗДРАВЕЦ“  ГР.КОСТЕНЕЦ
Оцветяването с трайни цветни видове рози в
Костенец продължава. Днес инж. агр. Даниела
Мандаджиева гл. експерт „Екология и селско
стопанство“ и Георги Донов градинар към община
Костенец, посетиха учениците от VI клас при СУ „Св.
Климент Охридски“ гр. Костенец.
С помощта на децата бяха засадени няколко рози
в училищния двор, като им бе обяснено как се правят
цветни лехи, какви грижи са необходими за да бъдат
здрави и красиви растенията. Надяваме се, че ще се
пазят посадените цветя по този начин, когато учениците
участват в процеса и полагат труд.

Предучилищният период е много ценен
и значим в живота на човека. Безспорни
авторитети за детето в тази възраст са
възрастните – родителите и екипа в детската
градина. В резултат на сътрудничество между
учители и родители, детето получава найнеобходимата и ценна подкрепа за неговото
пълноценно развитие. Всичко е по-лесно и
по-стимулиращо, когато се прави заедно.
С включването на родителите се избягва
излишното натоварване на учители и деца
с дълга и уморителна подготовка.     А целта
- повишаване качеството на предучилищно
образование - е по лесно достижима.
   Детската градина разработи и прилага от
тази учебна година вътрешен проект „Да се
храним здравословно“ заради значимостта
на проблема. В системна работа с децата в
открити педагогически ситуации проведохме
редица мероприятия, осъществихме дейности
по проекта, които спомагат за осъзнаване
на здравето като ценност и формираме
елементарни умения за приготвяне на
здравословни ястия. С много ентусиазъм деца и
родители се включиха в провеждане на открити
педагогически ситуации – „Да ядем зеленчуци,
а не боклуци“, „Здравословен ресторант“,
„Есенно плодородие“ и др.
За съжаление много от дейностите не
успяхме да проведем с родители поради
пандемичната обстановка. Но работата
по проблема
за здравословното хранене
ще продължи с участието на детската
градина по
проект „Здравословен модел
на хранене в предучилищна възраст“ по
Национална програма “Успяваме заедно“
модул 2 „Иновативна детска градина“.
Тази година детската градина е одобрени за
втори път с проект по националната кампания
„Обичам природата и аз участвам“ на МОСВ –
ПУДООС. По този проект започнахме създаване
на интерактивна образователна градинка от
нов тип - „Вкусна образователна градинка“ с

активното участие на всички – деца, персонал,
родители, Обществен съвет, Община Костенец.
Вкусната образователна градинка се превърна
в място, където децата могат да правят нещата,
които най-много обичат – да се движат, да
докосват, да наблюдават, да откриват, да питат.
А ние с радост преоткриваме, как живата
екосистема
на
една
най-обикновена
зеленчукова градинка, може да бъде
превърната във вдъхновяваща „растяща класна
стая“, където децата получават едновременно
уроци по всички предмети чрез преживяване.

снимка – Мирослав Христов

