Разпространява се безплатно
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Влязох в кабинета на
кмета на община Костенец
с голяма отговорно ст,
защото кметската
институция трябва да бъде
издигната на високо ниво,
каквито са очакванията на
хората. А те искат община
Костенец да се развива, да
бъде на европейско ниво и
всеки един от тях да се
гордее, че са жители на
тази община.
Представяме Ви едно интервю с кмета Йордан Ангелов, в
което ще поговорим за Костенец.
Здравейте, г-н Ангелов нека да коментираме накратко
вашата програма за управление на общината
Концепцията ми за развитие на община Костенец през
следващите четири години се опира на няколко основни приоритета,
които ще бъдат главният фундамент за бъдещото прозрачно и
отговорно управление. Накратко ще маркирам тези приоритети, но
трябва да кажа, че въпреки че само от четири месеца съм кмет на
общината, вече се работи по реализирането на тези приоритети и то
много успешно.

Всички тези проекти бяха спрени от компетентните органи,
поради съмнения за извършени закононарушения от предишното
ръководство на Общината. Безспорно е, че реализирането на тези
проекти са от изключителна важност за Костенец. Разбирайки това
няма право да се откажа и да кажа това са грешки на предишното
ръководство, вината е тяхна, те да си носят отговорността пред
обществото. Проявих упоритост, присъща на спортистите. Ние
никога не се отказваме. И знаете ли какво направих – с лични мои
средства наех екип от специалисти – юристи и икономисти, които да
изготвят мотивирана стратегия, с която да убедим компетентните
органи на държавно ниво, че са налице основания за възобновяване
на проектите. Декларирах,че при управлението, изпълнението и
мониторинга на тези проекти ще се водя от честността, морала и
интереса на обществото. Това е причината към днешна дата тези
проекти да са активни. Това го казвам, защото чух изказвания, че това
били проекти спечелени от предходния кмет.
Н е у в а ж а е м и
съграждани, тези
проекти бяха спрени,
заради предишното
ръководство, но никой
не Ви уведоми, защото
на никого не му се носи
отговорност пред Вас.И
знаете ли, още не мога да
си отдъхна и да съм

Основният е свързан с изграждането на пътната напълно доволен, защото всеки ден се натъквам на „заложени
инфраструктура, но не на парче, а в цялост. Това ще допринесе за капани“, на които целта е ясна – да ме компрометират и откажат.
създаването на подходяща бизне с среда. Добрата пътна
Появяват се фирми, на които са им давани обещания, постигани са
инфраструктура е важна за всички ни.
негласни договорки, и които очакват аз да ги изпълня.
Знаете говорил съм и за развитието на туризма. Големият
Но да продължа с другите конструктивни неща, които
туристически и балнеоложки потенциал на общината предопределя
и нашата дългосрочна перспектива за развитие на туризма – красива свърших дотук и то благодарение на труда, който полагам, а не
природа, минерални извори, известни със своите лечебни свойства, защото съм наследил от предишното управление. В доказателство на
история от далечното минало. Общината е разположена в това е и, че с постановление на Министерския съвет получихме
подножието на две планини – северните склонове на Рила планина и 1200000 лв. отново за основен ремонт на нови три улици с нова
южните склонове на Ихтиманска средна гора. Въпреки всичко казано подземна инфраструктура. А това никога не се е случвало в нашата
дотук, към днешна дата Костенец е един все още недостатъчно община – средства в такъв размер не са отпускани.
познат зелен кът на България.
Друго, което направих дотук е започване на успешната
Също така, голяма част от моята управленска програма е презентация на община Костенец като туристическа дестинация. От
посветена на бъдещето на децата на Костенец и това е разбираемо.
добрите впечатления, които съм оставил в ръководството на ПП
ГЕРБ, община Костенец влезе в полезрението на управляващите и
Ще продължим с
техните екипи. За първи път общината бе номинирана и излезе като
модернизирането на
победител от конкурса ЕДЕН/EDEN – European Destinations of
училищната база и на
Excellence – най –добри европейски дестинации/, дестинации по
детските градини, ще
проекта на Европейската комисия „Здравен и балнео туризъм“.
откриваме поощряваме
То в а н и д а в а
възможно ст да
талантливите деца, ще
бъдем включени
работим активно за
в Е Д Е Н
здравата връзка
п л ат ф о р м ат а н а
училище – работно
България и да сме
част от следващите
място професионална
кампании за
реализация.
п р ом о т и р а н е н а
Декларирах пред гражданите, че управлението ми ще е б ъ л г а р с к и я
открито в интерес на обществото. Те ще бъдат информирани за т у р и з ъ м . Т . е .
решенията на администрацията, е търсим съдействието и мнението Костенец ще бъде
им по важни обществени въпроси. Това е и една от причините да п р ом о т и р а н и в
започнем издаването на този вестник. Част от населението на с т р а н и т е о т
общината не използва електронните медии, за да се информира. Този Европейския съюз .
вестник е насочен към тях. Те също трябва да знаят какво се случва и В тази връзка бях
най-вече да знаят, че има да ги чуе.
официален гост и
част от екипа на
Важна част от приоритетите ми е и борбата с битовата престъпност.
м и н и с т ъ р
Казахте, че вече сте започнали работа по реализирането А н г е л к о в а п р и
на целите, които сте си поставили в управлението на община в и з и т а т а й в ъ в
Костенец? Разкажете ни за това.
В а р ш а в а .
През първия месец Б я х а п р о в е д е н и
и п о л о в и н а о т работни срещи с
управлението министъра на
м и п о л о ж и х развитието на
неимоверни усилия,
з а д а с п а с я и Полша Ядвига
възобновя проектите Емилевич. А сега ни
за „Реконструкция и п р е д с т о и
рехабилит ация на п о д п и с в а н е н а
Общински път SFO споразумение за
с ъ т р уд н и ч е с т в о
1370/I-8/
между община
Костенец – с.Костенец – лет. Костенец“, „Ремонт и реконструкция на К о с т е н е ц и
сградата на община Костенец, с цел подобряване на енергийната й полската Сероцк.
ефективност“, Рехабилитация по улица „Зорница“ и улица „Самуил“; Т о в а е г о л я м а
възможно ст за
„Подобряване на материалната база на ОУ“Св. Св. Кирил и
Ко с т е н е ц и
Методий“гр.Костенец, както и „Реконструкция и благоустрояване на р а з в и т и е т о н а
туризма.
улици в община Костенец“.

Тук трябва да потвърдя и
едно от предизборните си
обещания пред нашите
избиратели – за реалното
п о о щ р я в а н е н а
т а л а н тл и в и т е н и д е ц а .
Знаете беше направен
дарителски фонд по моя
инициатива. Включиха се
н овото ръ ководство н а
общинската структура на
ГЕРБ и общинските
съветници от ГЕРБ.
Ежемесечно даряваме средства, които да се използват в интерес на
гражданите на Костенец. И това го правим не защото имаме, както
беше написано някъде, а защото така разбираме отговорността, която
сме поели към обществото.
Ние осъзнаваме в какво
т р уд н о п о л о ж е н и е е
общината и колко е трудно
на всички ни, но това не
трябва да ни пречи да сме
хора и да мислим и за
другите. Та, ако направиш
добро и знаеш, че си
причина за една усмивка, то
каква по-голяма награда.
Искаме да покажем, че ние
не сме забравили
ч о в е ч н о с т т а и
консуматорската култура не
ни е завладяла.
Общината сме ние. Помагаме ли ние – приемете, че помага
общината.
Г-н Ангелов, имахте ли възможност да се запознаете
вече със служителите в общината, какви са впечатленията Ви и
какво ще изисквате от тяхната работа в бъдеще?
Да, разбира се. Още в първите дни се срещнах с всички
ръководители на отдели и директори на дирекции. Проведохме
конструктивни и полезни разговори. И бях впечатлен от техния
професионализъм и готовността им да работят за развитието на
общината. Хората често са настроени срещу общинските служители
и твърдят, че „не работят нищо“. Обаче не е така, а напротив. Те
служат в интерес на гражданите. Да понякога могат да се забавят с
издаването на някой документ, но в повечето случаи е, защото те
самите спазват административни срокове, след изтичането, на които
могат да предоставят даден документ на гражданите, например.
Естествено, не приемайте, че съм в заблуда и не знам за случаите на
неглижиране на задължения. Знам за всеки един от тях и мерки се
взимат и ще се взимат. И в тази връзка съм решил, отговорните и
съвестни общински служители да бъдат бонусирани с допълнителни
средства към възнагражденията им. За да знаят, че трудът и усилията
им са оценени. И нито едно мое решение в тази насока няма да е
субективно, а взето въз основа на предоставени ми регистри за
извършената дейност през месеца. Тези регистри също са
нововъведение в общината. С тяхна помощ в края на всеки месец аз
знам всеки конкретен служител каква работа е свършил, естеството
й, количеството й, времето, за което е изпълнена всяка една отделна
задача. С тези регистри проследявам и нивото на натовареност на
служителите. Важно е да се избегне свръхнатовареността на едни
служители за сметка на други. Регулирането на работата в общината е
важна и за гражданите, защото искам те да знаят, че като влязат в
общината ще им решат проблемите, без да ги разкарват по различни
кабинети.
Много интересни промени в работата на общинските
служители сте предприел, но кажете как смятате да се сработите
с общинските съветници от други партии?
Още в речта ми при
встъпването ми в
длъжност призовах
всички съветници да
н е з а б р а в я т, ч е
общественият интерес
е надпартиен и трябва
да работим единно в
интерес на развитието
на Костенец. Много
ми с е иска тук да
благодаря на
съветниците на ГЕРБ
за работата им и отговорността, която проявяват.Тук е мястото да
отбележа, че общинските съветници от партия „Воля“ също са много
активни. И г-н Одажиян, и г-жа Николова винаги участват активно,
правят предложения за предприемане на действия, силно се
интересуват от това какво се случва в общината. Всичко това е много
полезно, защото в откритите обсъждания се стига до най-правилните
решения. А всички ние искаме това.
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Разбира се, не се изненадвам от действията на някои от каса в това дружество. За мен логични промени.
общинските съветници, които още в предизборната си кампания

Но всичко това е въпрос на израстване, морал и желание за

дадоха заявка, че в работата си ще работят срещу мен. В тяхната работа в интерес на тези, които са те посочили са техен избраник. Но
кампания по национална телевизия бях определен като неспособен, ще спра дотук, тъй като аз искам да градя, въпреки всички трудности,
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„спуснат отгоре“, и квалифициран като човек с престъпно минало. които се опитват да ми поставят.
Но тяхното неглижиране на задълженията им към хората, които

Г-н Ангелов, всичко, което сте направил досега,

гласуваха за тях и упоритото отказване да вникнат в смисъла на въпреки финансовия крах на общината, е впечатляващо. Но
предложенията, които правя, ме мотивира. Такива хора, които досега наистина как смятате да се борите с кредиторите и тежестта на
са работили по-често в личен интерес, а не в обществен такъв, не натрупаните задължения?
могат да са коректив за работата ми. Тези общински съветници, не се

Както казва премиерът Борисов, сега е време за работа,

почувстваха ангажирани от предложението да направим промени в работа, работа. И конструктивни срещи! Много и различни в търсене
търговското дружество „Костенец Лес 18“ ЕООД. А знаете ли какви на решения за изграждане и развитие към по-добро.
бяха промените? Да прекратим безсмисленото и безотчетно

И нека хората да знаят, че когато не съм в кабинета си – аз

разходване на средства. Предложихме лимит от 100 лева, с които съм някъде пак по работа. В последно време – най-често за срещи,
управителят да може да се разпорежда, без съгласието на разговори и решения в отговорни държавни институции, с чиято
Главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР
Ивайло Иванов по сетиха град Ко стенец след проведена
пари от касата на дружеството и изобщо прави излишно наличието на вярваме, че сме обречени на успех.
специализирана операция срещу битоват а пре стъпно ст.
В срещата участваха още Наталия Николова - окръжен прокурор на
София, Десислава Стоименова - районен прокурор на Ихтиман,
142 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СЕЛО КОСТЕНЕЦ
Николай Спасов - директор на Областната дирекция на МВР, главен
инспектор Петър Ценев - началник на Районно управление Тази година се навършиха 142 години от Освобождението на село Костенец от турско робство. Бързата реакция на руските войски спасява
Костенец, Йордан Ангелов - кмет на община Костенец, Иван Банчев Костенец от насилия, пожари и избиване на населението.
председател на Общински съвет - Костенец, Ивайло Котларов - кмет
Тържественото честване започна с факелното шествие и внасянето на трибагреника в читалището.Празничната програма продължи с на кметство град Момин проход и Любка Кацарова - кмет на кметство
историческо слово за Освобождението на село Костенец, изпълнения на вокална група при ОУ"К.Костенечки" с. Костенец, с ръководител село Костенец.
Главният прокурор Иван Гешев заяви, че в града има
Мариета Ибришимова, рецитал на ученици от начален етап при ОУ "К. Костенечки" с. Костенец, с ръководител Господин Тилев, музикални
проблем с битовата престъпност и трябва да се работи в тази посока.
изпълнения, стихове с участниците от Детска театрална работилница "Приказно детство" при НЧ"Просвета-1881"с.Костенец, с ръководител
Той подчерта: „Това добро взаимодействие, което имаме на
Стефка Ибришимова, МГ"Зелен здравец" при НЧ"Просвета-1881"с.Костенец, с ръководител Васил Сотиров.
централно ниво, може да изградим и на местно, защото няма как да се
Слово по случай празника произнесе г-жа Любка Кацарова, кмет на кметство село Костенец. Уважение на празника засвидетелстваха: Кмета решат проблемите в един град, ако няма съдействие от местната
на община Костенец, Председателя на общински съвет Костенец, общински съветници, ръководители на институции, общественици, власт”.
собственика. Което от своя страна спира и забранява тегленето на помощ община Костенец ще преодолее трудностите. С моя екип

културни и просветни дейци, родители и жители и гости на село Костенец. Програмата завърши с празнична заря.

В хода на специализираната операция срещу битовата
престъпност на територията на община Костенец са проверени 137
лица, от които 6 са от активния криминален контингент. Задържани
са три лица. Проверени са и 86 моторни превозни средства.
Съставени са 11 акта за административни нарушения във връзка с
Закона за движение по пътищата, 9 фиша също във връзка със Закона
за движение по пътищата. Образувани са 2 досъдебни производства.
При различни действия по разследването и проверки на адреси са
иззети 25 литра незаконен алкохол, 2 кг тютюн, 922 къса цигари без
бандерол и около 1 кг наркотични вещества във вид на марихуана.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТРЕТИ МАРТ

Костенец отбеляза тържествено националния празник Трети март. Официалната церемония по отбелязване на празника бе
открита с издигането на националния флаг на фона на химна на
Република България. Тази година се навършиха 142 години от
Освобождението на страната ни от османско владичество.
Официални лица, присъстващи на празника бяха: г-н
Йордан Ангелов, кмет на община Костенец, г-н Иван Банчев,
председател на Общински съвет-Костенец, г-жа Тинка Проданова,
заместник-кмет на община Костенец, г-н Георги Янакиев, секретар
на общината, общински съветници, кметове и кметски наместници,
директори на училища и детски заведения, председатели на
читалищни настоятелства и читалищни дейци, подп. Кадийски,
Съюз на офицерите и сержантите, подп. Найден Найденов, началник
поделение 22700, г-н Михо Червенков, почетен гражданин на община
Костенец, общинско дружество „Русофили“, представители на
политически партии, жители и гости на община Костенец.

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе във Варшава работна среща с министъра на развитието на Полша Ядвига
Емилевич, на която бяха обсъдени актуални за сектора теми от взаимен интерес. Състоялият се двустранен бизнес форум с участието на г-н
Йордан Ангелов, кмет на община Костенец и представители на местната власт е началото за надграждане на традиционно добрите ни
отношения, посочи министър Ангелкова.
През миналата година страната ни е посетена от близо 421 хил. полски туристи, но възможностите са много по-големи. За да
постигнем тези цели, имаме готовност в края на годината да открием национален офис за туризма към посолството ни във Варшава, което е
знак за добро сътрудничество с Полша, подчерта министър Ангелкова.
Ядвига Емилевич поздрави гостенката си и нейния екип за постигнатите високи резултати и изказа желание за полско присъствие на форума.
Слово по случай Националния празник на Република
Двете демонстрираха готовност на страните си да обсъдят възможността за споразумение с анекс към Спогодбата за сътрудничество в
областта на туризма между Народна Република България и Полската Народна Република. Документът е подписан през 1969 г. и се нуждае от България произнесе кметът на община Костенец, г-н Йордан
Ангелов, председателят на Общински съвет-Костенец, г-н Иван
актуализация, която ще позволи да се осъвременят двустранните отношения в туризма, бе посочено по време на срещата.
Банчев и подполковник Георги Кадийски, председател на Съюза на
Полският министър на развитието специално благодари на българската страна за навременното и професионално отношение към офицерите и сержантите от запаса и резерва, гр. Костенец.
В празничния концерт взеха участие Мажоретен състав при
полските туристи, пребивавали в България при фалита на британския туроператор „Томас Кук“. България остава безспорно една от
дестинациите за полските туристи и Слънчев бряг е много популярен, каза още Ядвига Емилевич и акцентира върху значението на ДФ „Вайялет“ при НЧ“Прогрес 1907“ гр.Костенец, Георги Проданов,
ДГ"Звънче"гр. Костенец, Клуб по художествено слово при СУ"Св.
авиовръзките, които увеличават многократно възможностите в туризма.
Климент Охридски"гр. Костенец, Детска танцова формация "Рила"
Полският министър подкрепи инициативата за откриване на български туристически офис във Варшава и прогнозира, че той ще при НЧ"Просвета-1881"с.Костенец, III-та и IV-та група при
има голям ефект за надграждане на двустранните контакти. Тя предложи страни като Полша, България, Румъния и др. да не се рекламират ДГ"Звънче"гр. Костенец, III-та група при ДГ"Здравец"гр. Костенец,
само поотделно. Ако предложим региона заедно на далечни пазари, би било много атрактивно в рамките на инициативата “Три морета”, каза Ивон Златкова, ДГ"Звънче"гр. Ко стенец, Ясен Божилов,
ДГ"Здравец" гр. Костенец, Кристо Кръстев, СУ"Св. Климент
още тя.Първата най-лесна стъпка според нея е например да се презентират столиците.
Охридски" гр. Костенец, Вокална група при СУ“Св.Климент
Министър Ангелкова подкрепи идеята и изтъкна значението на съвместните продукти за утвърждаване позициите на двете страни Охридски“град Костенец, Карина Спасова, ДГ"Здравец" гр.
на далечни пазари. Много важно е присъствието ни на полските туристически изложения, където нашите общини нагледно разкриват Костенец.
Цветя на почит и признателност бяха поднесени от община
потенциала си като дестинации. Тя даде пример и с предстоящото подписване през април на споразумение за сътрудничество между
Костенец, Общински съвет, кметствата от общината, Съюз на
българската община Костенец и полската Сероцк.
офицерите и сержантите от запаса и резерва в гр.Костенец,
политически партии, училища, читалища и граждани.
Източник: Министерство на туризма
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Îáùèíñêè ñúâåò – Êîñòåíåö ïðèå Îáùèíñêà êðàòêîñðî÷íà
ïðîãðàìà çà íàñúð÷àâàíå èçïîëçâàíåòî íà åíåðãèÿ îò
âúçîáíîâÿåìè èçòî÷íèöè è áèîãîðèâà íà Îáùèíà Êîñòåíåö
çà ïåðèîäà 2020 - 2022ã.
На 30 януари 2020 година
в заседателната зала на
община Костенец се проведе
заседание на Общински
съвет-Костенец,
свикано
по реда на чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА. Проверката на
кворума показа присъствие
на 15 общински съветници
от общо 17. Присъстваха
още: г-н Ангелов, кмет на
общината, г-жа Проданова,
зам.-кмет, г-жа Герева, зам.кмет, г-н Котларов, кмет
на кметство гр. Момин
проход, г-жа Кацарова, кмет
на кметство с. Костенец,
кметските наместници на с.
Пчелин, с. Горна Василица,
с. Очуша и граждани.
1.Предложение
относно
приемане
на
Програма
за
безопасно
движение
по пътищата на Община
Костенец за периода от
2020г. до 2022г. На основание
чл.21, ал.1,т.12 и т.23 е
чл.27, ал.3 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация, с
15 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
Общински
съвет – Костенец приема
Програма
за
безопасно
движение
по
пътищата
на Община Костенец за
периода от 2020 г. до 2022 г.

администрация
в
гр.
Костенец, община Костенец
с цел подобряване на нейната
енергийна
ефективност”,
сключен между община
Костенец и ДФ „Земеделие”.
РЕШЕНИЕ Упълномощава
кмета на община Костенец
да подпише Запис на
заповед, без протест и
без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на
8 100, 07 лв. без ДДС /осем
хиляди и сто лв. и седем
стотинки/ за обезпечаване
на 100% от заявения размер
на
авансово
плащане
по
Административен
договор за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ № BG06RDNP0017.008-0008-C01 от 04.12.2019 г.
по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването
или
разширяването
на
всички видове малка по
мащаби
инфраструктура“
на мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в
селските райони“ за проект
„Ремонт и реконструкция
на сградата на Общинска
администрация
в
гр.
Костенец, община Костенец
с цел подобряване на нейната
енергийна
ефективност”,
сключен между община
Костенец и ДФ „Земеделие”.

2. Предложение относно
изпълнение на задълженията
на Община Костенец по
Закона за енергията от
възобновяеми
източници.
Във връзка с чл.10, ал.1 и
ал.2 от Закона за енергията
от възобновяеми източници,
на основание чл.21, ал.1,т.12
и т.23 е чл.27, ал.3 от Закона
за местното самоуправление
и местната администрация,
с 15 гласа „за”, 0 Общински
съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ Общински съвет
– Костенец приема Общинска
краткосрочна програма за
насърчаване използването
на енергия от възобновяеми
източници и биогорива
на
Община
Костенец
за периода 2020 - 2022г.

4. Предложение относно
издаване на запис на заповед
от Община Костенец в полза на
Държавен фонд „Земеделие”,
обезпечаващ плащане на
данък добавена стойност
по
Административен
договор за
предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ за проект „Ремонт
и
реконструкция
на
сградата
на
Общинска
администрация
в
гр.
Костенец, община Костенец
с цел подобряване на нейната
енергийна
ефективност”,
сключен между община
Костенец и ДФ „Земеделие”.
РЕШЕНИЕ 1. Упълномощава
кмета на община Костенец да
подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски,
платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 1620,01 лв. /хиляда
шестотин и двадесет лв. и една
стотинки/ за обезпечаване
на 100 % от заявения
размер
на
допустимия
ДДС на авансово плащане
по
Административен
договор за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ № BG06RDNP001-

3. Предложение относно
издаване на запис на заповед
от Община Костенец в
полза на Държавен фонд
„Земеделие”,
обезпечаващ
авансово
плащане
по
Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. за проект
„Ремонт и реконструкция
на сградата на Общинска

7.008-0008-C01 от 04.12.2019 г.
по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването
или
разширяването
на
всички видове малка по
мащаби
инфраструктура“
на мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в
селските райони“ за проект
„Ремонт и реконструкция
на сградата на Общинска
администрация
в
гр.
Костенец, община Костенец
с цел подобряване на нейната
енергийна
ефективност”,
сключен между община
Костенец и ДФ „Земеделие”.
5. Предложение относно
издаване на запис на заповед
от Община Костенец в полза на
Държавен фонд „Земеделие”,
обезпечаващ плащане на
данък добавена стойност по
Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
за
проект
„Подобряване
на
материалната
база
на ОУ „Св.св Кирил и
Методий”, гр. Костенец,
сключен между община
Костенец и ДФ „Земеделие”.
РЕШЕНИЕ 1. Упълномощава
кмета на община Костенец да
подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски,
платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” РА в размер на 114 669,71
лева за обезпечаване на
100 на сто от заявения
размер на допустимия ДДС
на авансово плащане по
договор за
предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № 23/07/2/0/00471
от 01.12.2017 г. по подмярка
7.2
„Инвестиции
в
създаването подобряването
или
разширяването
на
всички видове малка по
мащаби
инфраструктура”
на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на
селата в селските райони
за проект „Подобряване
материалната база на ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий”
сключен между община
Костенец и ДФ „Земеделие”.

гр.
Костенец,
сключен
между община Костенец
и
ДФ
„Земеделие”.
РЕШЕНИЕ 1. Упълномощава
кмета на община Костенец
да подпише Запис на заповед
- без протест и без разноски,
платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие”
- РА в размер на 1 680,00
лева за обезпечаване на 100
на сто от заявения размер
на допустимия ДДС на
първо авансово плащане по
договор за
предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № 23/07/2/0/00449
от 13.03.2018 г. по подмярка
7.2
„Инвестиции
в
създаването подобряването
или
разширяването
на
всички видове малка по
мащаби
инфраструктура”
на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на
селата в селските райони
за проект „Реконструкция
и
благоустрояване
на
улици в Община Костенец”,
сключен между община
Костенец и ДФ „Земеделие”.
7. Предложение относно
издаване на запис на заповед
от Община Костенец в
полза на Държавен фонд
„Земеделие”,
обезпечаващ
второ авансово плащане
за проект „Реконструкция
и
благоустрояване
на
улици в Община Костенец”,
гр.
Костенец,
сключен
между община Костенец
и
ДФ
„Земеделие”.
РЕШЕНИЕ 1. Упълномощава
кмета на община Костенец
да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски,
платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 890 327, 15 лева
без ДДС за обезпечаване на
100% от заявения размер
на второ авансово плащане
по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № 23/07/2/0/00449
от 13.03.2018 г. по подмярка
7.2
„Инвестиции
в
създаването, подобряването
или
разширяването
на
всички видове малка по
мащаби
инфраструктура“
на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на
селата в селските райони“
за проект „Реконструкция
и
благоустрояване
на
улици в община Костенец“
сключен между община
Костенец и ДФ „Земеделие”.

6. Предложение относно
издаване на запис на заповед
от Община Костенец в полза на
Държавен фонд „Земеделие”,
обезпечаващ плащане на
данък добавена стойност по
Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
за
проект „Реконструкция и
благоустрояване на улици 8. Предложение относно
в
Община
Костенец”, издаване на запис на заповед

от Община Костенец в полза на
Държавен фонд „Земеделие”,
обезпечаващ плащане на
данък добавена стойност
на второ авансово плащане
за проект „Реконструкция
и
благоустрояване
на
улици в Община Костенец”,
гр.
Костенец,
сключен
между община Костенец
и
ДФ
„Земеделие”.
РЕШЕНИЕ 1. Упълномощава
кмета на община Костенец да
подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски,
платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие”
в размер на 178 065, 46
лева за обезпечаване на
100 % от заявения размер
на допустимия ДДС на
авансово
плащане
по
договор за
предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № 23/07/2/0/00449
от 13.03.2018 г. по подмярка
7.2
„Инвестиции
в
създаването подобряването
или
разширяването
на
всички видове малка по
мащаби
инфраструктура”
на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на
селата в селските райони
за проект „Реконструкция
и
благоустрояване
на
улици в община Костенец”,
сключен между Държавен
фонд
„Земеделие”
и
община
Костенец.
9. Предложение относно
кандидатстване на община
Костенец
по
програма
„Възобновяема
енергия,
енергийна
ефективност,
енергийна сигурност” към
Финансовия механизъм на
Европейското икономическо
пространство
2014-2021.
РЕШЕНИЕ 1. Общински
съвет - Костенец дава
съгласие община Костенец
да кандидатства с проектно
предложение по Покана
за набиране на проектни
предложения, НОМЕР: BGENERGY-2.001,
Програма
„Възобновяема
енергия,
енергийна
ефективност,
енергийна
сигурност”,
Процедура „Рехабилитация и
модернизация на общинската
инфраструктура - системи
за
външно
изкуствено
осветление на общините“ към
Финансовия механизъм на
Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г. 2.
Общински съвет - Костенец
възлага на Кмета на община
Костенец да предприеме
продължава на стр.4

стр.4
всички необходими действия
във връзка с подготовката,
кандидатстването
и
изпълнението
на
проектното
предложение.
10. Предложение относно
продължаване срока на
ликвидация на «ЕледжикСтил» ЕАД (в ликвидация).
На основание чл.21, ал.1,т.9
и чл.27, ал.4, ал.5 от Закона
за местното самоуправление
и местната администрация,
чл.266, ал.2 от Търговския
закон, с поименно гласуване
с 15 гласа „За“, 0 „против“ и 0
„въздържали се“, Общински
съветКостенец
прие
РЕШЕНИЕ
Продължава
срока на ликвидация на
«Еледжик-Стил» ЕАД (в
ликвидация) до 30.06.2020
г. Възлага на ликвидатора
да впише промените в
Търговския
регистър.
11. Предложение относно
заплащане транспортните
разноски на педагогическия
персонал в делегираните
от държавата дейности,
считано
от
01.01.2020
година. На основание чл.17,
ал.1,т.3 , (л.21, ал.1,т.6 и
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление
и местната администрация,
с поименно гласуване с 15
гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ Педагогическите
специалисти да се ползват от
правото си на възстановяване
на транспортните разходи
в пълния размер на реално
извършените такива за
времето на изпълнение на
служебните си задължения
на работната им място,
установено
с
трудовия
договор, за финансовата
2020 година. Утвърждава
поименен
списък
на
длъжностите и лицата,
работещи в общинските
детски градини и училища,
които имат право на
възстановяване
на
разходите за транспорт и
наем на педагогическите
специалисти
през
финансовата 2020 година.
12. Предложение относно
разрешаване
изработване
на Подробен устройствен
план – парцеларен план
за трасе на кабелна линия
ниско
напрежение
за
външно електрозахранване
на посетителски център
„Траянови
врата”.
РЕШЕНИЕ На основание
чл.21, ал.,т.11 от ЗМСМА
и чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Костенец
разрешава
изработване
на Подробен устройствен
план – Парцеларен план

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОСТЕНЕЦ

за трасе на кабелна линия
ниско
напрежение
от
подстанция на Агенция
пътна
инфраструктура,
находяща се в ПИ №
000493, в землището на с.
Долна Василица с ЕКАТТЕ
24984, община Костенец
до обект „Туристически
информационен център и
осветление на крепост при
прохода „Траянови врата” в
ПИ № 000633, м. „Влайови
ниви” в землището на с.
Долна Василица с ЕКАТТЕ
24984, община Костенец.
13. Предложение отпускане
на дърва за огрев на
Кметство с. Костенец.На
основание чл.21, ал.1,т.8 и
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление
и местната администрация,
с поименно гласеване с 15
гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
Общински
съвет – Костенец, възлага
на „Костенец лес 18”
ЕООД, с ЕИК 205420686, да
предостави безвъзмездно от
общинския горски фонд, 20
(двадесет) пространствени
куб.м. дърва огрев на
нуждите на Кметство с.
Костенец, разпределени по
обекти, както следва - Храм
„Свети Арахангел Михаил”
– 5 (пет) куб.м., Сграда на
Кметство с. Костенец на
ул.”Здравец” – 5 (пет) куб.м.,
Къща в гробищен парк с.
Костенец – 5 (пет) куб.м.,
Здравен дом в с. Костенец
– 5 (пет) куб.м. Общински
съвет – Костенец, възлага
на „Костенец лес 18”
ЕООД, с ЕИК 205420686, да
предостави безвъзмездно от
общинския горски фонд, 5
(пет) пространствени куб.м.
дърва огрев на нуждите
на Кметство гр. Момин
проход,
разпределени
по обекти, както следва:
Здравен дом в гр. Момин
проход– 5 (пет) куб.м.
14. Предложение относно
отпускане на еднократни
помощи. На основание
чл.21,ал.1, т.6 и чл.27,
ал.4 и ал.5 във връзка с
чл.17, ал.1,т.4 от Закона за
местното самоуправление
и местната администрация,
с поименно гласуване с 15
гласа „За“, 0 „против“ и 0
„въздържали се“, Общински
съвет
–Костенец
прие
РЕШЕНИЕ Общински съвет
– Костенец, отпуска помощ
по 200 лв. за раждане на дете
на десет жители на община
Костенец.
Общински
съвет – Костенец отпуска
еднократна помощ за лечение
на седем жители на Община
Костенец. Средствата да

бъдат осигурени от § 42
14 от общинския бюджет.
15. Предложение относно
промяна в структурата на
Общинско
предприятие
„Благоустройство
и
комунално стопанство”. На
основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т.
8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление
и местната администрация,
чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона
за общинската собственост,
чл. 13 от Правилника за
организацията и дейността
на Общинско предприятие
„Благоустройство
и
комунално
стопанство“
във връзка с чл. 122, ал.
2 и ал. 3 от Закона за
публичните финанси, с
поименно гласуване с 15
гласа „За“, 0 „против“ и 0
„въздържали се“, Общински
съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
Общински
съвет
–
Костенец
променя структурата на
Общинско
предприятие
„Благоустройство
и
комунално
стопанство“,
като
увеличава
общата
численост с допълнителни
10 /десет/ щатни бройки,
назначени на трудов договор
за неопределено време.
Средствата
за
работна
заплата и осигурителни
вноски да се осигуряват
за сметка на собствените
приходи и/или на разходите
за местни дейности по
бюджета
на
общината.
16. Предложение относно
даване на съгласие за
издаване на разрешително
за водовземане от находище
на минерална вода –
изключителна
държавна
собственост № 46 от
Приложение №2 от Закона
за водите, предоставена
безвъзмездно за управление
и ползване на Община
Костенец, „Момин проход”,
водоземно съоръжение –
каптиран естествен извор.
На основание чл.21,ал. 1, т.7
и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление
и местната администрация,
във връзка с чл.52, ал.1, т.3,
б”а”, §133, ал.9, т.2, буква ”в”
от Преходни и заключителни
разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на
Закона за водите и Решение №
10/18.01.2011г. на министъра
на околната среда и водите за
предоставяне безвъзмездно
за управление и ползване
на находище на минерална
вода
–
изключителна
държавна собственост, с
поименно гласуване с 15
гласа „за“, 0 „против“ и 0
„въздържали се“ Общински
съвет – Костенец прие
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РЕШЕНИЕ
Общински
съвет-Костенец
определя,
че: Искането от „Ивяни ЕнЕр-Джи” ЕООД, вписано
в Търговския регистър на
Агенция по вписванията
с
ЕИК
202871723,
представлявано от Наташа
Петрова
Камбурова–
управител и едноличен
собственик на капитала, за
издаване на разрешително за
водовземане на минерална
вода
изключителна
държавна собственост, № 46
от Приложение № 2 от Закона
за водите, предоставена
безвъзмездно за управление
и ползване на Община
Костенец, „Момин проход”,
водовземно съоръжение –
каптиран естествен извор,
съответства на политиката
и
плана
за
развитие
на
Община
Костенец.
17. Предложение относно
отмяна на Решение № 79 от
09.08.2019г. на Общински
съвет – Костенец. На
основание чл.21, ал.1, т.8 и
чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за
местното самоуправление
и местната администрация,
с поименно гласуване с 14
гласа „За“, 0 „против“ и 0
„въздържали се“, Общински
съветКостенец
прие
РЕШЕНИЕ Отменя Решение
№ 79 по Протокол № 15 от
заседание на Общински
съвет
–
Костенец,
проведено на 09.08.2019г.
18. Предложение относно
закупуване
на
високо
проходима
техника
за
„Костенец Лес 18” ЕООД. На
основание чл.21, ал.1,т.6 и т.8
и чл.27, ал.4, ал.5 от Закона
за местното самоуправление
и местната администрация,
с поименно гласуване с 13
гласа „За“, 0 „против“ и 1
„въздържали се“, Общински
съветКостенец
прие
РЕШЕНИЕ
Общински
съвет
–
Костенец,
в
качеството си на едноличен
собственик на капитала дава
съгласието си «Костенец
Лес 18» ЕООД да закупи на
лизинг (финансов) на обща
стойност до 42 000 лева два
броя високо проходима
техника с колесна форма на
управление 4 х 4 (Лада Нива).
19. Предложение относно
избор на контрольор на
„Костенец Лес 18” ЕООД.
На основание чл.21, ал.1,т.9
и чл.27, ал.4, ал.5 от Закона
за местното самоуправление
и местната администрация,
чл.144, ал.1 от Търговския
закон, чл.16, ал.1, т.14 от
Наредба за условията и реда
за упражняване на правата
на собственост на Община

Костенец
в
търговски
дружества
с
общинско
участие в капитала, с
поименно гласуване с 14
гласа „За“, 0 „против“ и 0
„въздържали се“, Общински
съветКостенец
прие
РЕШЕНИЕ
Избира
за
контрольор на «Костенец
Лес 18»ЕООД г-н Иво
Захариев. Определя основно
месечно възнаграждение на
контрольора на «Костенец
Лес 18» ЕООД в размер
на 1200 лева. Договорът с
избрания контрольор да бъде
подписан след вписване на
променения Учредителен акт
в Агенцията по вписванията.
20. Предложение относно
избор на съдебни заседатели.
На основание чл.21, ал.1,т.23
и чл.27, ал.3 от Закона за
местното самоуправление
и местната администрация,
чл.68а, ал.4 от Закона
за съдебната власт, с 15
гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” Общински
съвет
–Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
Общински
съвет – Костенец предлага
следните съдебни заседатели
за
Софийски
окръжен
съд - Любка Станкова,
Александър
Проданов,
Десислав Димитров, Антон
Бахчеванов.
Общински
съвет – Костенец предлага
следните съдебни заседатели
за Районен съд - Ихтиман:
Емилия Вълкова, Цветанка
Георгиева, Росица Павлова,
Силвия Додова – Хаджийска,
Александър
Ласков.
21.
ПИТАНИЯ:
Г-н
Банчев,
председател
на
ОбС
предостави
думата на
общинските
съветници
за
питания.
Питания не постъпиха,
поради което г-н Банчев,
председател на ОбС закри
заседанието в 11.30 часа.
verjiniq@kostenetz.com
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ÁÚËÃAPCÊOTO BÈHO  ÄAP OT TPAÊÈÉCÊÈTE ÁOÃOBE

Кои са най-търсените Ви вина?
-Всички вина, които произвеждаме се харесват на
нашите клиенти. Спрямо сезона търсенето на вино се променя.
Няма как да кажем кои са най-търсените ни вина.
През последните години повиши ли се качеството на
произвежданите у нас вина?
-Качеството на вината отговаря на много по-висока цена.
Конкуренцията на българския пазар е голяма, а пазарът е сложен.
Положението не е много добро.

Тази година за първи път крепост "Стенос" при прохода
Траянови врата бе домакин на събитието "Празник на виното и
мъдростта на предците". Ден, в който всички посетители се насладиха
на едни от най-българските традиции - гонене на злите сили от кукери,
плетене на мартеници, плъстене на вълна и други занаяти, които бяха
съпроводени с дегустация на вино и добро настроение.
За доброто настроение на посетителите се погрижиха: НЧ"Г.
Бенковски - 1928" с. Горна Василица, НЧ" Гео Милев - 1954"
гр.Момин проход, НЧ"Прогрес 1907"гр.Костенец, НЧ"Просвета1881"с.Костенец, НЧ"Просвета-1913"с.Пчелин, Екипът на Крепост
“Туида”- Сливен, "Школа Заедно през годината" и Любо
Иванов.Наградени бяха отличилите се домашни вина в конкурса "Във
виното е истината".

ÁÚËÃAPCÊOTO BÈHO  ÄAP
OT TPAÊÈÉCÊÈTE ÁOÃOBE

В какви изложения вземате участие?
-За съжаление таксите на по-голямата част на
изложенията са много високи. Ние преценяваме добре на кое
изложение да се изявим. Взехме участие в Балканския фестивал,
като представихме вината: бяло, розе и премиум резерв.
Получихме един сребърен и три бронзови медала.
Колко силен за българския производител е натискът на
конкуренцията в лицето на вносните вина?
-Натискът е голям. Вносните вина са коректив за
българските производители, за сверяване на часовника. На пазара
влизат и евтини, и висококачествени вина. Това е ориентир и за
производителите.

Какво искате да реализирате през тази година? Планирате ли нещо ново?
- Стараем се да се променяме с времето. Не правим никакъв компромис с качеството на виното.

КУКЕРСКИ ПРАЗНИК ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 2020

Интервю с Иван Ръсин, собственик на бутикова изба „Ръсин”
град Момин проход
Кратка информация
Бутикова изба "Ръсин" се намира в град Момин проход и в
нея посетителят може да дегустира и закупи местно производство
висококачествени бели и червени вина. Избата е специализирана в
производството на висококачествени бели и червени вина от
грозде, подбрано от най-слънчевия регион на България –
Тракийската низина. Вина за истински ценители и колекционери.
Живописната сграда на избата е изградена през 2014г. по
европейски проект.

Бутикова изба „Ръсин” разполага ли със собствени лозови
масиви?
-Не разполагаме със собствени лозови масиви в Момин
проход. Избата разполага с лозови масиви в Тракийската низина,
където климатичните и почвени условия са много благоприятни за
отглеждането на грозде.
Каква част от продукцията Ви е предназначена за българския
пазар и каква за износ?
-По-голямата част от продукцията на избата ни е
предназначена за износ. Работим много добре с държави като
Франция, Германия, водим преговори и с Китай. В България всеки,
който желае може да си закупи нашите вина от избата в Момин
проход и от магазина ни в София. Изпращаме вино по поръчка и за
други градове.
С какво се отличават вината на бутикова изба „Ръсин” пред
останалите на пазара?
-С вниманието си към всяко зърно, с много любов и
умения, съчетавайки традициите на този винарски край с новите
тенденции и технологии във винопроизводството, ние Ви даваме
възможност да се насладите на нашите вина. Всичко при нас е
естествено, ползваме съвременна технология, с която се стремим
да се развиваме за в бъдеще. Първата ни реколта е от 2011 година.
Червените ни вина могат да отлежават по 40 години.
Има ли значение дали тапата е пластмасова или коркова?
-Има значение, разбира се. Това е решение на
производителя. Според мен едно вино, примерно червено, което е
лежало в бъчва, което ще стои няколко години в бутилка, за да
развива качествата си, би трябвало да бъде с натурален корк,
защото всичко останало би консервирало виното на етапа, на който
е поставено в бутилката. При друга капачка не може да влиза
кислород и няма има еволюция.

С маскарадно шествие в град Костенец започна Кукерски
празник – 2020, който тази година се проведе на спортнотренировъчен комплекс „Бенковски“ в град Костенец. Участие взеха
седем кукерски, сурвакарски и маскарадни групи от с. Горна
Василица, с. Светля, с.Стефаново, с. Дивотино, с. Кралев дол, с.
Варвара и с.Пещера.
Празникът бе открит от кмета на община Костенец, г-н Йордан
Ангелов, който пожела на всички зрители и участници приятни
емоции и успешно представяне.
След парада и дефилето пред многобройната публика
участниците имаха своите самостоятелни изяви, пресъздавайки
местни игри, ритуали и обичаи, характерни за Сирни Заговезни.
Организаторите отличиха всички групи с парични и предметни
награди. Първо място и парична от 250лв. получи Сурвакарска група
„Глагорец” при НЧ”Напредък 1915”с.Стефаново, община Радомир,
област Перник. Сурвакарска група при НЧ”Чичо Стоян-1927”с.
Дивотино зае второто място и получи паричната награда от 200лв.
Третото място и паричната награда от 150лв. получи Сурвакарска
група с.Светля, община Радомир, област Перник. Специалната
награда на кмета на община Костенец, г-н Йордан Ангелов за наймалък участник отиде при Йордан Симеонов, на 4 години. За найвъзрастен участник бе отличена Доца Чакърова, на 78 години.
Кукерският празник събра чудесната българска традиция, съхранена
през годините, предавана от поколение на поколение и достигнала в
автентичния си вид до наши дни. В продължение на повече от три
часа зрителите наблюдаваха празничното дефиле и последвалите
кукерски и сурвакарски игри и обичаи на групите от всички региони
на страната.
Община Костенец изказва своята благодарност към фирмите, дарили средства за провеждането на Кукерския празник: „Рино-81”,
ЕТ”Гледичие”, ЕТ”Нерон 2005”ООД, „Полифрукт” ЕООД, „Нинела 94”ЕООД, „Строй Комерс”, „Пи 314”ООД, „Ивком-63”ЕООД,
„Данима 88”, „Марица-НИС”, „Антоанета - НВ”, „Булфрукт”ЕООД, „ТАРАН 78”ЕООД, Георги Зарков, АК Актив Комерс –
Костенец и Бутикова изба „Ръсин”.
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СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГР. КОСТЕНЕЦ - УЧИЛИЩЕ И АРТ ГАЛЕРИЯ
През м. януари началникът на РУО София-регион г-жа Росица Иванова връчи почетни грамоти и плакети на номинирани
учители „Иноватори в образованието“ и на директори от Софийска област за вдъхновяващи постижения и успехи в
международни и национални форуми и изяви.
Нашето училище получи плакет и грамота за успешно представяне на образователните институции в Софийска област с
иновативни практики, за успешно изпълнение на политиката на МОН за представяне на „добрите постижения на
българските училища“ пред медиите и обществеността и като пример за постигната „респектираща духовност“ чрез
художественото оформление на вътрешния интериор в училищната сграда.
Най - значим принос за тази награда има Борис Котларов - старши учител по изобразително изкуство, който дълги години
неуморно и вдъхновено, съвместно с ученически екипи създава неповторим облик на всеки кабинет. Стреми се да
стимулира и насърчава учениците си да изявяват способностите си и да развиват дарбите си в различни клубове.
Красивото ни училище бе показано в клипа, изработен от бивши наши ученици –Катрин Миладинова и Александра Попова
и доби популярност в социалните мрежи. Бе споделен на страницата на МОН на РУО София регион,от бивши и настоящи
ученици и учители! Сърдечно благодарим на тези момичета,съхранили обичта и уважението към любимия учител и
любимото училище!
Директорът на училището г-жа Захаринка Кусарова участва в сутрешно предаване на радио „Хоризонт”,в което разказа за екипната работа при преобразяване на училището ни и превръщането му в арт
галерия. Тя сподели, че училището е заредено с вярата, ентусиазма и обичта на много хора работили тук през годините, че се гордее с модерната и естетизирана материална база, но най-много се радва на
мотивираните си колеги и постиженията на учениците!
Източник: СУ”Св.Климент Охридски” гр.Костенец

„ÖBßT È MAÃÈß - ÃOÁËEHAPÈTE HA
ÊOCTEHEÖ“

ДЕСЕТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО
ПРАВОПИС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК SPELLING
BEE 2020

В навечерието на 8-ми март в читалищна библиотека при НЧ“Прогрес 1907 “гр.Костенец
отвори врати третата организирана изложба на гоблени в община Костенец "Цвят и магия гобленарите на Костенец". Всеки един гоблен е изпълнен с топлина, идваща от ръцете на
талантливите гобленари и създаващи невероятно чувство на уют и разкош. В изложбата бяха
показани 77 гоблена, изработени от 28 майстори на изкуството.

На 21 февруари 2020г. се проведе откриване на училищните кръгове на Десетото национално
състезание по правопис на английски език Spelling Bee.
Това е първият етап от надпреварата, който се провежда от 22 февруари до 2 март 2020 година в 299
училища в цялата страна. В него тази година ще участват над 6500 ученици, които са се готвили
усилено в продължение на няколко месеца. Класиралите се на първо и второ място ще представят
училищата си на регионалните състезания на 28 март 2020г. в 8 града в страната. А най-добрите 30
ученици ще участват в националния финал на 25 април в София, където ще се определи Spelling Bee
шампионът на България.
Spelling Bee е традиционно американско състезание, в което участниците спелуват, т.е. произнасят
буква по буква различни думи на английски език. Състезанието повишава интереса на учениците към
изучаването на английския език и подобрява знанията им чрез забавни и интерактивни дейности.
Spelling Bee се провежда в България вече 10 години и за това време пораснаха и хилядите участници от
3 до 7 клас, които с гордост помежду си се наричат „пчели”, създадоха приятелства, а състезанието им
показа, че за да успееш трябва да си уверен, постоянен и много мотивиран.
Поздравления за Антонина Милчева от VII клас на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец, която
е първият училищен шампион за този сезон! Антонина спелува правилно думата squeeze. На второ
място се класира Калина Дачева от VI клас. Всички 27 участници показаха много знания и желание за
победа!
Състезанието Spelling Bee

се организира от Фондация „Корпус за образование и развитие -

КОРПлюС”. То се осъществява в партньорство с Фондация „Америка за България”, Посолството на
Сащ, Британски съвет и Министерство на образованието и науката.

