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ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ЗА 2017

Уважаеми съграждани, с настоящия
отчет представям конкретните добри
резултати, които постигнахме през
изминалите месеци на 2017 г. с особена
грижа към децата, самотните и уязвими
наши съграждани, здравеопазването,
подобряване
състоянието
на
ВиК и пътната инфраструктура,
облагородяване на градската среда,
с непрекъснати усилия за запазване
и популяризиране на културата и
историята на региона и насърчаване на
спорта и туризма.
УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ
При разработване на Бюджета
на Община Костенец са изпълнени
разпоредбите на Закона за публичните
финанси, Закона за държавни бюджет на
Република България за 2017 г., Решения
и Постановления на Министерския
съвет. Основната ни цел е била да
осигурим нормална работа на всички
общински служби, добра събираемост
на приходите и да постигаме консенсус
в Общинския съвет, както за обектите
в капиталовата програма, така и
за реализирането на намеренията
ни за създаване на нови общински
структури - ОП „БКС” и предприятие
за производство на пелети.
В началото на 2017 г. беше
образувано Общинско предприятие
„БКС“, с предмет
на дейност
управление, изграждане, поддържане,
ремонт и реконструкция на обекти,
мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, както и на дейностите
насочени към грижа за чистотата и
хигиената на територията на общината
и други имоти. В края на месец ноември
след проведена обществена поръчка
беше сключен договор за ”Доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на
технологична линия за производство на
пелети с капацитет 1 т/час”.
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
За периода 01.01.2017 г. до
30.11.2017 г. при разпореждане с
имоти са сключени 28 бр. договори, от
които: 12 бр. за уреждане на сметки
по регулация, 3 бр. за продажба на
общински имоти за общо 383 617 лв.
след решение на Общински съвет и
проведен търг, 4 бр. за покупка на
имоти за разширение на гробищния
парк в гр. Костенец, 4 бр. за дарение, 1
бр. за отстъпено право на строеж, 4 бр.
за право на ползване. На 07.08.2017 г. се
подписа споразумение между Агенция
по геодезия, картография и кадастър
и Община Костенец за подпомагане
на Агенцията при административното
обслужване на потребителите за
част от административните услуги,
предоставяни по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър. По този

начин гражданите имат лесен и бърз
достъп до изнесеното работно място
в Центъра за услуги на гражданите в
Костенец.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ВИК И
ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
През изминалата година беше
завършена подмяната на водопроводите
в:
I. гр. Костенец - ул.”Акация”
(от ул.”Оборище” до ул.”Изгрев”),
ул.”Момина сълза” (от ул.”Оборище”
до ул.”Изгрев”), ул.”Зорница” (от
ул.”Оборище”
до
ул.”Изгрев”),
ул.„Стадионна”
(от
ул.”Марица”
до ул.”Шипка”), ул. „Шипка” от
(ул.”Марица” до ул.”Стефан Караджа”),
ул. „Здравец”, ул. „Белмекен”, ул.
„Пирин”, „ул. „Милин камък” в гр.
Костенец; II. гр. Момин проход - ул.
”Еделвайс”, ул.”Траянови врата”, ул.
„Пчела”, ул. „Славянска” (частично),
ул. „Мир” (от двора на СБР-НК
ЕАД до края на улицата); III. с.
Костенец - ул. „Патриарх Евтимий“,
ул. „Освобождение”, ул. „Водопада”; С финансовата подкрепа на
ПУДООС подменихме магистралния и
вътрешния водопровод и доизградихме
канализацията на ул. „Самуил”, Вили
Костенец. Строителните работи на
обекта са на стойност 1 150 709,93 лв.
IV. в с. Пчелин - улици от о.т. 9а-10-1112 и от о.т. 12-13-14 в с. Пчелин и ул.
„Девети септември” в Пчелински бани.
Отделно от водопроводите, положихме
усилия да ремонтираме участъци
от улици, които бяха в много лошо
състояние – ул. „Цариградско шосе”, ул.
„Боровец” в т.ч. кръстовището за Завода
за хартия, ул. „Ал. Стамболийски”,
ул.”Пионерска”, ул. „Иван Вазов”,
ул. „Китка”, ул. „Ст. Караджа” в гр.
Костенец; ул. „Хр. Ботев” в гр. Момин
проход.
На 01 декември беше подписан
договор с Държавен фонд „Земеделие”
за
финансиране
на
проект
„Реконструкция и рехабилитация на
общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец
– с. Костенец – лет. Костенец – участък
от км 0+000 до км 9+000“ на стойност
5 853 706,45 лв. без ДДС.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ
ДЕЙНОСТИ
В изпълнение на дългосрочния
ни
ангажимент
за
повишаване
качеството на здравните грижи за
населението в Костенец, значителен
финансов ресурс през 2017 г. беше
насочен към Общинската болница.
Целта е подобряване на условията за
обслужване на пациентите и работа на
медицинския персонал и снижаване
на разходите за издръжка. Въведохме
мерки за енергийна ефективност на
сградата на „СБДПЛР – Костенец”
ЕООД и „Медицински център 1” ЕООД
в т.ч. смяна на дограма, топлоизолация
на външни стени, топлоизолация
на таван и др. В края на месец
ноември започна изграждане на нова
отоплителна инсталация на пелети.
В двора на болницата изградихме
паркинги и изцяло асфалтирахме
пешеходните алеи - 3 172 м2. Общата
стойност на инвестициите за болницата
е 327 996 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
През 2017 г. беше изградена
подпорна стена и ограда на ДГ
„Здравец” филиал Момин проход и
бяха доставени и монтирани нови
съоръжения за игра на стойност 5
293,20 лв. В ДГ „Радост” с. Костенец
е направен ремонт за 6 000 лв. на къщата
в двора, за да може да се използва за
извънкласни дейности от децата. С
подкрепата на ПУДООС в гр. Момин
проход на ул. „Ружа” беше направена
нова детска площадка. В гр. Костенец
бяха подменени част от съоръженията
и положена противоударна настилка на
детската площадка в кв. Олимпиада.
В партньорство със СУ „Св. Климент
Охридски” и ПГ „Георги Сава
Раковски” сме одобрени за финансиране
в конкурс на НСОРБ за проект за
повишаване
информираността
за
Българското председателство на Съвета
на ЕС 2018 в община Костенец. На 01
декември беше подписан договор с ДФ
„Земеделие” за финансиране на проект
„Подобряване на материалната база
на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр.
Костенец на стойност 1 165 349,83 лв.
без ДДС.
СПОРТ И ТУРИЗЪМ
През изминалия период спортнотренировъчен комплекс ”Бенковски”,
гр. Костенец
разшири дейността
си и освен заниманията по футбол,
карате и лека атлетика, вече има групи
по йога, зумба и народни танци за
деца. Благодарение на
треньорите
към звено”Спорт” на Общинска
администрация все повече младежи се
насочват към спорта като занимание
в свободното време. Отборът на ФК
„Бенковски” – момчета е един от
водещите в Софийска област, стабилно
отстава и представянето на мъжкия
отбор. Община Костенец разнообрази
предлагането на туристически услуги
и се присъедини към интерактивната
платформа “iLoveBulgaria“.
ЦЕЛИТЕ НИ ЗА 2018 г.
Въвеждане в експлоатация на
технологичната линия за производство
на пелети; Успешно стартиране на
проектите за реконструкция на пътя гр.
Костенец – с. Костенец – Вили Костенец
и подобряване на материалната база
на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр.
Костенец; Финализиране на проект
„Съвместно управление на риска в
регион – Нишка Баня и Костенец”
по Програма за трансгранично
сътрудничество Интеррег – ИПП
България
–
Сърбия
2014-2020
за доставка на специализирана
техника и оборудване за бърза
реакция при пожари; Осигуряване
на финансиране за асфалтиране на
улици с подменени водопроводи
и за продължаваща подмяна на
стари
водопроводи;Осигуряване
на финансиране за проект за
„Реконструкция и подмяна на главен
довеждащ водопровод от водохващане
„Чавча“ и „Крайна” до напорен
резервоар висока и ниска зона
гр.Костенец“; Подобряване работата
на общинските предприятия „БКС” и
„ОГЗГФ”.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ДА Е МИРНА И БЛАГОСЛОВЕНА НОВАТА 2018 ГОДИНА!
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА
КОСТЕНЕЦ

В навечерието на светлите празници – Рождество
Христово и настъпването на Новата 2018 година, отправям
своите най - сърдечни пожелания за едно по-добро бъдеще,
благополучие и просперитет на НАШАТА община.
Коледа е едно послание към всички нас, което ни
напомня, че трябва да творим добро, за да се чувстваме
удовлетворени и спокойни. Това е празник на мечтите и
желанията, на мира и надеждата за ново, по-добро начало.
Всички ние искаме светът да е различен, копнеем за
вълшебства, за чудеса!
Коледа е празник на ценностите, добротата и надеждата.
На този ден всички ние отваряме сърцата си за добрината и
даряваме усмивки и любов на хората около нас. Съхраняваме
традициите, наследени от нашите деди, за да почувстваме
магията на празника и да я предадем на нашите деца.
Нека дните ни през Новата година, изпълнени с надежда
и вдъхновение, мир и разбирателство – да са успешни и
благодатни, а делата - благословени!
Нека Новата година влезе във Вашите домове с много
здраве и късмет, лично и семейно щастие, мир и любов!
В Коледната свята нощ отворете сърцата си за искрица
доброта и разбирателство, благосклонност и човещина,
обич и оптимизъм.
Нека Новата 2018 година да е щедра, мирна, богата
на любов, спорна и плодородна! Нека тя бъде година на
сбъднати очаквания!
РАДОСТИН РАДЕВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

ЗАПАЛВАНЕ НА СВЕТЛИНИТЕ НА
КОЛЕДНАТА ЕЛХА В КОСТЕНЕЦ
Елхата в град Костенец засия.
Тържественият ритуал за откриване
на Коледните и Новогодишните
празници със запалването на Коледната
елха се състоя на 15 декември 2017
година от 17:30 часа
Светлините на елхата в града
бяха запалени от кмета на общината
Радостин
Радев,който
отправи
своите пожелания за Коледните и
Новогодишните празници.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ,
КАНИМ ВИ НА НОВОГОДИШНО ТЪРЖЕСТВО,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017Г., ОТ 23:30Ч.,
АМФИТЕАТЪР, ГРАД КОСТЕНЕЦ.
НЕКА ПОСРЕЩНЕМ ЗАЕДНО НОВАТА 2018 ГОДИНАС НАРОДНА МУЗИКА, ТАНЦИ И ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ.
ГОСТ- ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЩЕ БЪДАТ
НАРОДНИТЕ ПЕВИЦИ - НЕВЕНА И КАЛИНА.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
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Стремим се към подобряване на
здравеопазването и развитие на
лечебните заведения в общината

Кратка информация за Вас
В областта на педагогиката имам
завършени Предучилищна педагогика
/бакалавърска
степен/, Начална
педагогика /магистърска степен/ и
Образователен мениджмънт/управление
на образованието – магистърска степен.
Притежавам и завършено магистърско
теологическо/богословско образование,
което много ми е помагало през годините
в педагогическата и ръководната дейност.
Работила съм като учител и възпитател
преди да заема длъжността директор.
От кога сте директор на ОУ
“Константин Костенечки“?
Директор на училището съм вече
15 години. Започнах, когато то се
преименува от средно в основно - каквото
е до момента.
Как се промени животът Ви, след
като станахте директор?
Отговорностите на един директор
са много, да не кажа всички. Трябва да
мисли за абсолютно всички училищни
неща, образователни и битови. Това е
денонощно мислене за всичко и всички и
не свършва само с края на работния ден,
а се пренася и в дома, в семейството, и в
почивните дни. Дори и когато почивам
пак мисля за училищни неща. Те са
станали вече част от мен, от моя живот.
Иначе винаги съм смятала, че
директорът е като пръв сред равни. Никога
не съм искала да показвам господство и
власт в работата си, а винаги съм залагала
на конструктивен диалог, на човешко
отношение и партньорско обсъждане на
проблемите.
Най-трудните ми моменти бяха в
два случая. Първият, когато трябваше да
взема решения за съкращения на колеги.
Времето и обстоятелствата го изискваха
да се направи и то за много кратко време.
Да избереш от двама качествени педагози
един е много трудно управленско и
човешко решение. Става въпрос за
човешка съдба, за отношение. Това
бяха най-тежките моменти за мен като
директор. Преживях болезнено всяко
едно съкращение на колега.
Втората голяма трудност определям
с финансовите затруднения, с които се
сблъсках с въвеждането на делегираните
средства и бюджети. Издръжката на
един ученик в никакъв случай не може
да покрие разходите на едно училище
като „К. Костенечки”. Учителите ми
са ощетени от много допълнителни
финансови стимули, които получават
колегите им от други по-големи училища,
които имат същите образователни
степени и образование. За мен това е
несправедливо. За съжаление големия
разход за отопление на училището
поглъща огромна част от финансите на
училището и това е невъзможно.
Как решихте да се занимавате с
деца?
Решението ми датира още от детска
възраст. И родителите ми винаги са
ме насочвали към тази професия. Аз
също винаги съм уважавала и харесвала
учителите си и имам в живота си един

прекрасен пример, образец
на учител. Това е учителят
ми по химия Георги Милов
от гимназията в гр.Белово.
Образец на истинско човешко
отношение към учениците.
Обичам учениците си и
никога не съм ги деляла по
етнос, родители, социално
положение. Когато ученик
почука на вратата на моя
кабинет,все едно е моя син,
сега мога да кажа и внук.
Както аз искам да се отнесат с
тях, така се отнасям и аз към всеки ученик
– по човешки, приятелски, достъпно, с
разбиране. Така разбирам общуването си
с учениците.
Какво си поставихте като основна
цел, когато поехте поста на директор?
Основната ми цел като директор от
самото начало и до сега е създаването
на една спокойна и благоприятна среда
на обучение на учениците, както и
получаване на качествено образование.
Родителите са ни предоставили найценното, техните деца и отговорността
за тяхното възпитание и обучение,за
тяхното спокойствие е на първо място.
Учениците винаги са били на първо
място за мен. Винаги съм искала те да се
чувстват спокойно и приятно в училище.
Разбира се тази моя основна цел много
пъти е влизала и влиза в противоречие
с недостигащите финансови средства,
без които тя не може да се реализира и
разгърне в пълнота.
Представете накратко Вашето
училище
Училището ни носи името на
бележития
български
книжовник
Константин Костенечки и е продължител

на богат просветен живот в селището.
То е открито през 1994 година и винаги
е било в центъра на духовния и културен
живот не само на селището, но и на
общината. Винаги сме имали прекрасни
педагози, които с нищо не отстъпват по
възможности и ценз на колегите ни от
другите училища. Дори смятам, че те имат
един педагогически опит, който колегите
от другите училища нямат – умения за
работа в мултиетническа среда, за който
нямат никакво допълнително финансово
стимулиране. Въпреки недостатъчните
финансови средства се стремим да
създаваме иновативна и приятна за
обучение обстановка за учениците
си. Спечелихме два проекта, с които
обзаведохме игротека с много книги и
учебни помагала за учениците от начален
етап и целодневните групи. Също и

проект за информационните технологии,
с който осъвременихме и оборудвахме
с
нови
компютри
компютърния
кабинет в училището. Благодарение на
Училищното настоятелство с помощта
на финансови средства от родителите
имаме вече и прекрасен мултимедиен
кабинет, където учители и ученици се
радват на провеждането на интересни
уроци . Разбира се, има още много
какво да се желае. Спортната площадка,
физкултурния салон, кабинети, класни
стаи – искаме да се обновят и направят
приятни места за учениците. Да се
надяваме, че и за нас ще помисли
Общината като управленческа институция
и ще ни включи в такъв проект, какъвто
видяхме, че вече е спечелен за ОУ”Св.
Кирил и Методий” в гр.Костенец. Винаги
сме имали общинската подкрепа в лицето
на кмета на общината г-н Радостин
Радев, г-жа Любка Кацарова, кмет на
село Костенец и на Общинския съвет
.Надяваме се общинското слънце да огрее
и нас в този смисъл.
Имаме много изявени ученици,
получили отличия на общинско и
национално ниво, с които се гордеем
и които са доказателство, че в нашето
училище има много качествени педагози
и ученици.
Кой е най-ефективният начин за
преподаване и как предразполагате
учениците за работа?
За мен най-ефективния начин за
преподаване и предразполагане на
учениците за работа е човешкият,
достъпният,
прецизираният,
диференцираният. Всеки един ученик е
отделна личност, индивидуален свят на
душевност и възможности и учителят
е този, който ще осигури първия успех
на всеки един ученик, който ще открие
къ
де е силата му, потенциала
му и ще надгражда там. Ето затова
личността на учителя е изключително
важна и всяка педагогическа грешка
е недопустима,защото тя докосва
самочувствието, душата на ученика и
всяко нараняване там е нежелателно и
престъпно.
Какво бихте искали да постигнете
в бъдеще за развитието на училището?
Иска ни се, не само на мен, но и на
цялата учителска колегия в училището,
също и
на родителите, да видим
училището ни с една нова материална
база, обзаведени кабинети и удобна и нова
спортна площадка и уютен физкултурен
салон.

Интервю с Васил Беляков, общински съветник
от ПП ГЕРБ. Председател на Комисията по
здравеопазване и социална политика. Член на
Комисията по икономика, бюджет и финанси.
Кратка информация
за Вас
Роден съм в град
Сандански, израсъл
съм в Благоевград,
където
завърших
и
средното
си
образование.
През
1993 година завърших
Медицина във Висш
медицински институт,
град София. От 1993
година до 1998 година,
работих в Клиниката
по гастроентерология
в Болница „Свети Иван Рилски“.
От
1998
година работя в град Костенец първоначално като завеждащ Вътрешно отделение
в Общинската болница, а от 2000 година като
общопрактикуващ лекар.
Придобити специалности: Вътрешни болести и
Обща медицина.
Кой мандат общински съветник сте?
Първи мандат общински съветник в ОбС-Костенец.
Какво Ви мотивира да се кандидатирате за
общински съветник?
Многобройните
проблеми
в
общинското
здравеопазване, липсата на визия и стратегия за
развитието му, от което страдат както хората в общината,
така и работещите в здравните заведения.
Какви приоритети си поставяте във вашата
дейност?
Да работя за
подобряване на общинското
здравеопазване - от подобряване на инфраструктурата,
материалната база, оборудването, до постигане на
консенсус и стратегия на общината затова в каква посока
трябва да се развиват общинските лечебни заведения.
Кои са най-важните решения, взети от ОбС през
2017 година?
Смятам, че всички решения са важни, когато водят
до подобряване на условията за живот и работа в
общината.
Какво научихте лично за себе си до сега от
мандата Ви в ОбС-Костенец?
Научих, че работата на общинския съветник не
е лесна и еднопосочна. Изискват се познания на
нормативната
уредба и умения за комуникация,
приемане на различни тези, отстояване на лични мнения
и принципи.
Разкажете за дейността си като председател на
Комисията по здравеопазване и социална политика.
Работим в екип с членовете на комисията и местните
кметове, които добре познават проблемите по населените
места. Стараем се да бъдем справедливи.
Като председател на Комисията по здравеопазване
и социална политика как оценявате работата на
комисията досега- ефективна или не?
Има какво да се желае. Средствата, с които
разполагаме са ограничени, от друга страна желаещите
за подпомагане са много повече от средствата. Стараем
се да бъдем обективни и да вникнем в проблемите на
всеки. Има и наредба за отпускане на помощи, с която
също трябва да се съобразяваме.
Кои са най-сериозните проблеми в сферата на
здравеопазването и социалната политика, които се
нуждаят от спешно решаване според Вас?
Аз съм много доволен, че тази година проблемите
започнаха да се решават - асфалтира се двора на
болницата, санира се сградата на поликлиниката,
ще се монтира локална парна инсталация на пелети.
Използвам случая да благодаря на г-н Радостин Радев
и колегите общински съветници, защото без тяхната
подкрепа и помощ нищо от това нямаше да се случи.
За следващия бюджет ще работим за саниране на
здравната служба в село Костенец. Трябва да се помисли
за сградата на болницата, която също има нужда от
ремонт.
След като изтече мандат 2015-2019г., мислите ли
да се кандидатирате отново?
Не. Мисля ,че един мандат е достатъчно дълъг
период, за да постигна целите си .

брой 10/76, декември 2017 г.
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С 10 ГЛАСА “ЗА” ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ
ПРИЕ ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ СРЕДСТВА ОТ
БЮДЖЕТ 2018 ЗА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ В
СЕЛО КОСТЕНЕЦ

На 29 ноември 2017 година се проведе
заседание извън територията на общината на
Общински съвет-Костенец. На заседанието от
17 избрани общински съветници, присъстваха
16, г-н Радев, кмет на общината, кметовете
на населените места гр. Момин проход, г-жа
Митрова, с.Костенец, г-жа Кацарова, г-н Ст.
Йорданов на с. Горна Василица, г-н Георгиев,
кметски наместник на с. Очуша, с. Подгорие,
г-жа Зайкова, г-н Николов, директор на
ОП“ОГЗГФ“, г-жа Заркова, директор на
ОП “Траянови врата“, г-н Константинов,
директор на ОП“БКС Костенец“.
ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-жа Снежанка
Тодорова.
Г-жа Тодорова, председател на вр. комисия,
съгласно Решение №515/01.09.2017г. запозна
присъстващите с предложение относно
приемане на доклад на временната комисия,
съгласнсо Решение №151/01.09.2017г.
Във връзка с Решение № 152 от
01.09.2017г., на основание чл.21, ал.2 и чл.27,
ал.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.28, ал.4 от
Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Костенец, постоянните
комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация, с 11 гласа «за», 2 «против» и
3 «въздържал се», Общински съвет –Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 193
Приема за сведение Доклада на
временната комисия, съгласно Решение №
151 от 01.09.2017г. на Общински съвет –
Костенец.
ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
Общинска стратегия за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците
в Община Костенец.
На основание чл.17, ал.1,т.3 и чл.21,
ал.1,т.12 и ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.197, ал.1,
ал.2 и ал.3 от Закона за предучилищно и
училищно образование и чл.5 от Наредбата
за приобщаващо образование, с 16 гласа «за»,
0 «против» и 0 «въздържал се», Общински
съвет –Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 194
1.
Утвърждава Общинска стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от община Костенец за периода
2017 – 2019 година.
2.
Утвърждава План за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в
община Костенец за 2018 година.
ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Костенец.
На основание чл.82 от Закона за
публичните финанси, чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3
от от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 и чл.28, ал.1

от Закона за нормативните
актове, с 12 гласа «за», 2
«против» и 2 «въздържал се»,
Общински съвет –Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 195
1.
Отменя Наредбата за за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет на Община Костенец,
приета с Решение № 21/13.02.2014 г. на
Общински съвет – Костенец.
2.
Приема Наредбата за за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет на Община Костенец.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
Годишна програма за дейност на Народните
читалища на територията на община Костенец
през 2018 година.
На основание чл.26а, ал.2 и ал.3 от
Закона за народните читалища и във връзка
с чл.21, ал.1,т.6 и чл.27, ал.4 иал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, с поименно гласуване с 16
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 196
1.
Приема годишна програма за
развитие на читалищната дейност в община
Костенец през 2018 година.
2.
Приетата програма от Общински
съвет – Костенец, да се изпълнява от
страна на всички читалища на територията
на общината, въз основа на финансово
обезпечени договори, сключени с кмета на
община Костенец.
ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
промяна в
структурите на Общинска
администрация- Костенец и Общинско
предприятие „ОГЗГФ“.
На основание чл.21, ал.1,т.2 и т.8, чл.27, ал.4
ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.52, ал.3 от Закона
за общинската собственост, чл.4 и чл.5, ал.2
от Правилника за организацията и дейността
на Общинско предприятие «Общински гори и
земи в горски фонд» във връзка с чл.122 ,ал.2
и ал.3 от Закона за публичните финанси, с
поименно гласуване с 9 гласа „за”, 1 „против”
и 5 „въздържал се”, Общински съвет –
Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 197
І. Общински съвет – Костенец променя
структурата на Общинско предприятие
„Общински гори и земи в горски фонд, при
запозване на общата численост от 29 ½ щатни
бройки, като трансформира една свободна
щатна бройка «Горски стражар» и една
заета щатна бройка «Горско стражар» в две
нови щатни бройки «Тракторист», на трудов
договор за неопределенно време.
ІІ. Общински съвет – Костенец променя
Решение № 173 по Протокол № 21 от
12.10.2017г. на Общински съвет – Костенец,
като одобрява допълнително две щатни
бройки за специалист «Горски стражар» в
структурата на Общинска администрация
– Костенец. Средствата за работна заплата
и осигурителни вноски да се осигуряват от
местните данъци и такси, от неданъчни и

други общински приходи.
ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
одобряване на отдели за добив на коледни
елхи през 2017г. от Общински горски фонд
Костенец, на цени 10 лв. без кръстачка и
15 лв. с кръстачка, съгласно становище на
комисията.
На основание чл.120, ал.3 от Закона за
горите и чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5
от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, с поименно
гласуване с 11 гласа „за”, 1 „против” и 3
„въздържал се”, Общински съвет – Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 198
І. Общински съвет – Костенец одобрява
списък на отделите за добив на коледни
елхи през 2017г. от Общински горски фонд
Костенец, съгласно Приложение І.
ІІ. Общински съвет – Костенец възлага
на Общинско предприятие „Общински гори
и земи в горски фонд” Костенец да извърши
добива и продажбата на коледните елхи по
цени определени с решение на Общински
съвет – Костенец, при цени за коледна елха 10
лв. без кръстачка и коледна елха с кръстачка
15 лв.
ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
отдаване под наем на имот-публична
общинска собственост за търговска дейност,
находящ се в 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, във връзка с
чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската
собственост и чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредба
за общинската собственост, с поименно
гласуване с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински съвет – Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 199
І. Общински съвет – Костенец, дава
съгласие да се отдаде под наем недвижим
имот – публична общинска собственост,
представляващ терен с площ от 42 кв.м.,
представляващ уширение между улици
„Христо Ботев” и „Пипериче”, находящ
се в кв. 40 по регулационния план на село
Костенец.
ІІ. Имотът по т.І да се отдаде под наем
чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване за разполагане на преместваем
обект за извършване на търговска дейност, за
срок от 10 (десет) години, при първоначална
месечна наемна цена в размер на 80, 00
(осемдесет) лева.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Костенец
да организира и проведе публичен търг и
сключи договор за наем със спечелилия
участник.
ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
отдаване под наем на имот-публична
общинска собственост за търговска дейност,
находящ се в град Момин проход.
На основание чл.21, ал.1,т.8 и чл.27, ал.4
и ал. 5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с
чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската
собственост и чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредба

за общинската собственост, с поименно
гласуване с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински съвет – Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 200
І. Общински съвет – Костенец, дава
съгласие да се отдаде под наем недвижим
имот – публична общинска собственост,
представляващ терен с площ от 28 кв.м.
, попадащ в Поземлен имот пл.№ 3072
„Друг вид озеленени площи” с площ от 419
кв.м. в кв. 10 по кадастралния план на град
Момин проход, одобрен със Заповед №
О-1196/02.08.1977 г. и изменен с Решение
№ 79/25.06.2015 г. на Общински съвет –
Костенец.
ІІ. Имотът по т.І да се отдаде под наем при
следните условия:
1.
първоначална месечна наемна цена
в размер на 60,00 (шестдесет) лева;
2.
с предназначение за поставяне на
преместваем обект за търговски дейност;
3.
за срок от 10 (десет) години,
чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване;
4.
като в случай, че бъде реализиран
проект „Реконструкция и благоустрояване на
ул.”Ружа” в град мин проход”, част от терена
с площ от 12,36 кв.м. пред преместваемия
обект, попадащ в дейностите на проекта, ще
бъде намалена от общата наета площ с анекс
към договора за наем.
ІІІ. Възлага на Кмета на община Костенец
да организира и проведе публичен търг и
сключи договор за наем със спечелилия
участник.
ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно даване
на съгласие, като собственик за изработване
на (ПУП-ИПР) подробен усройствен планизменение на плана за регулация на терен за
озеленяване в кв. 35 по регулационния план
на село Костенец.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
чл.6, ал.1 и ал. 3, чл.8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 5, ал. 6 от
Наредбата за общинска собственост, във
връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал.2, т. 6 от
Закона за устройство на територията, с
поименно гласуване с 16 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, Общински
съвет Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 201
1.
Дава съгласие като собственик
на Терен с площ от 10396 кв.м. в кв. 35,
предвиден за озеленяване по регулационния
план на с. Костенец, за изменение на ПУП
- ИПР, при което се образуват шест нови
урегулирани поземлени имота, както следва:
УПИ VІ – 480 с площ от 1094 кв.м., като
за образуването му се изменя вътрешната
регулационна граница между УПИ V-480
кв.м.- собственост на Иванка Натина и
терен – общинска собственост, предвиден за
озеленяване, при което 254 кв.м. от имота –
общинска собственост се включват в УПИ
V-480 кв.м.
УПИ VІІ – 451 „За жилищно строителство”
с площ от 582 кв.м. – частна общинска
собственост
УПИ VІІІ – 451 „За жилищно
строителство” с площ от 527 кв.м. – частна
общинска собственост
УПИ ІХ – 451 „За обществено
обслужване” с площ от 582 кв.м. – частна
общинска собственост
УПИ Х „За трафопост” с площ от 152
кв.м. – публична общинска собственост,
в който има съществуващ
на стр. 4

4
от стр. 3
трафопост.
УПИ ХІ – 450 „За обществено обслужване”
с площ от 336 кв.м. – частна общинска
собственост, върху който е построен
търговски обект /магазин/ със застроена площ
от 80 кв.м., собственост на Любомир Димов.
УПИ ХІІ – 451 „За озеленяване” с площ от
7789 кв.м. – публична общинска собственост
2.
Променя
предназначението
от
публична в частна общинска собственост на
част с площ от 2281 кв.м. от имот, предвиден
за озеленяване, целият с площ от 10396 кв.м.
в кв. 35 по плана на с.Костенец, както следва:
Част с площ от 254 кв.м., които съгласно
мотивираното предложение се включват
в УПИ УПИ V-480 кв.м.- собственост на
Иванка Натина за образуването на нов УПИ
VІ – 480;
Част с площ от 582 кв.м., които съгласно
мотивираното предложение представляват
новообразуван УПИ VІІ – 451 „За жилищно
строителство”;
Част с площ от 527 кв.м., които съгласно
мотивираното предложение представляват
новообразуван УПИ VІІІ – 451 „За жилищно
строителство”;
Част с площ от 582 кв.м., които съгласно
мотивираното предложение представляват
новообразуван УПИ ІХ – 451 „За обществено
обслужване”;
Част с площ от 336 кв.м., които съгласно
мотивираното предложение представляват
новообразуван УПИ ХІ – 450 „За обществено
обслужване”;
3.
Приема пазарна цена на 254
кв.м, които се включват УПИ V-480 кв.м. собственост на Иванка Натина за образуване
на нов урегулиран поземлен имот УПИ VІ –
480 в размер на 6 000,00 лв. /шест хиляди/ лева.
Възлага на кмета да сключи предварителен и
окончателен договор, съгласно чл. 15, ал. 3 и
ал. 5 от ЗУТ.
4.
Възлага на кмета на общината
да извърши необходимите действия по
Закона за устройство на територията и
свързаните с него нормативни актове, във
връзка с разрешаването и изработването на
изменението на плана за регулация.
ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
допълване на Решение №72,
прието с
протокол №8 от заседание на Общински съвет
– Костенец, проведена на 27.04.2017г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 5,
ал. 6 от Наредбата за общинска собственост,
с поименно гласуване с 16 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, Общински
съвет Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 202
Допълва Решение № 72, прието с
протокол № 8 от заседание на Общински
съвет – Костенец, проведено на 27.04.2017г.,
като променя предназначението от публична
в частна общинска собственост на част с
площ 81 кв.м. от имот с идентификатор
№ 38916.10.220 – уширение на улица по
кадастралната карта на к.к. Вили Костенец,
включена в УПИ І „За озеленяване” в кв.
1 от актуализацията и изменението на
регулационния план на к.к. Вили Костенец,
която съгласно същото Решение на Общински
съвет – Костенец, следва да се приобщи към
УПИ ІІ-271, собственост на Ангел Данин и
Станимир Данин, за образуването на нов УПИ
ХХХV-574, след влизане в сила на Заповедта
на Кмета на Община Костенец за одобряване
на ПУП-ИПР на к.к. Вили Костенец.
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
уреждане на сметки по регулация, за
образуване на УПИ XI-1421 „за автосервиз и
магазин“ в кв.136 по плана на град Костенец.
На основание чл.21, т.8 и чл.27, ал.4 и
ал.5 от Закона за местното самоуправление и

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

местната администрация във връзка с чл.34,
ал.2 и чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, чл. 199, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и §8, ал.2, т.1
от Преходните разпоредби на Закона за
устройство на територията, с поименно
гласуване с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински съвет-Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 203
1.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 40, ал.1 във
връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за общинска
собственост:
Дава съгласие да се извърши замяна на
имот – общинска собственост, представляващ
част с площ от 50 кв.м. от имот пл. № 1828,
която по плана за регулация участва в УПИ
ХІ-1421 „За автосервиз и магазин” в кв.
136 по плана на гр. Костенец, срещу имот,
собственост на „Костенец РТ” ЕООД,
представляващ част с площ от 50 кв.м. от
имот пл. № 1421, която съгласно плана за
регулация на гр. Костенец, одобрен със
Заповед № О-1196/02.08.1977г., изменен със
заповеди №№ РД-15-257/30.12.1999г., РД-15407/17.10.2011г. и РД-04-52/24.01.2017г., е
отредена за улица между о.т. 652г-о.т. 652до.т. 652е.
2.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.
21, ал. 4 и чл.34, ал.2 от Закона за общинска
собственост, чл. 199, ал.1 от Закона за
устройство на територията и §8, ал.2, т.1
от Преходните разпоредби от Закона за
устройство на територията:
Дава съгласие за възмездно придобиване
в собственост, чрез покупка за сумата от
2712,00 лв. /две хиляди седемстотин и
дванадесет лева/ на част с площ от 160 кв.м. от
имот с пл. № 1421, собственост на „Костенец
РТ” ЕООД, отчуждаваща се за изграждане
на имот – публична общинска собственост:
улица о.т. 652г-о.т. 652д- о.т. 652е по плана на
гр. Костенец.
3. Възлага на Кмета на община Костенец
да сключи договор с „Костенец РТ” ЕООД,
ЕИК ЕИК 202757659, представлявано от
Владимир Бахчеванов.
ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
придобиване на имот частна собственост, №
030014 с площ от 0, 693 дка, находящ се в
землището на с. Долна Василица, местността
„Йоксимица“- за разширение на Гробищен
парк на гр.Костенец.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал.1, т. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 53, ал. 1, т. 3 и
ал. 3 от Наредба за общинската собственост,
с поименно гласуване с 16 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, Общински
съвет Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 204
1.
Дава съгласие да се прекрати
съсобствеността между Община Костенец и
Румяна Кирилова Тодорова - наследник на
Сандо Димитров Георгиев чрез откупуване
частта на физическото лице, представляваща:
6/48 идеални части от имот № 030014 целият
с площ от 0,693 дка, НТП: нива, шеста
категория, находящ се в землището на с.
Долна Василица, ЕКАТТЕ 24894, местността
„Йоксимица”. Имотът е необходим за
разширяването на гробищния парк на
гр.Костенец.
2.
Възлага на Кмета на Община
Костенец да сключи договор за прекратяване
на съсобственост със собственика на 6/48
идеални части от имота по т. 1 по цена в
размер на 5,00 лв./кв.м.
ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна

брой 10/76, декември 2017 г.

присъстващите с предложение относно
придобиване на имот частна собственост
№030025 с площ 1,038дка, находящ се в
землището на с. Долна Василица, местността
„Йоксимица“- за разширение на Гробищен
парк на град Костенец.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 34, ал.2 от Закона
за общинската собственост, с поименно
гласуване с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински съвет Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 205
1.
Дава
съгласие
за
възмездно
придобиване право на собственост чрез
покупка на следния имот – частна собственост,
необходим за разширяването на гробищния
парк на гр.Костенец, а именно: 177/192
идеални части от имот 030025 целият с площ
от 1,038 дка, НТП: Нива, категория шеста,
находящ се в землището на с. Долна Василица,
ЕКАТТЕ 24894, местността „Йоксимица”, от
Венцислав Петров Стоичков от с.Кривина,
Цветанка Георгиева Василева от гр. Долна
баня, Димитър Георгиев Стоичков от гр.
Костенец,Йорданка Петрова Миладинова от
гр.Костенец, Атанаска Методиева Вакарелова
от гр.Костенец, Йорданка Иванова Благоева
от гр.Костенец, Димитър Иванов Митров от
гр.Костенец, Светослав Георгиев Кьосев от
гр.Долна баня, Любомир Георгиев Кьосев от
гр.Долна баня, Мариана Кирилова Кичукова
от гр.Костенец, Красимира Асенова Николова
от гр.Момин проход, Стефан Асенов Кичуков
от гр.Костенец, Гюргена Сандова Миладинова
от гр.Костенец, Пламен Антонов Борисов
от гр.София, Борислав Антонов Борисов от
гр.Костенец, Соня Борисова Котларова от
гр. Костенец, собственици по наследство
от Миладин Стоичков Стойчев, съгласно
Решение № 1985Д на Поземлена комисия
– гр. Костенец за възстановяване правото
на собственост на земи в съществуващи
или възстановими стари реални граници в
землището на с.Долна Василица, във връзка
с подадено заявление вх. №
94-Д-232/
30.10.2017г.
2.
Възлага на Кмета на Община
Костенец да сключи договор за покупко –
продажба със собствениците по наследство
на имота по т.1 по цена в размер на 5,00 лв./
кв.м..
3.
Възлага на Кмета на Община
Костенец да проведе преговори със
собствениците по наследство на останалите
15/192 идеални части от имот 030025 целият
с площ от 1,038 дка, НТП: Нива, категория
шеста, находящ се в землището на с. Долна
Василица, ЕКАТТЕ 24894, местността
„Йоксимица”, собственост на наследници на
Миладин Стоичков Стойчев и при съгласие
от тяхна страна за цена в размер на 5,00 лв./
кв.м. да извърши необходимите действия по
подписване на договор за покупко - продажба.
ТОЧКА
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ДНЕВНИЯ РЕД:

ОТ

Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
осигуряване на средства от бюджета
на община Костенец за 2018 година за
възникнали допълнителни работи по СМР на
водопроводи.
Г-н Радев поясни, че има получено
писмо за подписване на договор за 5 млн.
лв. реконструкция и рехабилитация на пътя
гр.Костенец- Вили Костенец, това ще е найважния договор за община Костенец.
На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т.8 и
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
с поименно гласуване с 10 гласа „за”, 2
„против” и 4 „въздържал се”, Общински
съвет- Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 206
1. Общински съвет - Костенец възлага на
кмета на община Костенец да предприеме
необходимите
фактически
и
правни
действия за осигуряване на необходимата
сума за извършени допълнителни работи и
приключване на ремонт и средства за подмяна

на водопроводи на обща прогнозна стойност
в размер до 508 398,00 лв. в това число:
1.1 За подмяна на съществуващ
водопровод по ул. „Патриарх Евтимий”,
пл. „Константин Костенечки” и ул.”Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Костенец 123 025,81
лв., от които 18 334,30 лв. за разплащане на
вече изпълнени работи.
1.2 За подмяна на водопровод по ул.
„Христо Ботев” и ул. „Св. Иван Рилски”,
с. Костенец и подмяна на водопровод по
ул. „Водопада” – от Вила „Марица” до
ул. „Самуил” и ул. „Водопада” – от ДГС Костенец до разклона за Езерото, к.к. Вили
Костенец, с. Костенец” 347 142,25 лв., от
които 20 243,58 лв. за разплащане на вече
изпълнени работи.
1.3 За подмяна на водопровод по ул.
„Белмекен” – от ул. „Кокиче” до края
на регулацията, гр. Костенец и подмяна
на водопровод по ул. „Мир”, гр. Момин
проход 34 509,94 лв. за разплащане на вече
изпълнени работи.
1.4 За подмяна на водопровод по ул.
„Чавча” с. Костенец - от Железния мост до
края на улица с осова точка 33 б – 3 720, 00 лв.
2. Средствата да бъдат осигурени от
бюджета на община Костенец за 2018 г. –
собствени бюджетни средства.
ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
прекратяване на съсобственост в упи VI-13,14
и УПИ XIV-12 в кв.5 по актуализирания
и изменен регулационен план на к.к. Вили
Костенец,
чрез продажба на недвижим
имот-общинска собственост, представляващ
идентификатор № 38916.10.14 с площ от
627кв.м. по кадастралната карта на к.к.
Вили Костенец и поясни, че становището на
комисията по ТСУ е цената да бъде 31 500 лв.
Г-жа Захариева, председател на ОбС
обяви резултата от проведеното поименно
гласуване, а именно – с 9 гласа „за“, 3
„против“ и 4 „въздържал се“ предложението
не бе прието.
ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на д-р Васил Беляков.
Г-н Беляков, председател на Комисията по
здравеопазване и социална политика запозна
присъстващите с 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 16
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет –Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 207
1. Общински съвет – Костенец, отпуска
помощ по 160 лв. за раждане на дете на десет
жители на община Костенец.
2. Общински съвет – Костенец отпуска
еднократни помощи, необходими за лечение
на жители от общината.
3. Средствата да бъдат осигурени от § 42
14 от общинския бюджет.
СЕДЕМНАДЕСЕТА
ДНЕВ-НИЯ РЕД:

ТОЧКА

ОТ

Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на общинските съветници
за питания.
Отношение взе:
Г-н Митров, съветник ПП ГЕРБ- знаят,
че температурите са паднали, застудяло
е поради, което препоръча по-бързо да
се закупят климатиците за училището в
с.Костенец, за да не се нарушава учебния
процес.
Г-н Радев, кмет на общината поясни,
че поема при първия възможен момент да
преведат сумата, само да има налична, не да
се чака до изпълнението на решението.
Поради изчерпване на дневния ред,
г-жа Захариева, председател на ОбС закри
заседанието в 17:40 часа.
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ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПОДПИСКА

На 06 декември 2017 година Общински
съвет- Костенец проведе гласуване чрез
подписка. На основание чл. 21, ал. 1,
т. 15, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация във връзка с писмо изх.№0800-258 от 28.11.2017 г. на Министъра на
здравеопазването, с гласуване чрез подписка,
Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е № 208
Общински съвет – Костенец избира
д-р Васил Ангелов Беляков – председател
на Комисия по здравеопазване и социални
политика към Общински съвет – Костенец,
за представител на Община Костенец в
комисията за изработване на областна здравна
карта.

АНДРЕЕВДЕН В ГОЛФ КЛУБ „ИБЪР“

На 01 декември 2017 г. в Държавен
фонд „Земеделие” бяха подписани
два договора на община Костенец за
финансиране на следните проекти:
1. „Реконструкция и рехабилитация на
общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец –
с. Костенец – лет. Костенец – участък от
км 0+000 до км 9+000“ на стойност 5 853
706,45 лв. без ДДС. Срок за изпълнение36 месеца от датата на подписване на
проекта.
2. „Подобряване на материалната база
на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр.
Костенец на стойност 1 165 349,83 лв. без
ДДС. Срок за изпълнение- 36 месеца от
датата на подписване на проекта.
Първият проект обхваща 9 км.
общински път с начало - кръстовището
на ул. „Търговска” и ул. „Китка” в
гр. Костенец и край - площада на
Вили Костенец, като е предвидена
реконструкция на пътя и съоръженията
по него, полагане на нова асфалтова
настилка, бордюри и изграждане на нови
тротоари в гр. Костенец и с. Костенец.
Дейностите в ОУ „Св.Св Кирил и
Методий” включват цялостен ремонт на
отоплителната инсталация на училището
и обновяване на двора в т.ч. изграждане
на комбинирано игрище за волейбол
и баскетбол с трибуни към него, едно
игрище за мини-футбол и хандбал, две

игрища за народна топка и зона за лека
атлетика. Ще бъде оформена паркова част
и сцена за артистични прояви и учебна
стая на открито.
Договорите са по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове
малки по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. и са резултат от над
едногодишните усилия на ръководството
на община Костенец, Главния инженер на
Общината, служителите на отдел „Проекти
на ЕС” и с подкрепата на Общински съвет
– Костенец.

всички присъстващи с празника, работещите
в голф-клуб селището, собствениците и
техните приятели.

Гостите бяха посрещнати и поздравени
от изпълнителния директор на Голф клуб
„Ибър“- г-н Кирил Недев, който им благодари
за присъствието в празничния ден.
На водосвета присъстваха и гости

от община Костенец, начело с кмета на
общината г-н Радостин Радев и Румен
Тодоров, заместник-кмет.
Домакините по традиция почерпиха
в празничният ден всички гости, а всеки
получи за спомен и нов годишен календар за
2018 година с логото на Голф клуб „Ибър“.
И както повелява традицията на
празничната трапеза имаше варена царевица.
Любомир Кузев

ТУРНИР ПО ШАХ И ТАБЛА

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА
КАБИНЕТ ПО РУСКИ ЕЗИК В СУ “СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГРАД КОСТЕНЕЦ

На 08 декември 2017 година в СУ
„Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец
тържествено бе открит кабинет по руски
език.
Официални гости на събитието бяха
господин Борис Громов – директор на
Московския културно-делови център
„Дом на Москва“ в София, господин
Роберт Шестаков – представител на
Министерството на образованието и
науката на Руската федерация, господин
Радостин Радев – кмет на Община
Костенец, госпожа Евгения Захариева
– председател на Общински съвет –
Костенец, госпожа Светлана Найденова

По традиция жителите от Долна баня
почетоха свети апостол Андрей Първозвани.
Особена почит има към светеца след
построяването на новата църква, носеща
неговото име на територията на Голф клуб
„Ибър“.
За тринадесета поредна година след
празничната света литургия в храм „Успение
на Пресвета Богородица“, енорийският
свещеник ставрофорен иконом Пламен
Димитров в съслужие с енорийският
свещеник от град Костенец и отец Емил
Дамянов отслужиха тържествен водосвет за
здраве и благополучие, след което поздрави

– председател на Общинската
организация на Национално
движение
„Русофили“
–
гр.
Костенец,
госпожа
Снежанка Тодорова и госпожа
Цветанка Стоева – членове на
ръководството на ОО на НД
„Русофили“.
Кабинетът е оборудван с
модерна техника – 9 лаптопа, 1
копирна машина, мултимедиен
проектор и бял екран, дарена от
Правителството на град Москва
за целите на обучението по
руски език.
В
поздравителното
си
слово директорът на училището госпожа
Захаринка Кусарова припомни традицията
на
сътрудничество
през
вековете
между двата славянски народа и изказа
благодарността
на
общоучилищния
колектив и ученическата общност за
новата придобивка, след което гостите
прерязаха лентата на новия кабинет.
Учениците от 8 клас в групата по СИП
– руски език, вокалната група на децата
в началния етап и момчетата от МВГ
„Боили“ поздравиха присъстващите със
стихове и песни на руски език.

На 02 декември 2017 година в салона на
заведение „ФА“ село Костенец се проведе 20
(двадесетия) юбилеен предколеден Общински
турнир по ШАХ и ТАБЛА в памет на
починалия ни съселянин Никола Карапетров
– Карата. В двата вида спорт взеха участие
38 състезатели от село Костенец, Момин
проход, Долна баня, Перник и представители
на СК „Локомотив“ София. Преди започването
на състезанието с едноминутно мълчание
бе почетена паметта на дългогодишния
спортист, треньор и деятел, основател на
настоящия турнир Никола Карапетров. Гости
на турнира бяха г – жа Любка Кацарова –
кмет на село Костенец, г – н Васко Георгиев

– административен директор на спортните
клубове на „Локомотив“ София, бивши
колеги и приятели и колеги от софийското
дружество, където е преминала спортно
състезателната и трудова дейност на Карата.
С кратко слово г- жа Любка Кацарова откри
турнира. Поздравявайки всички участници,
организатори и гости на състезанието тя пожела
на всички успех в надпреварата и призьори да
станат най – подготвените, най – добрите и
достойно представили се. Пожела също така
похвалната инициатива на това уникално за
района ни състезание да запази традицията си
и от общинско да прерасне в зонално такова
и участниците да станат двойно повече.
Състезанието се осъществи с подкрепата на
Кметство село Костенец, община Костенец
и родствениците на „Карата“ – Йорданка и
Николай Карапетрови.
Резултатите от проведения турнир са:
ТАБЛА
I-во място – Владимир Пешев
II – ро място – Емил Йоневски
III – то място – Красимир Попов
ШАХ
I-во място – Славчо Тонев
II – ро място – Йордан Николов
III – то място – Дарий Мирков

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАКОННА СЕЧ И
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ,
ПОДАВАЙТЕ НА ТЕЛЕФОН 112. ОТ МЕСЕЦ НОЕМВРИ ДЕЙСТВА НОВО ЗВЕНО ЗА
ПРОДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОННАТА СЕЧ.
ПРИ ДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ, ИЗИСКВАЙТЕ ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ. ДЪРВА БЕЗ
МАРКИ И ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ ЩЕ БЪДАТ КОНФИСКУВАНИ, А НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ
ЩЕ СЕ СЪСТАВЯТ АКТОВЕ ЗА НАРУШЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА НА ГОРИТЕ.
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
Костенец днес
Издание на Община Костенец
e-mail: kostenetz.dnes@kostenetz.com ;
2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2
Редактор: Вержиния Шопска; телефон 0877 10 76 77
Оформление и печат: Актив Комерс - Костенец
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КУЛТУРА, СПОРТ

Областен фолклорен конкурс - надпяване
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КЛАСА, СТИЛ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

„ В песента е душата на народа “

Областният конкурс - надпяване е посветен
на Деня на Св.Климент Охридски“- духовен
наставник на училището. Организиран от РУОСофия регион, община Костенец и СУ“Климент
Охридски“- град Костенец на 24 ноември
2017 година от 10:00 часа в Актовата зала на
училището.

С тази проява се възпитава родолюбивото
чувство у младите хора, показва се жизнеността
на народната песен, открояват се талантливи
изпълнители и ценители на българския фолклор.
Право на участие в конкурса имат всички деца и
младежи, разделени в четири възрастови групи.
В актовата зала на училището се проведе
седмото издание на фолклорния конкурснадпяване “В песента е душата на народа”.
Участие в него взеха много талантливи деца от
различни възрастови групи, като най-добрите
бяха отличени с дипломи за първо, второ и
трето място, със специалната награда на кмета
на Община Костенец г-н Радостин Радев и с
поощрителни награди.
Благодарим на всички участници, като им
пожелаваме много творчески дерзания!

Мтел атлетика за младежи влезе в „Арена Асикс“

Най-модерното атлетическо съоръжение
в България – „Арена Асикс“ бе домакин на
състезание под егидата на програмата „Мтел
атлетика за младежи“ на 3 декември в София.
Над 80 деца от няколко атлетически
клуба от София и Костенец мериха сили в
отборно състезание, както и на 60 м и 200 м.
Съдии на състезанието бяха най-добрата ни

атлетка в скока на дължина през последните
години Милена Миткова, националката на
троен скок Андриана Бънова, рекордьорката
ни на 1000 м в зала Цветелина Кирилова и
бронзовата медалистка на 100 м с препятствия
от европейското първенство в Мюнхен 2002-ра
Яна Касова. Всички деца получиха подаръци от
Мобилтел, БФЛА и организаторите от „КЛАС
– Костенец“.
Програмата „Мтел атлетика за младежи“ се
провежда в България за трета поредна година и
отново достигна до хиляди деца на възраст от 7
до 14 години в цялата страна с различни прояви
в които се включиха най-силните български
атлети, които бяха посланници на атлетиката
сред младежите.
През 2018-та година организаторите на
програмата БФЛА и Мобилтел обещават нови
изненади и прояви за популяризиране на
олимпийски спорт номер едно.

Община Костенец спечели конкурс за разработване на
проект по грантова схема „Подкрепа на инициативи
на общините, свързани с регионалното измерение на
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”
В периода 1 януари – 30 юни 2018 г. България
ще поеме ротационното председателство на
Съвета на ЕС. В продължение на 6 месеца
страната ни ще планира, организира и ръководи
работата на Съвета на ЕС, ще си сътрудничи с
другите държави членки в процеса на вземане
на решения и ще поддържа отношения на
лоялно сътрудничество с другите европейски
институции, за да гарантира непрекъснатата
и ефективна работа на Съвета в различните
му направления на дейност. В рамките на
Председателството страната ни ще ръководи
срещи и заседания на различно равнище в
ЕС, като също така ще организира и над 200
събития и форуми в България.
Очакван резултат от изпълнението на

проекта: Да се анализира какъв е приносът на
членството на България в ЕС за развитието на
Костенец чрез извършване на проучвателна
дейност и изработване на презентации, табла,
анкети; Среща на евродепутат с местната
общност на тема: „София-столица на Европа
2018”; Проведената анкета за нагласите
сред населението в общината за събитията,
свързани с Българското председателство,
анкетирани 300 жители на Костенец, събрани и
систематизирани данни с цел участие в бъдещи
проекти за реализиране на предложените
идеи; Да се повиши информираността на
местната общност относно Европейския съюз
и значението на Българското председателство
на Съвета на ЕС.

ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА

„ИГРА НА ЦВЕТОВЕ“

НЧ “Прогрес 1907“ град
Костенец ни запозна с творчеството
на Весела Стаменова и нейната
изложба „Игра на цветове“.
Официалното откриване
се
състоя на 11 декември 2017
година от 17:30 часа в салона на
читалището.
Изложбата на Весела Стаменова
ще продължи до 22 декември 2017
година в НЧ “Прогрес 1907“ град
Костенец.
Нека творческите начинания
винаги да й носят удовлетворението
от успеха. Заповядайте да се
насладите на едно изключително
творчество!

На 24 и 25 ноември в курорта
„Боровец” се проведе III –ти
Отворен
национален
танцов
турнир и фестивал „Боровец
танцува” 2017 в различни танцови
стилове. На него танцьорите
от денс формация „ Вайялет”
при НЧ „Прогрес 1907” гр.
Костенец с хореограф Валентина
Бонжолова
и
ръководител
Емилия Мичева представиха
един разнообразен танцов свят,
създавайки положителни емоции
и невероятни преживявания със
своите композиции и успешни
хореографии.
В танцовия турнир участваха
деца
от
Бургас,
София,
Димитровград,
Козлодуй,
Хасково и др. Той бе журиран от
лицензирани международни съдии
към Международната танцова
организация и гост съдия г-жа
Таня Соколова – преподавател
в Нов Български Университет.
Танцьорите от денс формация

„Вайялет” представиха 20 танца в
стил Танцово шоу, 6 танца в стил
модерен и съвременен танц и 2
танца в стил джаз танц. Танцувайки
с класа и стил, влагайки сърцата
си в изпълненията, те заслужено
спечелиха в стил танцово шоу - 7
златни, 4 сребърни и 3 бронзови
медали и купи, в стил модерен - 3
златни и 2 бронзови медали и купи
и в стил джаз - 1 златен медал.
Ние,
ръководителите
на
денс формацията благодарим
на своя екип от възпитаници,
техните родители и г-жа Мариана
Георгиева, треньор по акробатика,
за
тяхната
всеотдайност,
благодарение на която завършихме
2017 година като един преуспяващ
състав с отлични резултати.
Пожелаваме си още поуспешна и ползотворна 2018
година!
Материалът е предоставен от
Е. Мичева и В. Бонжолова

Новите романи на Нидал Алгафари
в село Костенец

На 11 декември 2017 г. от
17:30 ч. в библиотеката към НЧ
„Просвета-1881“ село Костенец
гостува продуцента, сценариста,
режисьора и писателя Нидал
Алгафари заедно със своя меценат
Пепа Павлова. Един разговор за
традициите, обичаите, нравите,
вярванията, обичта и любовта,
морала, ценностната система
и историята на народа ни,
събран в романите му. Авторът
представи първите три книги
от тетралогията – „Боже, защо

Господ
лъже?“,
„Аллах, ти милост
нямаш ли?“ и
„Любиш ли, ти
Бог си?“.
С внимание
слушахме за
нестинарите,
богомилите,
дервишите,
даалиите и
кърджалиите,
мълчаната вода,
Еньовден, мъжкото и женското,
библейското и Божественото.
За разнообразието на хората,
властолюбието на религиите,
пъстротата на духовния живот
и мъдростта на предците ни. В
очакване сме на представянето
на четвъртата част „Орисани да
избираме“ през март. И както
казва Нидал Алгафари: „Нека
всеки читател да види Бог в себе
си!“
Емилия Ценова

