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Разпространява се безплатно

ИНТЕРЕС ЗА ИНВЕСТИЦИИ
В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Нейно превъзходителство Наргиз
Гурбанова – извънреден и пълномощен
посланик на Република Азербайджан
в България, бе на работно посещение
в
Областната
администрация
на
Софийска област. Тя бе посрещната от
Областния управител Илиан Тодоров,
неговите заместници – Галя Георгиева
и Николай Николов и главния секретар
на администрацията Мая Цанова. В
срещата, по молба на посланика, участва
и кметът на община Костенец Радостин
Радев.
Повод за визитата бе представянето
на инвестиционен интерес, който
компании от България и Азербайджан
имат на територията на община
Костенец. На свой ред Димитър Братанов
запозна участниците в срещата с
проект за изграждането на комплекс
за възстановяване, лечение и СПАпроцедури, с база за хоспитализиране
на възрастни хора, който разработват
азербайджански и български архитекти.
Предвижда се инвеститорите да бъдат
от България и Азербайджан. Очакваната
инвестиция ще бъде около 3-4 милиона
евро.
Областният
управител
изказа
удовлетворението си от срещата,
като подчерта задоволството си, че
приятелските отношения с посолството

на Азербайджан се
задълбочават. „Радвам
се, че тръгваме по път
на
разбирателство,
дружба и взаимен
интерес“,
заяви
Илиан Тодоров и
поздрави
Нейно
превъзходителство
за разкриването на
авиолинията.
Той
увери още, че ще
работи активно за
реализирането
на
проекта в Костенец, тъй като това би била
благоприятна инвестиция за развитието
на общината и региона.
Галя Георгиева изтъкна, че за
община като Костенец е изключително
реализирането на подобна инвестиция
тъй като тя ще популяризира района,
ще създаде работни места, ще доведе до
развитие.   Думите й подкрепи и кметът
на община Костенец Радостин Радев,
който благодари за проявения интерес и
заяви готовност да положи всички усилия
инвестицията да се реализира. Освен
уникалната минерална вода, кметът
акцентира и върху местоположението на
Костенец – в близост до летище „София“
и ски курорта Боровец, където туристите
могат да комбинират отдиха си със зимни
и други спортове.
В края на срещата посланик Гурбанова
заяви, че ще се радва на подкрепата
на Областната администрация както
за инвестиционните проекти, така и за
популяризирането на традиционни стоки
и продукти от Азербайджан у нас. Тя
допълни, че страните ни вече си партнират
по отношение на газовите доставки за
България и подчерта перспективите за
сътрудничество в други сфери.
Любомир Кузев

140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА СЕЛО КОСТЕНЕЦ

Село Костенец е освободено от
турско робство на 13 януари 1878 година
от руското войсково подразделение на
генерал Веляминов, което настъпва
от София, през Самоков, Долна баня,
Костенец за Пловдив.
Бързата реакция на руските войски
спасява Костенец от насилия, пожари и
избиване на населението. На 13 януари
2018 година се почетоха 140 години от
Освобождението на село Костенец от

турско иго. Въпреки студеното
време жителите на селото се
събраха в НЧ“Просвета-1881“,
село Костенец, за да насладят на
празничния концерт, организиран
от Кметство село Костенец.
Официални
гости
на
честването бяха г-н Радостин
Радев, кмет на община Костенец,
г-жа
Евгения
Захариева,
председател на Общински съветКостенец. г-н Тодоров, зам.кмет на
община Костенец, г-н Янакиев, секретар
на общината, подполковник Найден
Найденов, началник поделение 22700,
г-жа Янка Стоева, почетен гражданин
на община Костенец, г-жа Антоанета
Свещарова, директор на ОУ“Константин
Костенечки“, с. Костенец, отец Николай,
общински съветници, общественици,
жители и гости на село Костeнец.
Кметство село Костенец

За поредна година на 31 декември
от 23:30 часа, на Амфитеатъра в град
Костенец бе организирана празнична
програма.
Организаторите бяха подготвили
вкусна скара и греяно вино за стотиците
жители и гости, които бяха дошли на
новогодишното тържество. Новата година
бе посрещната с празничното слово на
кмета Радостин Радев, кръшни хора и
тържествена заря.

С МЛАДЕЖКИ ЕНТУСИАЗЪМ И МЪДРОСТ
РАБОТИМ ЗА ЕДНА ЧИСТА И КРАСИВА ОБЩИНА

Интервю с Васил Костадинов - директор на Общинско
предприятие“Благоустройство и комунално стопанство“- град Костенец

Кратка информация за Вас
Роден съм на 26 септември 1956 г. в
гр. Костенец. Основното си образование
завърших в гр. Момин проход, средното
в Строителен техникум гр. Брацигово техникум, който създаде и обучи едни от
най-добрите кадри в строителството.
Трудовата си дейност започнах като
Организатор строителство към АПК
„Марица“ град Костенец през 1977 година.
От 1982 до 1990г. бях заместник-директор
към Курортен комплекс–летовище-Костенец.
През този период построихме и обновихме
почти всички почивни станции в курортлетовище Г. Димитров, Момин проход,
Пчелински бани и почивните станции в
Долна баня.
От 1990г. до 1994 година бях генерален
директор на общинска фирма „Климатик“
гр.София. До започването на работа като
Директор на Общинско предприятие
“Благоустройство и комунално стопанство“ гр.Костенец имах частна строителна фирма,
която закрих през м. август 2017 година.
Кога
е
създадено
общинското
предприятие?
Общинско
предприятие
“БКС“гр.Костенец е създадено с решение на
Общински съвет-Костенец на 16 януари
2017 година и започва своята дейност на 6
март 2017 година.
От кога заемате длъжността
директор на ОП“БКС“?
Длъжността директор на „БКС“гр.Костенец заемам от 14 септември 2017
година, Кръстовден - един светъл български
църковен празник.
Каква е структурата на ОП“БКС“?

Ст руктурат а
на
общинското
предприятие се състои
от 42 служители:
• Уп р а в л е н с к и
персонал - Директор
„БКС“
• Служители
подпомагащи
цялата
дейност
Експерт
„Счетоводител“,
„Механик“,
двама
eл.техници и трима
пазачи;
• Служители
сметосъбиране
и
сметоизвозване, шофьори, общи работници
/ двама шофьори и осем общи работници/;
•
Служители дейност метене, миене
и оросяване на улици и тротоари/един
шофьор и девет метача/;
•
Дейност - текущи ремонти,
поддръжка на зелени площи и гробищни
терени /шест озеленители,
четирима
гробари, трима строители и един багерист/.
С каква техника разполагате?
Общинско
предприятие
“БКС“
гр.Костенец разполага със следните
автомобили:
•
Боклучарки - 2бр.
•
Самосвал - 1бр.
•
Машина за метене, оросяване и
отпушване на канали - 1бр.
•
„Виетнамка“ - камион с устройство
за опесачаване на заледени улици с пясък и
сол.
•
Лекотоварен автомобил за превоз
на материали и работници
•
Лекотоварен автомобил със стълба
за подпомагане на дейността на ел.групата
Разкажете за дейностите,
които
извършва
общинското
предприятие/
предмет на дейност/
Общинско предприятие “БКС“ е
създадено за извършване на следните
дейности:
•
Събиране и транспортиране на
битови отпадъци в територията на община
Костенец;
•
Почистване на територията за
обществено ползване,
поддържане на
местното депо за отпадъци;
на стр. 2
•
Изграждане и
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АКТУАЛНО

С МЛАДЕЖКИ ЕНТУСИАЗЪМ И МЪДРОСТ
РАБОТИМ ЗА ЕДНА ЧИСТА И КРАСИВА
ОБЩИНА

Интервю с Васил Костадинов - директор на Общинско
предприятие“Благоустройство и комунално стопанство“
- град Костенец
от стр. 1

поддържане на обекти на територията на
община Костенец;
•
Поддържане и обслужване на
гробищните паркове;
•
Грижа за зелените площи на
общината;
•
Поддържане и почистване на
детски площадки и съоръжения;
•
Зимно снегопочистване на главни
пътища и квартални улици в общината.
Как се финансира предприятието?
В края на м.ноември - ОП„ БКС“гр.Костенец беше регистрирано със
собствен Булстат и собствена банкова
сметка, стана второстепенен разпоредител
на бюджетни средства на община Костенец.
Средствата, от които ще се финансира
предприятието са събрани такси - битови
отпадъци, събрани от община Костенец,
бъдещи приходи от обекти, които ще се
изпълняват от строителната група към
предприятието и услуги като: Изхвърляне
на строителни отпадъци, изхвърляне на
зелена маса, поддържане на гробове,
косене на зелени маси, доставка на
инертни и строителни материали, които
ще се извършват за нуждите на местното
население.
Готови ли сте за зимния сезон и поконкретно за снегопочистването?
С техниката, с която разполагаме
смятам, че ще успеем да се справим със
снегопочистването и заледяването на
главните пътища и квартални улици.
Имаме готовност и за почистване на
тротоарите. В базата на БКС разполагаме
с достатъчно пясък и сол. Кадрите ни са
обучени и отговорни, готови да се справят
със зимната обстановка. При необходимост
имаме готовност да използваме още три
трактора на частни лица за почистване на
улици и пътища в община Костенец.
Как оценявате дейността на
ОП“БКС“?
За малкото време, през което работихме
заедно- успяхме да създадем един сплотен
и организиран колектив. С младежки
ентусиазъм и мъдрост работим за една почиста и красива община.
Какви са постигнати резултати за
2017 година?
От м. март 2017 година ОП „БКС“гр.Костенец се справя добре с основната
си дейност. През годините предприятието

извърши строителни ремонти на училища
и детски градини към община Костенец.
Беше извършен ремонт на кметство
с.Очуша и на главния път при мах.
Каменчанци.
Строителната група към предприятието
извърши ремонт на канализационните
шахти по уличната настилка в цялата
община.
Благодарение
на
новата
група ел.техници бяха отремонтирани
повредените улични осветителни тела. В
общинската болница беше възстановено
парковото осветление.
В края на годината благодарение
на кмета на общината г-н Радостин
Радев и гл.счетоводител на общината
г-н
Хаджиниколов
работихме
за
подобряването на базата на ОП“БКС“ гр.Костенец.
Започнахме да изграждаме собствена
база. В района на предприятието със
съдействието на общината подменихме
100м. стар водопровод и 100м. от
времето на старата Кибритена фабрика.
Направихме канал за ремонт на автомобили
от предприятието , площадка за пясък и
сол и площадка за бъдещата техническа
работилница. Всичко това постигнахме
благодарение на подкрепата , съдействието
и разбирането на Кмета на община
Костенец. Тук е мястото да благодаря на
кметовете и кметските наместници за
добре свършената съвместна работа по
кметствата през изминалата година.
С какви трудности се сблъсквате в
процеса на работа?
Трудност изпитваме в разделното
събиране на боклука. Много често
контейнери и кофи се пълнят със
строителни отпадъци.Трудно ни беше
да се справяме с нерегламентираните
сметища в общината. През 2018 година
трябва да изградим депо за претоварване и
сортиране на битови отпадъци.
Какво си пожелавате в професионален
план за 2018 година?
Пожелаваме си заедно с целия колектив
да изградим едно модерно, екологично
предприятие, отговарящо на европейските
стандарти, което да работи в интерес на
гражданите. Добрата, съвместна работа
с общината и кметствата да продължи
и през новата 2018 година. Пожелавам
на служителите на предприятието и на
семействата им - здраве и щастие през
новата година.

МИГ Костенец 2010 проведе работна информационна среща за разработка
на проектни предложения по мерките с отворен прием от ОПРЧР и ОПИК

На 12.01.2018 г. в гр. Костенец се
проведе работна информационна среща
за разработка на проектни предложения
по мерките от ОП „Развитие на
човешките ресурси” и ОП „Иновации и
конкурентоспособност” с отворен прием
и представяне на индикативната годишна

работна програма за 2018 г.
Срещата
премина
при значителен интерес
от страна на местните
предприемачи
и
работодатели. На нея бяха
представени сроковете за
прием на проекти и подробно
разгледани условията за
кандидатстване по двете
обявени
процедури.
Специално внимание беше
обърнато на критериите
за допустимост на кандидатите –
определяне на вида на предприятието
кандидат, код на основната икономическа
дейност, специфичните изисквания по
двете оперативни програми за финансов
капацитет (по ОПРЧР) и минимален
на стр. 5
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ДЕТСКИЯТ УЧИТЕЛ ТРЯБВА ДА Е ОТДАДЕН,
ПОЗИТИВЕН, ТЪРПЕЛИВ И УСМИХНАТ
Интервю с г-жа Веска Шопова –
Директор на ДГ „Радост“, село Костенец

Кратка информация за Вас
Казвам се Веска Шопова и вече
21 години съм директор на детската
градина в село Костенец. Пет години
бях учител в същата детска градина.
Завърших предучилищна педагогика в
СУ „Св. Климент Охридски“. Целият
ми професионален опит и израстването
ми като учител и мениджър е свързан с
ДГ“Радост“, село Костенец.
Неусетно през изминалата 2017
година навърших 50 години и си направих
равносметка, че най-младите ми години
са свързани с работата ми тук в детската
градина. Не беше лесно да се работи
в началото на 90-те години, липсваха
средства за елементарни неща, нямаше
игрова база, често не работехме студените
зимни месеци поради липса на гориво.
Но всичко това е минало и към днешна
дата ситуацията е коренно различна.
Разкажете ни малко повече за
детската градина, която ръководите
Сградният фонд е изцяло ремонтиран,
санирана е сградата подновена е

дограмата благодарение на Проекта
за енергийна ефективност на община
Костенец. Помещенията вътре в сградата
са изцяло ремонтирани, закупени са и
са обновени всички мебели по групите.
Кухненският блок бе реновиран изцяло с
нови уреди и технологично оборудване.
Отоплението е осигурено с нов котел и е
обновено трасето на водогрейната
инсталация в цялата сграда.
Общият брой на персонала
е 17 човека, всички до един
отдадени на работата си. На едно
мнение сме, когато става въпрос
за всичко свързано с детската
градина. Мисията ми на мениджър
е подчинена на това да има добър
микроклимат за работа. По този
начин
всеки
добросъвестно
си изпълнява задълженията и
родителите са спокойни за живота
и здравето на децата си.

Какви
качества
трябва
да
притежава учителят в детската
градина?
Видно е колко много усилия се
полагат от всички нас, децата да се
чувстват комфортно и спокойно в
детската градина. Усилията на всички
са свързани с приобщаване и прием
на всички деца от селото от най-ранна
детска възраст. Учителите работещи тук
са високо квалифицирани и продължават
да усъвършенстват професионалните си
знания и умения чрез курсове, семинари,
практикуми.
Срещате ли разбиране и подкрепа
от страна на родителите?
Взаимодействието с родителите на
децата е от особена важност. Винаги сме
намирали разбиране и взаимопомощ от
страна на родителите. Тяхна инициатива
е подновяването на игровата база във
всички групи, обновяване на уредите в
двора на детската градина и много други.
Вярвам, че добрият тон в диалога
ни с родителите, извоюваното доверие
и
толерантност
са
предпоставка
за успешната ни работа с децата.
Ежедневието ни свързано с възпитателнообразователния процес е недостатъчно
и затова се стремим да организираме
различни форми по извънкласна дейност.
В тях откриваме деца - таланти можещи и
знаещи. Гордеем се с техните постижения
и откриваме смисъла на нашите усилия.
Колко деца ще изпратите в първи
клас тази година?
Демографският срив в национален
мащаб не подмина и нашето село. Намаля
броя на децата, но въпреки това детската
градина е с достатъчно пълни възрастови
групи.
Тази есен от тук ще
си тръгнат 32 / тридесет
и две /деца, които ще
прекрачат
прага
на
училището.
Очакваме
да приемем не по- малко
нови деца в яслена и
другите групи.
Как
работите
съвместно с община
Костенец?
Работата ни с община
Костенец, кметство село
Костенец и другите
институции
е
на
нужното ниво. Срещаме
разбиране при решаването на всички
текущи проблеми. Партньорството ни с
община Костенец и адекватната подкрепа
са видни от постигнатото до момента.
За да я има модерната материална база,
топлината в помещенията и подновените
сгради на детската градина е необходимо
отлично взаимодействие с общината.
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На 21 декември 2017 година в голямата
заседателна зала на община Костенец се
проведе заседание на Общински съвет –
Костенец, свикано по реда на чл.23, ал.4, т.1
от ЗМСМА. На заседанието от 17 избрани
общински съветници, присъстваха 16, г-н
Радев, кмет на общината, кметовете на
кметства гр. Момин проход, г-жа Митрова,
с. Костенец, г-жа Кацарова, с. Пчелин, г-н
Стефан Йорданов и с. Горна Василица, г-н
Атанас Йорданов, кметските наместници
на с. Очуша, г-н Георгиев и на с.Подгорие,
г-жа Зайкова.
ТОЧКА ПЪРВА 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
актуализиране на годишния План за
финансиране на капиталовите разходи за
2017 година на Община Костенец.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6,чл.27,
ал.4 и ал.5от ЗМСМА и чл. 124, ал.2,
ал.3 от Закона за публичните финанси
и във връзка с разпоредбите на Закона
за държавния бюджет за 2017г. на РБ и
Решение № 206/29.11.2017г.на Общински
съвет-Костенец и Наредбата за условията
и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местни дейности
и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския
бюджет, с поименно гласуване с 9 гласа
„за”, 5 „против” и 2 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 210
1. Приема актуализирания план за
финансиране на капиталовите разходи
на Община Костенец за 2017 година в
общ размер на 2 540 159 лв., по обекти
и източници на финансиране съгласно
Приложение 1.
2. Определя преходни обекти от
актуализираната капиталова програма за
2017г. започнати през 2017г., които ще
бъдат завършени през 2018г., като същите
се включат в капиталовата програма на
общината за 2018г., на обща стойност
1 019 950 лв., по обекти, както следва:
- Подмяна водопровод на ул.“Еделвайс“
,“Траянова врата“, „Пчела“, „Христо Ботев“
от зъболекарския кабинет до първата
спирка на Калното дере - 65 838 лв.;
- Подмяна водопровод ул.“Водопада“
от Вила Марица до ул.“Самуил“ Вили
Костенец – 33 900 лв.;
- Подмяна водопровод ул.“Водопада“ от
ДГС Костенец до разклона за Езерото–74
340 лв.;
- Подмяна водопровод ул.“Св.Иван
Рилски“ – 33 383 лв.;
- Ул.”Христо Ботев” село Костенец
подмяна водопровод – 205 519 лв.;
- Подмяна водопровод ул. „Мир“ –
1 062 лв.;
- Подмяна водопровод в ул.“Белмекен“
от ул. „Кокиче“ до края на регулацията –
33 448 лв.;
- Подмяна водопровод ул.“Патриарх
Евтимий“ – 81 137 лв.;
- Ул.”Св.Св.Кирил и Методи” село
Костенец подмяна водопровод – 28 865 лв.;
Ул.
„К.Костенечки“
подмяна
водопровод – 13 024 лв.;
- Подмяна водопровод ул.“Акация“

от
ул.“Оборище“
до
ул.“Изгрев“- 8 786 лв.;
- Подмяна водопровод
ул.“Зорница“
от
ул.“Оборище“
до
ул.“Изгрев“-11 276 лв.;
- Подмяна водопровод ул.“Момина
сълза“ от ул.“Оборище“ до ул.“Изгрев“-12
629лв.;
- Подмяна водопровод ул.“Стадионна“
от ул.“Марица“ до ул.“Шипка“-26 582 лв.;
- Подмяна водопровод ул.“Шипка“
от ул.Марица до ул.”Стефан Караджа”16 755 лв.;
- Подмяна водопровод ул.“Здравец“10 500 лв.;
- Изграждане на 13 бр. пътни
препятствия за ограничаване на скоростта
в с.Костенец, гр.Костенец и гр.Момин
проход – 26 000 лв.;
- Изграждане на технологична линия за
производство на пелети – 336 906 лв.
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
приемане на План-сметка за необходимите
разходи за сметосъбиране, сметоизвозване
и депониране на битовите отпадъци за
2018 г.
Отношение взеха:
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП
поясни, че предложението е разгледано
в Комисията по нормативна уредба,
общински предприятия и общинска
собственост и има предложение в т.5 да се
добави и църквите да не плащат такса смет.
Г-н Чолаков, съветник ПП БДЦ
сподели, че на предишното редовно
заседание на Общинския съвет не му бе
дадена възможността да се аргументира
с въпросите си. Задал е конкретен въпрос
на г-н Радев, на който не е получил
отговор въпросът му е бил след, като се е
увеличил промила, къде отива разликата,
при положение, че карат на депото м.
октомври? Какво се случва с разликата в
тази финансова част?
Г-н Радев, кмет на общината, поясни,
че при планирани, 1 млн.лв. и 526 хил.лв.
събираемостта на таксата е 60%, прави се
сметка за 660 хил., а се събират едва 400
хил.лв., длъжниците се дават на частни
съдебни изпълнители, но има малки суми,
с които не желаят да се занимават, отделно
хора с малка пенсия не може да се отдържа
и 1 лв. Миналата година са изхарчили
повече пари, от колкото са събрали.
Имали са задължения и към предишния
изпълнител, купували са съдове за смет,
има и задължения към регионалното депо.
Няма как да отговори на нещо, което не е
влезло в бюджета, единственото което е
предприето от страна на държавата е с данък
МПС, за да мине на преглед има стикер и
там събираемостта е на 130%. Трябва да се
увеличи натиска и събираемостта, а не да
теглят редовните данъкоплатци, разхода за
каране на депото не е голям. Не може да
се говори, че има икономия, защото не се
плаща редовно, парите събрани на такса
смет са отишли специално за тези услуги.
Г-н Митров, съветник ПП ГЕРБ,
поясни, че е казано, че е направен разчета
и трябва да се съберат 1 млн. и 500 хил.
лв., как е заложено, като са знаели, че не
може да се събират такси смет? Казват,
че
редовните
данъкоплатци
теглят
нередовните, тук е ролята на общината, да

се направи проверка и нещо.
Г-н Радев, кмет на общината поясни,
че това едва ли ще го решат в една точка
на сесията, няма как да ги дели на редовни
данъкоплатци и
нередовни, услугата
се изпълнява по график, не може да ги
дели да се събира през варел. В началото
на годината ще направят проверка и
ще плащат 5 години назад. В момента
неправителствени организации образуват
дела по наредбите на Общинския съвет
и не могат да ги притиснат да плащат, не
може да разбере каква е политиката на
държавата, общината ще плаща 800 лв. по
едно дело на такава организация. Говори
се, че искат да махнат обвързаността с КАТ
за прегледите на МПС, а системата е много
добра.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.7 и ал.
2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и чл.66 от Закона за местните данъци и
такси, с поименно гласуване с 9 гласа „за”,
2„против” и 5 „въздържал се”, Общински
съвет Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 211
1. Общински съвет-Костенец - одобрява
План-сметка за необходимите разходи
за събирането и транспортирането на
битовите отпадъци, почистването на
териториите за обществено ползване,
подържане на депото и покриване
разходите по инвестиционните намерения
отразени в нея /съгласно Приложение 1/,
в размер на 641 635.37 лв.
2. Общински съвет-Костенец - определя
годишен размер на таксата за битови
отпадъци спрямо количество на отпадъка
както следва:
- за един съд тип „Бобър” – 1 800 лв. за
година.
3. Общински съвет-Костенец –
определя такса битови отпадъци за 2018
г. на 6.5 промила върху данъчната оценка
на недвижимия имот за физическите лица,
от които 2.5 промила за сметосъбиране и
сметоизвозване, 3 промила за поддържане
на депо за битови отпадъци и 1 промил за
почистване на територии за обществено
ползване.
4. Общински съвет - Костенец определя
такса битови отпадъци за 2018 г. на 8.5
промила върху по-голямата от отчетната
стойност или данъчната оценка на
недвижимия имот за юридически лица,
от които 4.5 промила за сметосъбиране и
сметоизвозване, 3 промила за поддържане
на депо за битови отпадъци и 1 промил за
почистване на територии за обществено
ползване.
5. Общински съвет - Костенец
освобождава от плащане на такса битови
отпадъци - училища, читалища, детски
градини и общинска болница.
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
издаване на запис на заповед от Община
Костенец в полза на ДФЗ, обезпечаващ
авансово плащане по договор №
23/07/2/0/00470 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 «Реконструкция

и рехабилитация на общински път
SFO1370/І-8/ Костенец – с. Костенец – лет.
Костенец – участък от км. 0+000 до км.
9+000” сключен между община Костенец и
ДФ „Земеделие”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 23/07/2/0/00470 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
„Реконструкция и рехабилитация на
общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец –
с. Костенец – лет. Костенец – участък
от км 0+000 до км 9+000“, сключен
между Държавен фонд „Земеделие“ и
община Костенец, със седалище и адрес
на управление: област София, община
Костенец, гр. Костенец, ЕИК по БУЛСТАТ
000776349, идентификационен номер по
ДДС № BG 000776349, представлявана
от Радостин Любенов Радев – Кмет на
община Костенец, с поименно гласуване
с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се”, Общински съвет - Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 212
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 27 900, 00 лева (словом:
двадесет и седем хиляди и деветстотин
лева) за обезпечаване на 100% от заявения
размер на авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № 23/07/2/0/00470 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 „Реконструкция и
рехабилитация на общински път SFO
1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет.
Костенец – участък от км 0+000 до км
9+000“ сключен между община Костенец
и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Костенец
да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по
договор № 23/07/2/0/00470 от 01.12.2017
г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на
заседание на Общински съвет-Костенец,
проведено на 21.12.2017г. , Протокол №
29 , т. 3 от дневния ред по доклад № 92О-467 / 11.12.2017г. при кворум от 16
общински съветника и след проведено
съгласно чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация поименно гласуване – с 16
гласа „за”, 0. „против” и „въздържали се”
0, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет – 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
отдаване под наем на имот – публична
общинска собственост.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона
на стр. 4

4
от стр. 3
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.14, ал.7 и
ал.8 от Закона за общинска собственост и
чл.35, 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

Р Е Ш Е Н И Е № 213
І. Общински съвет - Костенец дава
съгласие Директорът на Средно училище
„Св. Климент Охридски” град Костенец да
организира и проведе, по реда на Наредба
за общинската собственост, публично
оповестен конкурс за отдаване под наем на
обект – публична общинска собственост,
представляващ помещение за продажба
на закуски /сладкарница/ с площ от 110
кв.м., находящо се в сградата на Средно
училище „Св. Климент Охридски” град
Костенец /корпус II/, построена в УПИ
I „За училище” в кв.48 по плана на град
Костенец, за срок до 10 /десет/ години, при
начална месечна наемна цена, не по-ниска
от базисната, определена съгласно Наредба
за базисните цени за отдаване под наем на
имоти - общинска собственост.
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
даване на съгласие за издаване на
разрешително за водовземане от находище
на минерална вода – изключителна
държавна
собственост,
предоставена
безвъзмездно за управление и ползване на
Община Костенец.
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.7, т.1, б”б” и б”в” от Закона за водите,
с поименно гласуване с 15 гласа „за”, 0
„против” и 1 „въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 214
І. Общински Съвет-Костенец определя:
Искането от „Кулекс” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр.
Пазарджик, ул. „Свобода” № 2, ЕИК
203517371, представлявано от Даниел
Любомиров Дупчанов – Управител, за
издаване на разрешително за водовземане
на минерална вода, от находище „Момин
проход”, водовземно съоръжение: каптиран
естествен извор, съответства на политиката
и плана за развитие на Община Костенец.
ІІ. Общински съвет-Костенец дава
съгласие да се издаде разрешително
за водовземане на минерална вода –
изключителна държавна собственост,
предоставена безвъзмездно за управление
и ползване на Община Костенец,
находище „Момин проход”, водовземно
съоръжение: каптиран естествен извор на
„Кулекс” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пазарджик, ул. „Свобода”
№ 2, ЕИК 203517371, представлявано
Даниел Любомиров Дупчанов - управител,
със следните параметри:
1/ цел на водоползването:
„за балнеолечение и СПА
процедури”
2/ проектен дебит:
Средноденонощен дебит на черпене –
1,48 л/сек.
Максимален дебит на черпене – 2,37 л/
сек.
Годишен обем на черпене – 32000
куб.м/год.
3/ място на водовземането: обект,
находящ се в поземлен имот с пл. № 235 в
кв.7 по плана на гр. Момин проход.
4/ срок на действие на разрешителното:
до крайният срок на действие на Решение
№10/18.01.2011г. на министъра на околната
среда и водите, с което находище на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

минерална вода – изключителна държавна
собственост - № 46 от Приложение № 2
от Закона за водите „Момин проход” е
предоставено за управление и ползване от
Община Костенец, който е 18.01.2036г.
5/ таксата за разрешеното водно
количество определена на база разрешения
годишен
обем,
температурата
на
минералната вода и разрешените цели за
водовземането е съгласно Тарифа за таксите
за правото за водовземане от находища
на минерални води – изключителна
държавна
собственост,
предоставени
безвъзмездно за управление и ползване на
Община Костенец и таксите за издаване
на разрешителни за водовземане приета с
решение на Общински съвет – Костенец
№ 132/01.09.2011г., изменена с Решение
на Общински съвет – Костенец №
77/10.05.2012 г.
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
даване на съгласие
за изменение на
разрешително № 9/01.09.2015 г. за
водовземане от находище на минерална
вода – изключителна държавна собственост,
предоставена безвъзмездно за управление
и ползване на Община Костенец.
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.7, т.1, б”б” и б”в” от Закона за водите,
с поименно гласуване с 9 гласа „за”, 2
„против” и 5 „въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 215
І. Общински Съвет-Костенец определя:
Искането от ЕТ „Виктория – Цветелина
Иванова” със седалище и адрес на
управление: област София, община
Костенец, гр.Костенец, ул. „Оборище”
№ 26, ЕИК: 202532281, представлявано
от управителя Цветелина Стоянова
Иванова, за издаване на разрешително
за водовземане на минерална вода, от
находище „Костенец”, сондаж №2хг
съответства на политиката и плана за
развитие на Община Костенец.
ІІ. Общински съвет-Костенец дава
съгласие да се издаде разрешително
за водовземане на минерална вода –
изключителна държавна собственост,
предоставена безвъзмездно за управление
и ползване на Община Костенец, находище
„Костенец”, сондаж №2хг на ЕТ „Виктория
– Цветелина Иванова” със седалище и адрес
на управление: област София, община
Костенец, гр.Костенец, ул. „Оборище” №
26, ЕИК: 202532281, представлявано от
управителя Цветелина Стоянова Иванова,
със следните параметри:
1/ цел на водоползването:
„за балнеолечение, профилактика
и рехабилитация в обектите извън т.2”
„за битово – хигиенни нужди”
„за спорт и отдих”
2/ проектен дебит:
средноденонощен дебит, както следва:
„за балнеолечение, профилактика
и рехабилитация в обектите извън т.2” –
0,10л/сек.
„за битово – хигиенни нужди” –
0,01 л/сек.
„за спорт и отдих” – 0,03 л/сек.
максимален дебит – 0,14 л/сек.,
годишен обем на черпене, както следва:
„за балнеолечение, профилактика
и рехабилитация в обектите извън т.2” –
3115 куб.м.
„за битово – хигиенни нужди” –
216 куб.м.
„за спорт и отдих” – 1033,7 куб.м.
3/ място на водовземането: „Къща за

гости 1”, находящ се в Поземлен имот
с идентификатор № 38916.10.510 по
кадастралната карта на Вили Костенец /
УПИ VІІІ – 510 в кв. 11 по регулационния
план на курорт Вили Костенец/.
4/ срок на действие на разрешителното:
20 години
5/ таксата за разрешеното водно
количество определена на база разрешения
годишен
обем,
температурата
на
минералната вода и разрешените цели за
водовземането за цел: „за балнеолечение,
профилактика и рехабилитация в обектите
извън т.2” е съгласно Тарифа за таксите
за правото за водовземане от находища
на минерални води – изключителна
държавна
собственост,
предоставени
безвъзмездно за управление и ползване на
Община Костенец и таксите за издаване
на разрешителни за водовземане приета с
решение на Общински съвет – Костенец
№ 132/01.09.2011г., изменена с Решение
на Общински съвет – Костенец №
77/10.05.2012г. ; „за битово – хигиенни
нужди” и „за спорт и отдих” е съгласно
чл. 10, ал. 3, т.3 от тарифа за таксите за
водовземане, за ползване воден обект и
за замърсяване, приета с ПМС № 177 от
24.06.2011г. (ДВ бр. 50 от 1 юли 2011г.,
изменена ДВ бр. 3 от 10 януари 2012г.) по
чл. 194 от Закона за водите.
ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината
поясни, че изменя предложението и ще
чете само т.1 и относно ще бъде само
промяна предначначението на недвижим
имот с инентификатор № 38916.10.14
по кадастралната карта на вили
Костенец.
Г-жа Захариева, председател на ОбС
обяви резултата от проведеното гласуване,
а именно: с 8 гласа „за”, 2 „против” и 5
„въздържал се” предложението НЕ бе
прието.
ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева, председател на ОбС
предостави думата на г-н Емил Даскалов.
Г-н
Даскалов,
председател
на
Комисията по устройство на територията,
инфраструктура,
благоустрояване
и
околна следа запозна присъстващите с
предложение относно предоставяне за
възстановяване на проектен поземлен
имот от ОПФ, находящ се в землището
на с. Костенец на наследници на Георги
Димитров Долдуров.
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 §27, ал. 2, т. 1
от преходните и заключителни разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, с поименно гласуване
с 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет-Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 216
1.
Общински
съвет-Костенец
предоставя
на
Общинска
служба
„Земеделие” гр. Костенец имот от
общински поземлен фонд за признаване
на правото на възстановяване на
собствеността на наследници на ГЕОРГИ
ДИМИТРОВ
ДОЛДУРОВ,
съгласно
Решение на Общинска служба „Земеделие”
№500 от 24.08.1993г ., както следва:
 Проектен имот с кад. №667041
– изоставена ливада с площ от 2,725
дка, / два декара,седемстотин двадесет
и пет кв.м. /, категория пета, находящ
се в местността „Рибница”,землище
в село Костенец, с ЕКАТТЕ:38916,
Община Костенец, съгласно скица-проект
№Ф02743/10.10.2017 година. Проектният
имот попада в част от имот с кад.№667035
– изоставена ливада,целия с площ от
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13,213 дка /тринадесет декара, двеста и
тринадесет кв.м. /, категория пета, съгласно
скица №К03203/07.02.2014 година, за
който е съставен АОС №1919/13.03.2014
година, частна общинска собственост,
вписан в Служба по вписванията при ИРС
на 18.03.2014 година в том 3, №115, вх.
№647, парт. №30062, нот. дело 532 от 2014
година.
ТОЧКА ДЕВЕТА
РЕД:

ОТ ДНЕВНИЯ

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 15
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”
Общински съвет –Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 217
1. Общински съвет – Костенец, отпуска
помощ по 160 лв. за раждане на дете на
четири жители от 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
ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД: П И Т А Н И Я
Г-жа Захариева, председател на
ОбС предостави думата на общинските
съветници за питания. Постъпи искане
за изказване на жител на с. Костенец г-н
Цветан Иванов. С 15 гласа «за», 0 «против»
и 0 «въздържал се» бе прието.
Г-н Иванов, жител на с. Костенец и
учител в ОУ «К. Костенечки», с. Костенец
заяви, че в ролята си на учител, обикновен
човек, на който те са представители
благодари за смяната на дограмата, след
аварията миналата година в салона за
физкултура в момента е много студено, не
са влизали от един месец, питането му е
има ли възможност да се ускорят нещата за
закупуването на климатиците, децата искат
да спортуват и помоли да им дадат тази
възможност да играят и тази зима.
Г-н Радев, кмет на общината,
поясни, че за отоплението на салона
никой не неглежира, че децата не може
да спортуват и напомни, че на всяко
училище се превеждат 25 лв. на дете за
подобряване на материалната база на
училището. На ОУ «К. Костенечки» са
преведени 3000 лв. и ако този проблем е
важен е можело с тези пари да се закупи
поне един климатик. Това го решава
ръководството на училището и помоли да
се следи за застраховане на имуществото,
не застраховане на имуществото води
до трайни проблеми, наистина трябват
средства за годишната застраховка, но това
е важно, предложението е гласувано и ще
се закупят климатиците.
Г-н Радев поздрави в навечерието
на Коледно-новогодишните празници и
им пожела да бъдат здрави, те и техните
семейства, да има радост вкъщи всички
желания да бъдат сбъднати, предстои
приемането на новия бюджет, публични
обсъждания. Пожела весело посрещане
на Коледните и Новогодишните празници,
здраве и със същия ентусиазъм и желание
за работа да продължат да работят и през
2018 г.
Г-жа Захариева, председател на ОбС,
от името на ОбС - Костенец и лично от
нейно име поздрави жителите на община
Костенец много здраве и благоденствие
през 2018 г. и на тях и техните семейства
пожела здраве и благоденствие и нека
Новата година да бъде по ползотворна.
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АКТУАЛНО

ПРАЗНИЧНА ТОМБОЛА ЗА
КОРЕКТНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ХЛАДИЛНИК, МИЯЛНА МАШИНА И
ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

На 22 декември 2017 година в
присъствието на нотриус в сградата на
Общинска
администрация-Костенец
се извърши теглене на наградите от
организираната празнична томбола за
коректни данъкоплатци.
Кметът
на
общината
Радостин
Радев изтегли първия печеливш талон
за хладилник, който се падна на Димка
Петрова Георгиева. Наградата й връчи г-н
Радев кмет на община Костенец.
Втора награда беше изтеглена от

главния счетоводител на общината
Николай Хаджиниколов, който донесе
късмет на Вергиния Милкова Младенова,
която спечели миялна машина. Тя получи
наградата си от зам.кмета на общината г-н
Тодоров.
Георги Янакиев, секретар на общината
изтегли третия печеливш талон за
прахосмукачка, която се падна на Вергил
Кирилов Терзийски. Наградата му връчи
кмета на общината г-н Радев.
ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ!

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ПРИКЛЮЧИ
Всяка година общинската администрация
предлага на гражданите предварително
да се запознаят с общинския бюджет за
годината. През м.януари в с.Костенец, гр.
Момин проход и гр.Костенец жителите имаха
възможност да се запознаят с предвидените

средства за разходи,
с приоритетните
дейности на общината, с очакваните приходи
и начините на подобряването на събиранията.
След разискванията и изразените мнения по
предложения проектобюджет, той беше внесен
в Общински съвет-Костенец за разглеждане.

5

от стр. 2
размер
на
нетни
приходи от продажби за последните
три приключили финансови години
(по ОПИК), както и на критериите
за допустимост на дейностите
и разходите по проектите. С
участниците бяха обсъдени и
критериите за оценка на проектите,
минималните прагове за преминаване
на отделните раздели в методиките за
оценка, както и минималният брой
точки за качество, които трябва да
събере всяко проектно предложение,
за да бъде допуснато до класиране.
В практическата част на събитието
бяха обсъдени въпроси, свързани
с попълването на електронния
формуляр за кандидатстване в ИСУН

2020 – формулиране на дейности,
изготвяне на бюджет, определяне
към кое перо на бюджета да бъдат
отнесени
конкретни
разходи.
Проведе се дискусия за изискуемите
документи на етап кандидатстване
и формата, в която трябва да бъдат
представени, и годината, за която
следва да се отнасят (баланс,
отчет за приходите и разходите и
удостоверение от НСИ за КИД).
Срещата приключи с информация
за планираните за 2018 г. срокове
за прием, по включените в СВОМР
на МИГ Костенец 2010 мерки от
Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020.

ТРАДИЦИИТЕ НА ЙОРДАНОВДЕН
БЯХА СПАЗЕНИ ОТНОВО В
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
Християнският
празник
Богоявление, известен в народния
празничен
календар
под
наименованието Йордановден, събира
ежегодно жители и гости на община
Костенец. На Йорданов ден местната
църква извършва ритуално хвърляне на
кръста навсякъде, където има водоем.
След изваждането му от водата, се
чете тържествена литургия, наречена
Велик водосвет. Светената вода в
православните храмове се обновява
и всеки отнася от нея вкъщи, тъй
като пречиства душата и предпазва от
болести.
Празникът беше почетен и тази
година в село Костенец. Дошлите
на ритуала станаха свидетели на

мъжкото хоро във водите по водопада
на смелчаците, които се подготвяха за
хвърлянето на кръста от отец Антон.
Групата младежи смело навлязоха в
реката, но най-бърз и сръчен се оказа
Борислав Илчев от с.Костенец. Според
поверията за Йордановден този, който
е извадил кръста от водата, ще бъде
здрав и щастлив през цялата година.
На 6 януари към река Чавча
се запътиха християните, които
бяха дошли да почетат празника
Богоявление. От
село Костенец
бяха избрали моста на ул.“Патриарх
Евтимий“ за мястото, където отец
Николай да извърши хвърлянето на
кръста.
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КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО ШАХМАТ

Традиционният Коледен шахматен
турнир за възрастни се проведе на 16
декември 2017 година под патронажа на
община Костенец и кметът Радостин
Радев.
Спортната надпревара се проведе
в Пенсионерски клуб, град Костенец.
Шахматната
игра
тази
година
събра
любители от гр.Костенец,
гр.София, гр.Долна Баня,
гр.Момин
проход, с.Костенец и с.Габровица.
Наградите на победителите – купи
и грамоти връчи лично г-н Радостин
Радев, който благодари на всички за
участието в традиционния турнир по
шахмат, като поздрави призьорите и
пожела на всички весели и щастливи
Коледно-новогодишни
празници.

В крайното индивидуално класиране
първи се класира Владимир Клисаров
от гр.Долна Баня, следван от Боян Додов

БАБИНДЕН С ЖЕНИТЕ ОТ КЛУБ „ЗЕЛЕН
ЗДРАВЕЦ“ СЕЛО КОСТЕНЕЦ- НОСИТЕЛКИ
НА КОСТЕНСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ

Вземат калъп сапун и една нова кърпа и се
отправят към дома на бабата да ѝ „полеят“.
Обредното поливане на бабата-акушерка
се извършва под плодно дърво в градината,
върху дръвника или отпред на стълбите.
Всяка жена подава на бабата сапуна, полива
ѝ вода да се измие и я дарява с пешкира,
който е донесла. След това бабата избърсва

Бабинден е един от големите народни
женски празници, посветен на „бабите“ –
жените, които помагат при раждане, и на
младите булки и невести, които са раждали.
Обредността през този ден е подчинена
главно на желанието да се засвидетелстват
почит и уважение към възрастните жени,
които са „бабували“ на родилките.
Този празник е езически и идва от
далечните праславянски времена, но се е
запазил и по време на Възраждането е бил
изключително почитан. Бабинден губи доста
от обредните си обичаи, но пък се празнува
от по-възрастните и е свързан с много смях
и веселие.
Още преди изгрев слънце майките с деца
от една до тригодишна възраст отиват на
чешмата да налеят прясна вода. В котлето
с водата пускат стрък босилек или здравец.

мокрите си ръце в полите на невестите –
да са плодовити и лесно да раждат. Бабата
закичва невестата и с китка здравец, вързана
с „мартеничка“ – червен и бял конец. Често
при поливането бабата хвърля със шепите
си вода нагоре и подскача три пъти, като
изрича: „Да рипкат децата и да станат бели
и червени! Колкото капки, толкоз берекет и
здраве!“
Кметство село Костенец

от гр. Костенец, а трети остана Славчо
Тонев от гр.Костенец.
На 17 декември 2017 година в
гр. Долна баня също си проведе
коледен турнир по шахмат. Спортната
надпревара се проведе в заседателната
зала на административната сграда на
общината, като турнирът се проведе по
Швейцарската система в общо 7 кръга на
10 шахматни дъски с времетраене от по
20 минути.
Шахматната игра тази
година събра в рилския град
любители от три отбора
- град Костенец, София и
домакините от Долна баня.
Съдийският състав бе от
двама души - инж. Методи
Благов и Славчо Тонев,
а техническия апарат бе
представляван от Адриана
Благоева
и
Благовест
Ангелов.
В
крайното
индивидуално
класиране
п ъ р в и
с актив от 6 точки се
класира Боян Додов от
град Костенец, следван
от
своя
съотборник
Славчо Тонев и трети
остана представителят на
домакините инж. Методи
Благов с 4,5 точки.
Организаторите връчиха
и индивидуални отличия
- за най-малък участник
специалния приз получи
Максимилиян Янкулов
от Долна баня - ученик в

11 клас на Средното училище „Неофит
Рилски“, за най-възрастен Михаил
Малчев от Костенец и за единствената
жена участник в шахматния турнир
отличието бе връчено на Мария Янкова
от Костенец.
На 27 декември 2017 година се
проведе Коледен турнир по шахмат за
деца и юноши в конферентната зала
на Спортно-тренировъчен
комплекс

„Бенковски“,
град
Костенец.
За
успешното провеждане на турнира
инициативата за спонсорството беше
поета от община Костенец в лицето
на кмета Радостин Радев, фирмите
„ИВКОМ“ЕООД , „БУЛФРУКТ“ООД и
„МАРИЦА-НИС“ООД. По този начин
победителите в състезанието бяха
наградени с грамоти, а за първото място
и купа. След изиграните седем кръга
победител стана Ивайло Антов, на второ
място се класира Антон Михайлов, а на
трето Габриела Марчина.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА БАБИНДЕН В
МОМИН ПРОХОД
За
поредна
година
НЧ“Гео
Милев-1954“,
гр.Момин
проход
съвместно с кметство Момин проход
организираха тържество по повод
Бабинден. На празника се почитат
майките и бабите сдобили се с рожби
и внуци през изминалата година чрез
даряване с традиционни подаръци.
Пресъздаден бе и ритуалът „Къпане
на баба“ от самодейките към читалището,
след това всички присъстващи на
празника се събраха на общ празник с
трапеза, музика и танци във фоайето на
НЧ“Гео Милев-1954“, гр.Момин проход.

