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България чества 109 години
независимост
На 22 септември отбелязахме 109
години от обявяването на Независимостта
на България. Тя е провъзгласена на 22
септември 1908 г. с Манифест, който цар
Фердинанд І прочита в двора на църквата
„Св. Четиридесет мъченици“ в старата
българска столица Велико Търново
– символичен акт на продължение на
Второто българско царство.

почетен гражданин на Костенец,
г-жа Светлана Найденова, Общинско
дружество „Русофили“, представители
на политически партии, председатели
на читалищни настоятелства, директори
на училища и детски градини, жители и
гости на града.
В
празничния
концерт
взеха
участие „Мажоретен състав“ към денс
формация „Вайялет“, НЧ“Прогрес 1907“
гр.Костенец с хореограф Валентина
Бонжолова и ръководител Емилия
Мичева, Любо Иванов , музикална
школа при
НЧ“Прогрес 1907“гр.
Костенец, Ангелина Ангелова, ученик
от СУ“Климент Охридски“ гр.Костенец,
децата от ДГ“Звънче“ гр.Костенец,
Фолклорна
танцова
формация
“Костенец“ при НЧ“Прогрес 1907“ с
ръководител Николай Ибришимов, МВГ
при НЧ“Просвета-1881“ с ръководител
Васил Сотиров.

По традиция празникът бе отбелязан
тържествено и в град Костенец.
Официални лица, присъстващи на
тържеството бяха: зам.-кметът на
общината Румен Тодоров, който
произнесе слово по случай 109 години
от Независимостта на България.
Председателят на Общински съветКостенец, г-жа Евгения Захариева,
общински съветници, кметове на
населени места, г-н Михо Червенков,

Разпространява се безплатно

ПРАЗНИК НА КОСТЕНЕЦ 2017
Гоцев бе гост-изпълнител, празничната
програма продължи с участието на
Професионалният фолклорен ансамбъл
“Добружа“ гр.Добрич. За Ден на театъра
бе определен 28 септември- Малките
костенчани се насладиха на детската
постановка “Часът на Пепеляшка”,
представен от Драматично-куклен
театър
“Константин
Величков”
гр.Пазарджик.

Празникът на град Костенец е свързан
с построяването на Жп линията през
далечната 1888 година. Построените през
1901 г. и 1902 г. Кибритена фабрика и
Фабрика за хартия и ускоряват заселването
и разширяването на селището. През 1964
г. се сливат две селища – гара Костенец
и с. Момин Проход и с указ № 546/1964г
на
Народното събрание се създава
град Костенец. Пет дни местните хора
празнуваха, началото бе поставено на
26 септември 2017 година със Шестия
фестивал на старата градска песен „Да
попеем по съседски“, който се проведе в
НЧ “Прогрес 1907“ гр.Костенец.
През втория ден от тържествата се
насладихме на “Костенска плетеница“
- Концерт на самодейни индивидуални
изпълнители, групи, състави и формации
към читалищата в общината. Георги

ДА ЗАПАЗИМ ОБЛИКА И ТРАДИЦИИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Програмата продължи и
през
вечерта. Театър „Искри и сезони“
представиха постановката „Любовна
нощ“ в НЧ“Прогрес 1907“гр.Костенец.
С участието на Искра Радева, Теодор
Елмазов, Иван Танев, Антон Радичев,
Зоя Шопова, Стефан Стефанов и Цвятко
Ценов.
На 29 септември се проведе
за спортен ден с организиран
детски футболен турнир за КУПА
„Костенец-2017“. Участваха ученици
от всички училища на територията на
община Костенец. Място на провеждане
бе Спортно-тренировъчен комплекс
„Бенковски“ гр.Костенец. Следобед
бяха организирани демонстрации по
„Карате“ и „Йога“.

Интервю с г-жа Захаринка Кусарова, директор на СУ “Св. Климент Охридски“ гр.Костенец

МОЛЯ
ПРЕДСТАВЕТЕ
НАКРАТКО
ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ
Средно училище „Св. Климент Охридски“
– гр. Костенец е създадено през 1971 година.
Вече 46 години училището се развива по посока
на най-новото в образователно-възпитателния
процес, за да бъде конкурентноспособно
в променящия се свят. Четирдесет и шест
висококвалифицирани преподаватели обучават
и възпитават 550 ученици.
Общоучилищният колектив обогатява найхубавите традиции, свързани с много добрата
подготовка в профилираните паралелки на
гимназиалния етап и с успешната реализация
на младите, след завършване на средното
им образование. Средно от 85% до 90% от
завършилите училището ученици продължават

образованието си във висши учебни заведения.
КАКВО СИ ПОСТАВИХТЕ КАТО
ОСНОВНА ЦЕЛ, КОГАТО ПОЕХТЕ ПОСТА
НА ДИРЕКТОР?
Поех управлението на училището през
2003г. с ясната мисъл за трудностите, които
предстоят и отговорностите, които има един
директор. Първото, което исках да направя е
да изградя доверие в колегите, да формирам
различни екипи в училище и да не допусна
намаляване на броя на учениците . В годините
на демографски проблеми и голямата миграция
на Костенчани , това бе нелека задача.
КАКВО
ВИ
ХАРЕСВА
ВЪВ
ВАШАТА
ПРОФЕСИЯ?
РАЗКАЖЕТЕ
ЗА
ОТГОВОРНОСТИТЕ
И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА,
ПРЕД
КОИТО СА ИЗПРАВЕНИ УЧИЛИЩНИТЕ
РЪКОВОДСТВА.
Професията ни е прекрасна, свързана с
ежедневно общуване с деца и млади хора . Тя
ни дава много , но и взима много. Българският
учител е професионалист и трябва да бъде
изведен от унизителното положение, в което
се намира. Той заслужава обществен престиж,
повече уважение и добро възнаграждение.
Най-голямата отговорност, която сме поели
, е за живота и здравето на децата, които са
ни поверени от техните семейства. Полагаме
много усилия, за да разпознаваме агресията
в децата и навреме да реагираме,за да няма
наранени деца.
Радостна,че за сега успяваме. Успяваме
само , когато родителите ни подкрепят и сме

заедно при разрешаване на някакъв конфликт.
Предизвикателство за мен е да откривам
пътя към „трудните” ученици и с помоща на
психолога в училище да търсим възможности
за промяна.
КАКВА Е ВАШАТА ФИЛОСОФИЯ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И
РАБОТАТА С ДЕЦА?
Към децата трябва да се подхожда с много
обич,търпение и разбиране. Във всяко от тях
се крие малко човече, което иска да бъде чуто
и разбрано! Всичко , от което тези деца имат
нужда е внимание и човешко отношение .
Защото с голяма болка ще споделя,че една
част от родителите не общуват с децата
си,не познават приятелите им,не знаят за
трудностите , които имат и онова , което ги
радва. Учителят се превръща и в приятел/
особено класният ръководител/, с когото
споделят много лични неща.
КАКВО
Е
НАЙ-ГОЛЯМОТО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
В
НАШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ?
Работим в условията на новия закон
за предучилищно и училищно образование
и съответните стандарти към него като
професионално предизвикателство, но и
с надежда, че всичко в системата ни ще
е по – адекватно на реалностите и по ефективно. За съжаление само времето ще
отреди справедлива преценка на промените.
Зачестилите персонални промени в МОН и
грешките не трябва да ни обезверяват, макар
на стр. 5
че неизбежно се отразяват на

Съботният ден /30 септември/
започна с турнир по шахмат за деца
и юноши като първите трима бяха
наградени. Ансамбълът на Нешка
Робева бе гвоздеят в тържествата
послучай празничната програма на град
Костенец. Вечерта трупата на представи
спектакъла „Споменът за утре“, в НЧ”
Прогрес 1907” гр.Костенец. С красива
заря, официално бе закрит Празника на
Костенец.
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Резиденция „Детелина“ – Дом
за възрастни по европейски
стандарти
Домът се намира в с.Подгорие,
разположен на южния склон на Ихтиманска
Средна Гора. Сградата на Резиденция
„Детелина“ е изградена като реконструкция
и ново строителство на местното училище.
Стаите са просторни, всяка със собствен
санитарен възел, обзаведени с всички
необходими мебели. Резиденцията за
възрасти хора разполага с: Рехабилитационен
център, снабден със съвременно и съобразно
с това ново медицинско оборудване за
лечебна физкултура; Лекарски кабинет
и манипулационна, предназначени за

АКТУАЛНО

осъществяване на периодични прегледи
от различни специалисти при нужда,
както и масажно легло за масажи, според
нуждите на нашите гости. Физиотерапия
и
Рехабилитация:
Електролечение;
Ултразвуколечение ; Магнитотерапия;
Лечебна
физкултура;
Лазертерапия;
Светлолечение.
Услугите, които се
предлагат
като
следболнично
възстановяване
са:
Рехабилитационни
процедури;
Кинезитерапевтични
процедури;
Физиотерапевтични
процедури;
Инхалации,
отстраняващи
бронхите
на белите дробове; Масажи, според
нуждите на нашите гости. Медицински
дейности : лабораторни изследвания;
“Спешна
помощ”;
манипулации
вливания, инжекции, превръзки, сваляне
на оперативни конци и гипс/шини и пр.
Груповите занимания, от които възрастните
хора могат да се възползват са : Индивидуална/
Групова програма; Групова гимнастика на
открито/закрито; Йога, различни упражнения
свързани с раздвижване на всички крайници.
Информация
за
клиентите
на
Резиденцията за възрастни хора се дава
на близките постоянно по телефона, а при
посещение в самата Резиденцията от гл.
сестра и рехабилитатора при необходимост.
Създава се и се поддържа електронно досие на
резидентите с всичките му нужди и проблеми
и мерките взети за решаването им.

Да се подобри материално-техническата база на
всички училища и детски градини в общината
Интервю с г-н Юлиян Одажиян,
заместник -председател на ОбС-Костенец,
съветник от групата на ПП БСП,
председател на Комисията по нормативна
уредба, общински предприятия, общинска
собственост.
Член на Комисията по
образование, култура, младежка заетост,
вероизповедания, спорт и туризъм и
Комисията по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.

Юлиян Агоп Одажиян живее в град
Момин проход, работи в град Костенец.
Отскоро заема длъжността заместникпредседател на Общински съвет–Костенец.
Преподавател по история в СУ“Свети
Климент Охридски“ град Костенец както
и в Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ гр. Пловдив. Юлиян Одажиян
е общински съветник от групата на ПП БСП
вече втори мандат.
Председател
на
Комисията
по
нормативна уредба, общински предприятия,
общинска собственост. Член на Комисията
по образование, култура, младежка заетост,
вероизповедания, спорт и туризъм и
Комисията по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Какво
Ви
мотивира
да
се
кандидатирате за общински съветник?
Основната причина да се кандидатирам
за общински съветник е възможността да
бъда полезен в сферата на образованието,
културата
и
вероизповеданието.
Приоритетната ми цел е тяхното развитие
и приобщаването им към новия Закон за
образованието.
Доволен ли сте от работата на
Общински съвет-Костенец?

Доволен съм от работата на Общински
съвет – Костенец. Това, за което се боря е да
не се намесва политиката в сферата, в която
работя, а именно – образование, култура и
вероизповедание.
Какви важни решения бяха взети през
изминалите месеци?
Общински
съвет-Костенец
през
последните
месеци
направи
важни
предложения свързани с Закона за
предучилищното
и
училищното
образование, взеха се решения за финансово
подпомагане на храмове на територията на
общината, участие в проекти,образователна
инфраструктура.
Създаде се Общинско предприятие по
туризъм „ Траянови врата “.
Крепостта е една от най-значимите
забележителности в региона, открита за
посещение през 2016г. след проект на
община Костенец за реставрация.
За първи път Общински съвет – Костенец,
заедно с кмета на общината, г-н Радостин
Радев подпомогна кариерното развитие на
учителите в общината.
Каква е основната Ви цел като
заместник-председател на Общински
съвет-Костенец?
Основната цел, която си поставям като
заместник-председател на Общински съветКостенец е съвместно с Председателя на
ОбС, г-жа Евгения Захариева и всички
общински съветници да не позволяваваме
да се взимат незаконосъобразни решения и
актове на общинския съвет и да се създаде
строга финансова дисцилина. Всички
решения, които предстоят да бъдат взети
- да бъдат широко дискутирани от всички
заинтересовани страни, преди да постъпят
за решения на Общински съвет-Костенец.
Какво искате да се промени в Костенец?
Нещото, което искам да бъде променено
в Костенец през следващите две години е да
се подобри материално-техническата база
на всички училища и детски градини, за
които до момента държавата абдикира. Да
се разработят проекти, които да обхванат
младите хора.
След като изтече мандат 2015-2019г.,
мислите ли да продължите своята
дейност в Общински съвет - Костенец ?
Към настоящия момент смятам да се
откажа от дейността си в Общински съвет
- Костенец, с което да дам възможност за
изява на младите хора.
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На заседание в Областната администрация
служители, синдикати и работодатели обсъдиха
казуса с „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД

Служители, работодатели и синдикати
обсъдиха казуса с масовото уволнение на 150
служители от „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД.
Това стана на заседание на Областния съвет
за тристранно сътрудничество-Софийска
област, водено от Областния управител Илиан
Тодоров.
Заседанието
беше
свикано
по
искане на Федерацията на синдикалните
организации от горското стопанство и
дървопреработващата промишленост към
КНСБ, внесено в Областната администрация
от нейния председател инж. Петър Абрашев.
Той представи хронологията на събитията
и действията, предприети от синдикатите
по отношение на казуса, след което изказа и
тяхната позиция, а именно – че процедурата
по масово уволнение не е проведена коректно,
тъй като не са избрани представители на
работниците в „Костенец Пейпър Мил“
ЕООД, които да защитават интересите на
нечленуващи в синдикалната организация
служители. По тази причина от КНСБ искат
процедурата да бъде проведена наново,
както и да бъдат дадени срокове, в които
предприятието ще възстанови дейността си.
На свой ред изпълнителният директор
Иван Павлов и екипът от юристи на „Костенец
Пейпър Мил“ ЕАД опровергаха твърденията
за бездействие от страна на ръководството.
По думите им, основното възпрепятстване на
процеса идва от страна на застрахователите,
които девет месеца след експлозията,
разрушила покрива на фабриката и повредила
двете основни машини за производство, не

са се произнесли по основанието и размера
на щетата, като освен това са инициирали
досъдебно производство, което води до
допълнително забавяне.
Въпреки това, от предприятието са
изплащали пълните заплати и осигуровки на
служителите в този период, провеждали са
срещи с участието на всички засегнати страни,
осигурили са нови униформи, инвестирали са
в сертификати ISO и газификация. Павлов
обобщи, че служителите са ценен капитал
за дружеството, както и че намерението на
ръководството не е то да прекрати дейност,
но фактът, че не е в състояние да произвежда
продукцията си, води до невъзможност да
покрива разходите си и до риск да фалира.
На заседанието присъства и кметът на
Костенец Радостин Радев, който подчерта,
че следи процеса от деня на аварията. Той
апелира да се потърси начин застрахователите
да се произнесат по случая, за да могат да
бъдат предприети действия по възстановяване
на дейността на фабриката.
Според
нормативната
уредба,
застрахователите имат едногодишен срок, в
който да се произнесат по щета. Също толкова
би отнело и възстановяването на машините,
които са ключови за дейността на фабриката.
Областният управител обобщи, че е в
интерес на всички страни да бъде намерено
решение на проблема и „Костенец Пейпър
Мил” да заработи възможно най-скоро,
тъй като за малка община като Костенец
съкращаването на 150 служители е
изключително неблагоприятно. Позицията
беше подкрепена от всички участници в
заседанието, както и от представителите на
работниците във фабриката.
В заключение Илиан Тодоров пое
ангажимента да съдейства за решаването на
казуса, съобразно правомощията, които има
Областен управител, и призова всички страни
в спора да обединят своите усилия в тази
посока.

ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПОДПИСКА
На 12 октомври 2017 г., на основание с чл.49,
ал.6 от ПОДОбСПКВОбА, ОбС – Костенец
проведе гласуване чрез подписка, във връзка със
следните предложения:
1. Предложение относно участие на Община
Костенец в Учредителен комитет за учредяване
на Организация за управление на туристически
район Рила – Пирин. 2. Предложение относно
определяне на цени за продажба на дървен
фасониран материал по ценоразпис. 3.
Предложение относно промяна в структурата на
Общинско предприятие “Общински гори и земи
в горски фонд”.
Р Е Ш Е Н И Е № 171
1.
Общински съвет – Костенец,
дава съгласие за участие на Община Костенец
в Учредителен комитет за учредяване на
Организация за управление на туристически
район Рила – Пирин и членство в
новосъздадената организация.
2.
Общински съвет – Костенец,
дава мандат на Кмета на Община Костенец за
включване в Учредителен комитет за учредяване
на Организация за управление на туристически
район Рила – Пирин, като при необходимост взема
решения по негова преценка, с оглед запазване
интересите на Община Костенец.
Р Е Ш Е Н И Е № 172

Общински съвет – Костенец определя цени
без ДДС, за продажба на произведен от Общинско
предприятие „ОГЗГФ” дървен фасониран
материал по сортименти, съгл. приложението.
Р Е Ш Е Н И Е № 173
І. Общински съвет – Костенец, одобрява
допълнителни 2 /две/ щатни бройки за специалист
„Горски стражар“ към Община Костенец, както
следва: една щатна бройка в структурата на
Общинска администрация – Костенец и една
щатна бройка в структурата на ОП „ОГЗГФ”,
за които средствата за работна заплата и
осигурителни вноски да се осигурят от местните
данъци и такси, от неданъчни и други общински
приходи. Двамата горски стражари да бъдат на
пряко подчинение на Кмета на общината.
ІІ.
Общински съвет – Костенец
възлага на кмета на община Костенец да
предприеме необходимите фактически и правни
действия за закупуване чрез лизинг на нов лек
автомобил с повишена проходимост 4Х4.
ІІІ. Средствата да бъдат осигурени от
бюджета на общината - собствени бюджетни
средства чрез вътрешнокомпенсирани промени
и без промяна на общия размер на бюджета на
Община Костенец за 2017 г.

НА 16 октомври 2017 г., на основание с
чл.49, ал.6 от ПОДОбСПКВОбА, ОбС – Костенец
проведе гласуване чрез подписка, във връзка с
Предложение относно промяна в „Програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в Община Костенец през 2017
година“.
Р Е Ш Е Н И Е № 174
І. Да се допълни приетата с Решение
№3/31.01.2017г. на ОбС- Костенец „Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в Община Костенец през 2017
година”, както следва:
В раздел ІІІ, буква Б – „Имоти, които
Община Костенец има намерение да продаде,
се добавя следния текст: 32. 627/741 ид.части
от УПИ VІ-13,14 в кв. 5 по регулационния план
на к.к. Вили Костенец, представляващ имот с
идентификатор № 38916.10.14 по кадастралната
карта на к.к. Вили Костенец – прекратяване на
съсобственост. 33. Терен с площ от общо 116 кв.м.
– 114 кв.м. от улична регулация на ул. „Цвет“ м/у
о.т. 45; 43 и новообразувана о.т. 43а и 2 кв.м. от

улична регулация на ул. „Ружа“ между о.т.45 и 38,
придаващи се към новобразуван УПИ III- 234,235
“За хотел, открит басейн, водни атракции и вилно
селище” в кв.7 по плана на гр. Момин проход.
В раздел ІІІ, буква Д – „Имоти за
преотреждане и преобразуване”, се добавя
следния текст: 24. УПИ І „За жилищен комплекс”,
кв. 7 по плана на гр. Момин проход-УПИ-10260
кв.м.- Разделяне на имота.
В раздел ІІІ, буква Е – „Описание на
имотите, които общината има намерение да
предложи за замяна срещу имотите на граждани
или юридически лица”, се добавя следния текст:
замяна с „Кулекс“ ЕООД на имот – общинска
собственост, представляващ част с площ от
17 кв.м. от улица ул. „Цвет“ м/у о.т. 45; 43 и
новообразувана о.т. 43а, срещу имот, собственост
на „Кулекс“ ЕООД, представляващ 17 кв.м. от
имот пл. № 235, които са отредени за реализирана
улица „Ружа” между о.т. 45-о.т. 38, на основание
чл. 40, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за
общинска собственост и чл. 199, ал.1 от Закона за
устройство на територията.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ОТЧЕТ ЗА
СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ПРЕЗ 2016 Г.

На 28 септември 2017 година в голямата
заседателна зала на Община Костенец се
проведе заседание на Общински съвет
– Костенец, присъстваха 16 общински
съветници, г-н Радев, кмет на общината,
кметовете на населени места гр. Момин
проход, г-жа Митрова, с. Костенец, г-жа
Кацарова, с.Пчелин, г-н Стефан Йорданов,
с. Горна Василица, г-н Атанас Йорданов
и кметските наместници на с.Очуша, г-н
Георгиев и 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
отчет за изпълнението на бюджета на
Община Костенец към 31.12.2016г.
На основание чл.140 от Закона за
публичните финанси, чл.21, ал.1, т. 6 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, с поименно
гласуване с 9 гласа „за”, 6 „против” и
0 „въздържал се”, Общинския съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 161
I. Приема годишния план на бюджета на
община Костенец към 31.12. 2016 г.в размер
на 10 522 819 лв.по функции и параграфи
и отчета за изпълнение на бюджета на
общината за 2016 г.в размер на 10 520 711
лв. по функции и параграфи , както следва:
1. Приходна част:
1.1. Приходи с държавен характер –
3 981 752 лв. в т.ч
1.1.1. Обща допълваща субсидия –
3 752 716 лв.;
1.1.2. Средства от МТСП по програми
временна заетост – 40 007 лв.;
1.1.3.
Средства за програма”Общ.
трапезария”- 11 454 лв. и за парламентарни
избори – 53 633 лв.
1.1.4.
Субсидия
за комп. безпл.
пътувания и по намалени цени – 36 100 лв.
1.1.5. Приходи от наеми в училищата и
дарения – 19 714 лв.
1.1.6. Преходен остатък от 2015г. –
86 973 лв.
1.1.7. Преходен остатък за 2016г. –
минус 77 875 лв.
1.2. Приходи с общински характер –
6 538 959 лв. в т.ч.:
1.2.1. Данъчни приходи – 765 345лв.;
1.2.3. Неданъчни приходи – 2 157 464
лв.;
1.2.3. Обща изравнителна субсидия –
703 900лв.;
1.2.4. Средства по спор.протокол АПИ
– 19 083 лв.
1.2.5. Средства от ПУДООС – 314 314
лв.
1.2.6. Субсидия за капиталови разходи
– 314 100 лв.
1.2.7. Средства за покриване плащанията по ФЛАГ – минус 126 308 лв.
1.2.8. Средства за покриване плащанията по дългосрочен заем към Си Банк –
154 840 лв.
1.2.9. Получен дългосрочен заем от
УникредитБулбанк – 2 705 426 лв.
1.2.10. Преходен остатък 2015 г –
78 982 лв.
1.2.11. Преходен остатък 2016 г – минус
7 251 лв.
II. Разходна част в размер 10 520 711
лв. т.ч.: по функции,дейности,параграфи и
източници на финансиране.

ІІІ. Приема уточнения
годишен план по обекти и
източници на финансиране
на поименния списък за
капиталови разходи към
31.12.2016г. в размер на
4 562 791 лв. и отчета за
изпълнение на поименния
списък
за
капиталови
разходи в размер на 2 936 036 лв.по обекти
и източници на финансиране съгласно
Приложение №1.
ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с Предложение относно
информация за изпълнението на бюджета
на Община Костенец към 30.06.2017г.
На основание чл.137, ал.2 от Закона
за публичните финанси, чл.21, ал.1, т. 6
от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, с поименно
гласуване с 9 гласа „за”, 6 „против” и
1 „въздържал се”, Общинския съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 162
Изпълнението
на
бюджета
към
30.06.2017г. е в общ размер на 5 017 087 лв.,
съотв. 57% изпълнение спрямо год. план на
бюджета от 8 766 236 лв., както следва по
приходи и разходи:
1. Приходна част:
1.1. Приходи с държавен характер –
2 251 068 лв. /52% спрямо год.план/ в т.ч
1.2.1. Обща допълваща субсидия –
2 317 598 лв.;
1.2.2. Средства от МТСП по програми
временна заетост – 7 436 лв.;
1.1.3. Целева субсидия пътнически
превози – 5 029 лв.
1.1.4. Собств. приходи в училищата на
делег.бюджет 7 416 лв.
1.1.5. Средства по програма Моят час –
16 031 лв.
1.1.6. Преходен остатък – 77 875 лв. от
2016г. и минус 205 669 лв.- остатък към
30.06.2017г.
1.3. Приходи с общински характер –
2 766 019 лв. или 62% изпълнение спрямо
год.план на бюджета,по видове местни
приходи,както следва:
1.3.1. Данъчни приходи – 438 061 лв.- 64%
изпълнение спрямо год.план. Основното
изпълнение е по §1301 д-к недв.имоти
– 140 705 лв./съотв. 66%/,§103 патентен
данък – 14 037лв./съотв.64%/,§1303 д-к в/у
прев.средства – 199 521лв. /съотв.58% /
1.3.2. Неданъчни приходи – 1 554 855
лв. – 52 % изпълнение спрямо год.план.
Основното изпълнение е по §2707 такса
смет – 410 121лв./съотв.48% изп./,§2405 и
2406 наем на имущество – 134 963 лв./75%
изпълнение/,§2701 такса детска градина и
ясли – 52 148лв./55% изп./ и §2705 такса
пазар – 19 328 лв./46% изп/,§2404 Приходи
от продажба на стоки и услуги /горски
отдели/ - 434 997 лв./33% изп./, Внесен
ДДС – 6 999 лв. със знак минус – 8%
изпълнение,внесен ЗКПО – със знак минус
25 223 лв.-84%,продажба на земя §4000 –
403 880 лв/112% изп./
1.2.3.Обща изравнителна субсидия –
430 600 лв. съотв.53% спрямо год.план .
1.2.4. Субсидия за капиталови разходи –
99 000 лв. съотв. 32% спрямо год.план.
1.2.5. Възстановени заеми Флаг по
проект Горска техника – 31 020 лв./43%
изп/ в приходен § 8382 със знак минус.
1.2.6. Получен заем от Уникредит
Булбанк – 47 130 лв./26% изп./.
1.2.7. Възстановени средства на ДФЗ по
ревизионен акт – 75 229 лв.
1.2.8. Средства от ПУУДОС за ремонт
ул. Самуил – 467 052 лв.
1.2.9. Преходен остатък от 2016г.
7 251 лв. и остатък към 30.06.2017г. минус

126 360 лв.
III. Разходна част в размер на 5 017 087
лв., като основните разходи по дейности са
както следва:
- дейност Общинска администрация
–изпълнение общо 820 233 лв. или 55 %
спрямо годишния план от 1 489 477лв.
- дейност Общински съвет - изпълнени
57 847 лв. или 53 % спрямо год.план 110
000 лв.
- Образование – изпълнение общо 1 870
100 лв. или 51 % спрямо год.план 3 669
702,от които собствени средства за издръжка
на ОДЗ 176 116 лв. представляващи 50 %
изпълнение спрямо год.план от 355 027 лв.
- Здравеопазване – общо 101 509 лв.
което е 33 % спрямо год.план 242 995
лв.,от тях за възнаграждения и издръжка
на мед.персонал в детските заведения и
училищата – държавна отговорност – 70
852 лв.представляващи 45 % изп.спрямо
год.план 157 995 лв., и с местни приходи за
СБДПЛР Костенец ЕООД – 30 000 лв./40%
изпълнение спрямо год.план от 75 000лв/,и
657 лв. пътни на персонала на ЦСМП
Костенец.
- Читалища – изпълнение общо –
148 940 лв. от тях държавна отговорност –
96 360 лв./55% изпълнение спрямо год. план
175 200 лв./ и дофинансиране със местни
приходи – 52 580 лв./74% от предвидените
71 000 лв.
- Домашен социален патронаж – местна
дейност – изпълнение 67 633 лв. или 38%
спрямо год.план от 180 280 лв.
- Осветление на улици и площади/
улично осветление/ - местна дейност –
изпълнение 84 519 лв./48% спрямо год.
план от 175 000 лв./ от тях за заплащане
ел.енергия за улично - 82 082 лв./63%
спрямо год.план 130 000/.
- Чистота – изпълнение 202 815 лв. или
38% спрямо год. план 540 799лв.
- ОП Гори и земи - 227 690 лв. или 38%
спрямо год. план от 595 733 лв.
От структурата на разходите на бюджета
за първо шестмесечие на 2017г. основният
поток от средства е в образованието, то
представлява 37% от размера на общите
разходи, на второ място са услугите за
населението чрез средствата използвани
в общинска администрация и общински
съвет представляващи 17% от разходите, за
социалната сфера и здравеопазване 6%,за
текуща издръжка на обществени територии
и услуги /чистота ул.осветление/ -6%.
Изпълнението за периода 01.0130.06.2017г. на кап.разходи в размер на 954
209 лв.от които 99 000 лв.целева субсидия,
350 961 лв.собствени средства, 457 118
лв. от ПУУДОС за ремонт ул.“Самуил“
с.Костенец и 47 130 лв. средства от заем
съгласно приложение № 1.
Неразплатените разходи на общината
към 30.06.2017г. са в размер 831 332 лв.
Събрани стари вземания за минали години
в размер на 216 810 лв.
ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с Предложение относно
отчет за състоянието на общинския дълг
през 2016 г.
На основание чл.9 от Закона за
общинския дълг, чл.21 ал.1 т.10, чл.27 ал.4 и
ал.5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, с поименно
гласуване с 9 гласа „за”, 4 „против” и
3 „въздържал се”, Общински съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 163
Общински съвет – Костенец приема
отчета за общинския дълг на община
Костенец за 2016г. както следва:
1. Размер на дълга общо - 2 934 766,86
лв.

1.1.
Получен
дългосрочен
заем
от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
за
финансиране на инвестиционни намерения
и погасяване на задължения – 2 705 425,90
лв.
1.2. Остатък по получен дългосрочен
заем от фонд ФЛАГ за финансиране на
проект: „Закупуване на горска техника” от
2015г. – 206 865,11 лв.
1.3. Остатък по лизингови вноски за два
броя автомобили – 22 475,85 лв.
2. Усвоени средства през 2016г.от
получен дългосрочен заем от УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК АД
за финансиране на
инвестиционни намерения и погасяване на
задължения – 2 705 425,90 лв.,съответно
за покриване на стари задължения – 1
220 029,56 лв., по влезли в сила съдебни
решения – 373 576,83 лв., за проектиране
– 149 091,51 лв. и закупуване техника и
сгради за БКС – 945 520 лв. в т.ч. 371 280
лв. за автомобилна техника и 591 448 лв. за
сгради.
3. Внесени вноски
по общински
дълг – 281 147,88 лв. в т.ч.:дългосрочен
заем от фонд ФЛАГ за финансиране на
проект: „Закупуване на горска техника”
– 62 040 лв.главница; дългосрочен заем
от фонд ФЛАГ за финансиране на проект
„Възстановяване
крепостта
Траянови
врата” – 64 267.88 лв.главница; вноски по
дългосрочен заем от СИ БАНК АД – 154
840 лв. главница.
4. Платени лихви по заеми към фонд
ФЛАГ през 2016г. – 12 404,92 лв.
5. Платени лихви по заем към СИ БАНК
АД през 2016 г. – 2 821,02 лв.
6. Платени лихви по заем към
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД през 2016 г. –
5 439,03 лв.
7. Платени лизингови вноски за 2 броя
автомобили през 2016г.–14 601,96 лв.
8. Остатък за плащане по дълга за
2017г. – 274 373,24 лв.- дългосрочен
заем от фонд ФЛАГ за финансиране на
проект: „Закупуване на горска техника”–
62 040 лв.главница и 9 623,64 лв.лихва.
Дългосрочен заем от УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК АД–145 832 лв.– главница и 42
345,60 лв. лихви . Лизингови вноски за 2
броя автомобили – 14 532 лв.
9. Лицата по чл.8 а от ЗОД - търговските
дружества с общинско участие в капитала
не са поели и нямат дълг по смисъла на
Закона за общинския дълг.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
избор на Директор на ОП “Траянови врата“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, с 16 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 164
1. Общински съвет – Костенец избира
Юлия Иванова Заркова за директор на
Общинско предприятие „Траянови врата”
към Община Костенец.
2. Възлага на Кмета на Община
Костенец да сключи трудов договор с Юлия
Иванова Заркова.
ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
разрешаване изработване на Подробен
устройствен план – парцеларен план за
изграждане на довеждащ водопровод
за минерална вода от каптаж в курорт
Пчелински бани до с. Пчелин.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.
1 от Закона за устройство
на стр. 4
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на територията, с 16 гласа «за», 0 «против»
и 0 «въздържал се», Общински съвет Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 165
1. На основание чл. чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински
съвет - Костенец разрешава изработване на
Подробен устройствен план – Парцеларен
план за изграждане на довеждащ водопровод
за минерална вода от каптаж в курорт
Пчелински бани до с.Пчелин във връзка с
искането на възложителя за изработване
на комплексен проект за инвестиционна
инициатива по чл. 150 от ЗУТ.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински
съвет - Костенец одобрява задание за
изработване на Подробен устройствен
план – Парцеларен план за изграждане
на довеждащ водопровод за минерална
вода от каптаж в курорт Пчелински бани
до с.Пчелин. Разработката да се изготви в
обем и съдържание, съгласно изискванията
на Наредба №8 за обема и съдържанието
на устройствените планове при спазване
изискванията на ЗУТ .
ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
даване на съгласие, като собственник
за изработване подробен устройствен
план – изменение на регулация на УПИ
І «За жилищен комплекс» и подробен
устройствен план – изменение на плана за
улична регулация в кв.7 по регулационния
план на гр. Момин проход.
Г-жа Захариева, председател на ОбС
обяви резултата от проведеното поименно
гласуване, а именно: с 9 гласа „за”, 0
„против” и 7 „въздържал се” предложението
НЕ бе прието.
ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Даскалов,
председател
на
Комисията по устройство на територията,
инфраструктура,
благоустрояване
и
околна среда запозна присъстващите
с предложение относно предоставяне за
възстановяване на проектни поземлени
имоти от Общинския поземлен фонд
на наследници на Димитър Николов
Михайлов.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4
и ал.5 от ЗМСМА, 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 14 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал
се”, Общински съвет-Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 166
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 ДИМИТЪР НИКОЛОВ
МИХАЙЛОВ,
съгласно
Решение
на
Общинска
служба
„Земеделие”
№1201/19.03.1993г., както следва:
► Проектен имот с кад.№077015 –
нива с площ от 1,399 дка, категория седма,
находящ се в местността „Китката”,
землище в с. Очуша, с ЕКАТТЕ: 54554,
Община Костенец, съгласно скица – проект
№Ф02595/02.08.2016г. Проектният имот
попада изцяло в имот с кад. №077015 – нива,
целия с площ от 1,399, категория седма,
съгласно скица №К03014/06.03.2014г., за
който е съставен АОС №1953/25.03.2014г.,
частна общинска собственост.
► Проектен имот с кад. №077066
– нива с площ от 4,000 дка, категория
седма, находящ се в местността „Китката”,
землище в с. Очуша, с ЕКАТТЕ: 54554,
Община Костенец, съгласно скица –

проект №Ф02596/02.08.2016г. Проектният
имот попада частично в имот с кад.
№077052 – нива, целия с площ от 12,740
дка, категория седма, съгласно скица
№К03015/06.03.2014г., за който е съставен
АОС №1954/25.03.2014г., частна общинска
собственост.
► Проектен имот с кад. №078003 –
нива с площ от 3,168 дка, категория осма,
находящ се в местността „Цалината”,
землище в с. Очуша, с ЕКАТТЕ: 54554,
Община Костенец, съгласно скица – проект
№Ф02594/02.08.2016г. Проектният имот
попада изцяло в имот с кад. №078003 – нива,
целия с площ от 3,168 дка, категория осма,
съгласно скица №К03317/11.06.2014г., за
който е съставен АОС №2583/21.08.2014г.,
частна общинска собственост.
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
среда запозна присъстващите с предложение
относно предоставяне за възстановяване на
проектни поземлени имоти от Общинския
поземлен фонд на наследници на Атанас
Христов Чолев.
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 № 167
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 АТАНАС ХРИСТОВ
ЧОЛЕВ, съгласно Решение на Общинска
служба „Земеделие” №.233/15.03.1993 г.,
както следва:
► Проектен имот с кад. №000978
– изоставена ливада с площ от 4,468 дка,
категория пета, находящ се в местността
„Шумата”, землище в с.Костенец, с
ЕКАТТЕ:38916, Община Костенец, съгласно
скица-проект
№Ф02722/10.07.2017
г.
Проектният имот попада в част от имот с
кад. №000909 – изоставена ливада, целия
с площ от 13,424 дка, категория пета,
съгласно скица №К02345/12.11.2012 г., за
който е съставен АОС №825/18.01.2013 г.,
частна общинска собственост.
ТОЧКА ДЕВЕТА 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 среда запозна присъстващите с
предложение относно предоставяне за
възстановяване на проектни поземлени
имоти от Общинския поземлен фонд на
наследници на Иван Стоянов Кангалов.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4
и ал.5 от ЗМСМА, 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 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се”, Общински съвет-Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 168
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
ИВАН СТОЯНОВ КАНГАЛОВ, съгласно
Решение на Общинска служба „Земеделие”
№601А/04.08.2014г., както следва:
► Проектен имот с кад. №041005 –
нива с площ от 2,315 дка, категория шеста,
находящ се в местността „Полето”, землище
в с. Долна Василица, с ЕКАТТЕ:24894,
Община Костенец, съгласно скица-проект
№Ф02136/01.07.2016г. Проектният имот
попада изцяло в имот с кад. №041005 – нива,
целия с площ от 2,315 дка, категория шеста,
съгласно скица №К02449/01.07.2014г., за
който е съставен АОС №2392/14.07.2014г.,
частна общинска собственост.
ТОЧКА ДЕСЕТА 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 среда запозна присъстващите с
предложение относно предоставяне за
възстановяване на проектни поземлени
имоти от Общинския поземлен фонд на
наследници на Димитър Петров Йончев. Г-н
Даскалов поясни, че на основание §27, ал.2
от Преходните и заключителни разпоредби
на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи в правомощията на
Общински съвети е предоставянето на земи
от общинския поземлен фонд, включително
пасища и мери по чл.19, при наличие на
едно от следните условия: 1. установяване
на границите на земеделските имоти, за
които е издадено решение на общинската
служба по земеделие за признаване на
правото на възстановяване на собствеността
в съществуващи или възстановими стари
реални граници; 2. изпълнение на съдебни
решения за признато право на собственост;
3. обезщетяване на собствениците, чиято
собственост не може де бъде възстановена.
Видно от представените документи не е
представен нито един от гореспоменатите
документи. Представени са протоколи за
покупка на имотите, които не отговарят на
изискванията на § 27, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
и чл.45ж, ал.1 от ПП ЗСПЗЗ.
Г-жа Захариева, председател на ОбС
обяви резултата от проведеното поименно
гласуване, а именно: с 13 гласа „за”, 0
„против” и 3 „въздържал се” предложението
бе прието.
МОТИВИ: На основание §27, ал.2 от
Преходните и заключителни разпоредби
на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, в правомощията
на Общинските съвети е предоставянето
на земи от общинския поземлен фонд,
включително пасища и мери по чл.19, при
наличие на едно от следните условия:
1. установяване на границите на
земеделските имоти, за които е издадено
решение на общинската служба по
земеделие за признаване на правото
на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари
реални граници;
2. изпълнение на съдебни решения за
признато право на собственост;
3. обезщетяване на собствениците, чиято
собственост не може де бъде възстановена.
Не е представен нито един от
гореспоменатите документи. Представени
са протоколи за покупка на имотите. По
този начин не е изпълнено условието
на §27,ал.2,т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за
възстановяване
на
собствеността
в
съществуващи или възстановими стари
реални граници.
В предвид горното на основание чл.21,
ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
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 13 гласа „за”,
0 „против” и 3 „въздържал се”, Общински
съвет-Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 169
Общински съвет – Костенец отказва
да предостави на Общинска служба
„Земеделие” гр. Костенец имот от общински
поземлен фонд за признаване на правото
на възстановяване на собствеността на
наследници на ДИМИТЪР ПЕТРОВ
ЙОНЧЕВ, поради
неизпълнение на
условията на § 27, ал.2 от ПЗР на ЗСППЗ.
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 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 социално 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 ЗМСМА, с поименно гласуване с 16
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет –Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 170
1. Общински съвет – Костенец, отпуска
помощ по 160 лв. за раждане на дете на
петнадесет 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.
ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД: П И Т А Н И Я
Г-жа Захариева, председател на
ОбС предостави думата на общинските
съветници за питания. Постъпиха следните
питания:
Г-н Митров, съветник ПП ГЕРБ запита
кога започват да текат вноските по заема от
кой месец и какъв ще бъде размера, става
въпрос за заем от 3 500 000 лв.?
Г-н Чолаков, съветник ПП БДЦ
постави следните питания към Кмета на
общината: до къде са стигнали разчетите за
снабдяване на местното население с дърва
за огрев? Преди шест месеца е поставял
питане за работата на музея, на директора
Александър Арангелов, какво се случва
там, какви са разходите, поставил е въпрос
и за гражданските договори с физически и
юридически лица.
Г-н Чолаков поиска да се представи
справка за всички обучения и всички
задгранични командировъчни и пътувания
на служители от Общинска администрация.
Г-н Радев, кмет на общината изрази
мнение, че е хубаво Общинския съвет да бъде
активен и да знае какво се случва. Относно
заема, в решението пише колко е на месец
- 37 хил.лв. м.септември бе първата вноска,
сумата е внесена. Александър Арангелов е
назначен за уредник на музея, предоставил
е отчет за свършеното и ще го предостави в
Общинския съвет. В тази сграда не е само
музей, там е МИГ и ритуалната зала.
Ще бъде предоставена справка за
обученията, необходими за квалификация
на персонала. В бюджета има заложена
сума за това. Проектите за т.нар. легнали
полицаи са внесени в КАТ за съгласуване.
Пусната е и поръчката за пелетите, защото
трябва да заработи и да генерира приходи,
с които да се връща заема.
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП
относно отчета на ОП „БКС” е представен,
гледан е в комисиите.
Поради изчерпване на дневния е ред
г-жа Захариева, председател на ОбС закри
заседанието в 12.00 часа.
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АКТУАЛНО

ДА ЗАПАЗИМ ОБЛИКА И ТРАДИЦИИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Интервю с г-жа Захаринка Кусарова, директор на СУ “Св. Климент Охридски“ гр.Костенец
от стр. 1
работата ни. Мислещият и опитен учител,
може да се ориентира и да избегне
абсурдите в хаотично структурираните
учебници по някои предмети. Може
да предложи развиващо обучение, в
което ученикът е субект, също мислещ,
а не отегчен от ненужна и безполезна
информация.
Голямо предизвикателство е да дадем
мотивация, повече вяра и положителна
нагласа към знанията.
КОЙ СПОРЕД ВАС Е НАЙЕФЕКТИВНИЯТ
НАЧИН
ЗА
ПРЕПОДАВАНЕ
И
КАК
ПРЕДРАЗПОЛАГАТЕ УЧЕНИЦИТЕ ЗА
РАБОТА?
Новите средства за комуникация
помагат на децата в ученето, но само ако
се запази мярката. Технологиите не могат
да изместят чистото човешко общуване и
присъствието на учителя в образованието.
Използването на новите методи на
преподаване се харесва и предпочита,
но смятам, че учителя трябва умело да
съчетава традиционни с интерактивни
методи ,за да привлече вниманието и да
го задържи до края на часа.
КАКЪВ Е ПОДХОДЪТ КЪМ
ДЕЦАТА И КОЛЕГИТЕ ВИ?
Към всички учещи и работещи в
училище се отнасям с уважение , много
балансирано и се стремя да създавам
една спокойна и творческа атмосфера
за работа. Подкрепям всички, които
имат идеи и инициативи и мисля,
че предоставям възможност да ги
реализират. С ученическия съвет работим
много добре и всичко стойностно, което
предлагат за подобряване на обучението,
интериора или за творческа изява го
приемам и при възможност реализирам.
При срещите си с „проявили се “
ученици, се опитвам да разбера тяхната
гледна точка и давам втори шанс на всеки.
Вярвам, че децата имат право на своите
грешки, но е важно да не ги повтарят.
Най-честите препоръки, които давам
на колегите - да се усмихват повече.
Не приемам намръщените физиономии
на някои колеги. Децата нямат вина за
трудностите или проблемите, които имат.
Учениците заслужават да идват с желание
и усмивка на училище, а тази нагласа се
формира и от учителите.
КОЯ
Е
НАЙ-ЗНАЧИМАТА
ПРОМЯНА ЗА ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ
ОТКАКТО
СТЕ
ДИРЕКТОР
НА
СУ“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“?
Най-видимата промяна е санирането
на сградата и от бялата сграда се правърна
в красивото синьо училище. За това обаче

имат заслуга и Кмета , г-н Радостин Радев
и Общински съвет-Костенец.
Подмяната
на
дограмите
,на
водогрейната
отоплителна
инсталация,направата на покрива на
училището през 2005г. Това бе найтревожната година , когато имаше
проливни дъждове и наводнения,а
училището беше без прозорци.
КОЯ
БЕШЕ
НАЙ-ТРУДНАТА
ПРОМЯНА, КОЯТО УСПЯХТЕ ДА
РЕАЛИЗИРАТЕ ДО МОМЕНТА?
В образователен аспект , най-трудното
беше да намерим квалифицирани
преподаватели по английски език и да
превърнем в традиция обучението в
Чуждоезиков профил. Училището има
определени постижения в обучението
по Химия , Биология, но през годините ,
беше важно да откликнем на търсените
от деца и родители – чужди езици. Много
трудно беше да задържим квалифицирани
преподаватели по Английски език, а по
Немски въобще липсват. Затова трябваше
да си създадем такива.
Насърчихме
млади
колеги
да
учат съответните филологии и днес
имаме такива. Не лесно се откриват
и преподаватели по БЕЛ, математика,
Информационни технологии, География.
Вярвам в младите хора и ги подпомагаме
да станат и добри учители.
КАКВО
ПЛАНИРАТЕ
ДА
ПОСТИГНЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ?
Много важно е да запазим облика
и традициите на училището, да сме
желаното училище. А това ще стане като
предлагаме добра образователна услуга
чрез качествен образователен процес,
за което са нужни квалифицирани
специалисти. Ето защо ще насърчавам
и изисквам от учителите, психолога,
непрекъснато да повишават своята
квалификация.
Ще продължим да модернизираме и
естетизираме учебната и спортна база, за
да бъде приятна и комфортна работната и
учебна среда.
Ще продължим да предлагаме
целодневна
организация
на
учебния процес, за да осигуряване
на
специализирана
помощ
при
подготовката, за да развиваме талантите
и удовлетворяваме потребностите
и
интересите на нашите възпитаници.
Ще работим по проекти, за да можем да
финансираме извънкласната дейност,
която ни се иска да е богата, разнообразна
и да осмислим свободното време на
учениците.
Много бих искала да приобщим

родителите и създадем
цялостна,
сплотена организация, в която да се
включат ученици и техните семейства,
педагози, представители на Обществения
съвет и заедно да постигаме всичко.
Защото директорът е много важна фигура,
но сам, без подкрепа е никой!
УСПЯВАТЕ ЛИ ДА СЕ СПРАВИТЕ
С ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ. КАКВИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ВИ ДАВА ТОЗИ
БЮДЖЕТ?
Средствата, които получаваме са
достатъчни за определени дейности-като
частичните ремонти, обновяване на базата,
отопление,
заплати.Икономическата
самостоятелност, която получихме след
2008г , след влизане на Делегираните
бюджети ни харесва. Да, средствата не
достигат за големи подобрения и ремонти,
но тогава разчитаме на Общината и ето
сега предстои обновяване на покрива и
саниране на физкултурния салон и много
разчитам Общинските съветници да
оценят необходимостта и да предвидят
средства от Бюджет 2018.
КАК УСПЯВАТЕ ДА ОПАЗИТЕ
МАТЕРИАЛНАТА
БАЗА
В
УЧИЛИЩЕТО?
Осъвременяването
й,
както
и
техническото оборудване, е приоритет
в дейността на ръководството. Имаме
привилегията да учим в една комфортна
среда, създавана от екипите на Борис
Котларов. Опазваме я по този начин, като
ги включваме в инициативи и екипи, които
участват при реализирането на дадена
идея. Например голяма група от ученици,
нарисуваха целия първи етаж, където учат
най-малките. И понеже те са го правили,
го ценят и пазят. Разбира се имаме и
вандалски настроени деца, но всичко идва
пак от семейството. Ще дам конкретен
пример - това лято наши ученици
счупиха стъклата на работилницата,
която е част от училищното имущество.
При осъществената среща с родителите
на тези деца, се видя ,че ги защитават
и не желаят да възстановят парите за
нанесената щета.
КАКВО
ПОЖЕЛАВАТЕ
НА
УЧЕНИЦИТЕ И КОЛЕГИТЕ ВИ ЗА
УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА?
На колегите си пожелавам да бъдат
оптимисти, да бъдат будители, творци,
пример, да бъдат модел за доброта и
човечност!
На учениците – да бъдат добри един
към друг, към учителите и семействата си,
да обичат приятелите си и да учат повече
, за да бъдат успешни и щастливи!

15-ти юбилеен национален фолклорен фестивал
с международно участие “Бобфест 2017” в самоковското село Радуил

Юбилейният национален фолклорен фестивал
с международно участие „Бобфест 2017“ отново се
състоя. Първи на откритата сцена пред читалището
играха и пяха местните самодейни колективи - детския
танцов състав „Радуилче“ и двете женски фолклорни
групи „Здравец“ и „Детелини“ с ръководител Васил
Сотиров.
И тази година фестивалът бе съпътстван с редица
изложби-базари, както на местни занаятчии, така и от
страната, а сред тях и на рисунки на деца от основно
училище „Христо Смирненски“, мозайки с бобени

зърна, красиви гоблени и впечатляващи карикатури,
дърворезба, стъклопис. Местните пък майсторки
на вкусотии отново бяха подредили традиционната
кулинарна изложба с тринадесетсет ястия. Първото
място тази година грабна погачата на Даниела
Димитрова, а нейни подгласнички станаха Спасия
Цветкова с радуилската баница и шоколадовата торта
на Цветанка Кръстева.
Бобеният привкус на юбилейната фолкмагия
и тази година за всички бе приготвената 1 тон
вкусна и ароматна бобена чорба от готвачките и
техните помощници - Цветанка Илиева, Добринка
Михалкова, Василка Генчова, Асен Василев, Васил
Соколов и Радослав Димитров. С медалите „Златен
Фасулицър“ се окичиха мъжката фолклорна група
„Зелен здравец“ и вокалната група „Костенски звуци“
от село Костенец, мъжките и женските певчески
групи от самоковските села Райово и Маджаре,
самодейците от чирпанското село Ценово, както и
групата от пазарджишкия пенсионерски клуб №2.
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ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА
ГРАДСКА ПЕСЕН
“ДА ПОПЕЕМ ПО СЪСЕДСКИ”

На 26 септември 2017г. в НЧ „Прогрес 1907” град
Костенец се проведе Шестият фестивал на старата градска
песен „Да попеем по съседски”, организиран от читалището
под патронажа на кмета на Община Костенец г-н Радостин
Радев.
Фестивалът притежава уникална привлекателност със
своите многообразни изпълнения и със стремежа си към
духовност и хармония. В програмата участваха 12 състава
от цялата страна: Пазарджик, Перущица, Сандански,
Костандово, Радуил, Марица, София и Костенец.

Участници във фестивала:
Трио „Перущица“, ГСГП „Младост“, ВИГ „Мелоди“НЧ“Н.Вапцаров-1897“, ГСГП „Евредика“- НЧ “Просвета
1919“, ПГ“ Славей“- НЧ“Просвета 1958“, ГСГП „Ибърски
звуци“- НЧ“Христо Ботев-1903“ , ВГ “Феникс“, ГСГП
“Рилски звуци“- НЧ“Просвета 1939“, ГСГП“Весели
сърца“- НЧ“Прогрес 1907“, МГ “Родолюбец“- НЧ“Прогрес
1907“, ГСГП “Костенски ритми“-НЧ“Просвета-1881“ ,
МГСГП „Зелен здравец“- НЧ“Просвета-1881“.
Специален поздрав към всички участници и гости
отправи Любо Иванов, ученик по акордеон при НЧ“Христо
Ботев“гр.Пазарджик с ръководител Чавдар Ралчев. Публика
и участници станаха част от една неповторима атмосфера и
се заредиха с приятни емоции.
Официални гости на фестивала бяха г-н Радостин
Радев, кмет на община Костенец, г-жа Евгения Захариева,
председател на Общински съвет-Костенец, председателят
на настоятелството на читалище „Прогрес” Николай
Хаджиниколов, общински съветници, жители и гости.
Пожелаваме на всички участници все така със жар и
всеотдайност да вдъхват живот на старата градска песен.
Красивите чувства родени от нея нека все така горят и
дават смисъл на нашия живот.

Катерачна среща “Костенец
2017” - Държавно първенство
по скално катерене
Една от целите на Държавното първенство по
спортно катерене на скали е да се разкриват нови обекти
за катерене и популяризирането им чрез организиране
на катерачна среща. Тази година тя се проведе на 7 и
8 октомври 2017 г. на скалите в близост до Костенския
водопад. Новите маршрути от различна категория на
трудност са разработени в секторите „Над реката“и
“Над пътя“.
Право на участие имаха всички желаещи катерачи,
които отговарят на следните условия: да имат
навършени 14 години и да разполагат с необходимата
екипировка и съоръжения за спортно катерене на
скали, задължително каска.
Началото бе поставено на 21 октомври,
от
09:00ч. започна записването , от 09:30ч. се проведе
техническа конференция с участниците в програмата.
Изкачванията стартираха в 10:00ч. и продължиха
до късния следобед. Вторият ден от държавното
първенство по скално катерене започна в 09:00ч и
продължи до 17:00ч. След това от 17:30 бяха обявени
резултатите от двата дни. Наградите бяха парични от
събраните от стартовите такси и материални.
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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Турнир по шахмат

ОСПОРВАН ТУРНИР ЗА УЧЕНИЦИТЕ
На 29 септември се проведе за
спортен ден с организиран
детски
ученически футболен турнир за КУПА
„Костенец-2017“
със
съдействието
на община Костенец. Участие взеха
четирите училища, намиращи се на
територията на общината, състезаваха
се деца, родени след 2002 година. Място
на провеждане бе Спортно-тренировъчен
комплекс “Бенковски” гр.Костенец.
Победител
стана
отборът
на
СУ”Климент Охридски“. Второ място зае
отборът на ОУ“Константин Костенечки“,

трето са децата от ОУ“Св.Св. Кирил и
Методий“, а четвърти остана отборът на
ОУ“Христо Смирненски“.
Статуетка за най-добър голмайстор
получи - Денислав Стайков от
СУ“Климент Охридски“. Мирослав
Дървеняков от ОУ“Св.Св. Кирил и
Методий“- бе отличен със статуетка
за най-добър вратар. Класиралите се
от първо до четвърто място получиха
медали, а победителите бяха отличени за
успеха с купа.

На 30 септември в Спортнотренировъчен комплекс „Бенковски“
град Костенец се проведе турнир
по шахмат за деца и юноши. За
успешното провеждане на турнира
инициативата за спонсорство беше
поета от Община Костенец в лицето
на кмета Радостин Радев. По този
начин призьорите в състезанието бяха
наградени с грамоти, а за първото
място и купа. Резултати от проведения
турнир: Първо място, купа и грамота
получи Ивайло Антов. Второто място

бе отредено за Даниел Кьовторов;
Габриела Марчина се класира на трето
място.
Турнирът
за
върастните
се
проведе на 25 септември в Клуба на
пенсионера в град Костенец. След
оспорвани партии между участниците
купата стана притежание на Благовест
Ангелов, следван от Славчо Тонов и
Петьо Цветанов. Шахматистите бяха
поздравени и наградени от кмета на
общината Радостин Радев.

Пета поредна победа
за ФК “ Бенковски“ (Костенец)

Отборът на Бенковски (Костенец)
постигна пета поредна победа в ОФГ на
зона София - Изток.
Момчетата на играещия треньор
Ивайло Златков надделяха с 2:1 в
гостуването си на Мътивир (Ихтиман)
като продължават да нямат загубена
точка през тази кампания.
Именно Златков отбеляза едното

попадение, а другото вкара голмайсторът
Веселин Гелев, като Мариян Кръстев
асистира и на двамата.
Така Бенковски е лидер с 15 точки
след пет кръга. Миналата седмица тимът
от Костенец изхвърли Спортист (Своге)
на Христо Йовов от турнира за Купата на
Аматьорската футболна лига.

ПРОГРАМА
ЗА МАЧОВЕТЕ НА ФК“БЕНКОВСКИ“
ПРЕЗ ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН
МЪЖЕ
22.10.2017г. ФК “Спортист“ - ФК “Бенковски“,

11:30ч.

28.10.2017г. ФК “Бенковски“ - ФК „Звездец“,

16:00ч.

04.11.2017г. ОФК “Правец“ - ФК “Бенковски“,

15:00ч.

ДЕЦА
31.10.2017г. ФК “Бенковски“

- ФК „Балкан 1929“,

16:00ч.

07.11.2017г. ОФК “Ботев 1937“ - ФК “Бенковски“,

15:00ч.

14.11.2017г. ФК “Бенковски“

15:00ч.

- ФК „Рилски спортист- 2011“,

21.11.2017г. ОФК „Елин Пелин“ - ФК “Бенковски“,

15:00ч.

28.11.2017г. ФК “Бенковски“

15:00ч.

- ФК“Сливнишки герой“,

ДФК “Бенковски” Костенец с второ
място на турнира в Правeц
Отборът на ДФК „Бенковски“
(Костенец) за деца - родени след 2004
година завоюва второто място на турнира
в град Правец.
ДФК „Бенковски“ Костенец записа
четири победи ( 2:1 Правец, 4:0 Своге,

5:0 Етрополе и 3:0 Пирдоп), един равен
(Долна баня 0:0 ) и една загуба (Златица
2:0).
Пожелаваме им успех в предстоящите
срещи от областното първенство по
футбол, есенен полусезон!

