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ГОРДИ С БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ
Приветствие по случай 24 май от
кмета на общината
г-н РАДОСТИН РАДЕВ

Уважаеми учители и творци, хора на
духовните ценности, мили деца и ученици.
Искам да ви честитя най-близкия
до сърцата ни празник – Денят на
българската просвета и култура и на
славянската писменост, денят в който
всички, независимо от възраст и занятие,
славят делото на двамата свети братя,
първоучителите на славянството Кирил и
Методий. Освен професионален празник, за
нас той е и ден на честване на духовността
на народа ни.
Уважаеми учители, бъдете щастливи
с призванието да осветявате душите и пътя на нашите деца, устремени към
знанието чрез свещеното българско слово. Нека ви дава упование вечният
пример на Първоучителите, превърнали изпитанията в нравствена устойчивост
и познанието – в непреходна светлина.
Бъдете щастливи с призванието да осветявате с познание живота на другите!
Използвам празничния повод, за да ви благодаря за всеотдайните усилия,
упорития труд и желанието, с което предавате знанието на нашите деца.
Отговорността пред утрешния ден е както лична – на всеки един от нас, така и
национална – на целия български народ.
Желая ви здраве, сила на духа и воля да приемете предизвикателствата и
отговорностите, без да измените на ценностите си.
Скъпи деца и ученици, помнете своя род и език.Отворете сърцата си за
знанието – то ще чертае ярко пътя на успехите ви. Следвайте неотклонно
амбициите и мечтите си!
Уважаеми дейци на културата, обръщам се към вас с пожелание да множите
своите успехи, да отстоявате все така, както и досега авторитета на Костенец и
България, да обогатявате културната ни съкровищница.
Нека почетем съпокровителите на Европа – Светите братя Кирил и Методий
и техните съвременни последователи – учители и творци, културни и читалищни
дейци. Нека вървим напред като възроден и одухотворен народ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! ЗА МНОГО И БЛАГОДАТНИ ГОДИНИ!

21 МАЙ – ПРАЗНИК НА СЕЛО КОСТЕНЕЦ

Празникът на село Костенец
се посвещава на видния български
книжовник Константин Костенечки.
Отбелязва се на 21 май, когато се
почитат
Светите
равноапостоли
Константин и Елена. Тази година
честванията се откриха на 18
май с театрален ден с участието
на драматичен театър ”Никола
Вапцаров” – Благоевград. През втория
ден от тържествата се насладихме
на прекрасните изпълнения на
децата от ДГ „Радост”, учениците
от ОУ” Константин Костенечки” и
самодейците от НЧ „Просвета 1881”.

На
21
май
се
проведе
заключителният концерт на празника
на село Костенец.
Н а ш и
гости бяха: г-н Радев, кмет на
Община Костенец, г-н Чолаков,
председател на Общински съвет –
Костенец, г-н Янакиев, секретар на
Община Костенец, представители на
читалища, училища и общественици.
Празникът започна със спортни
игри на стадион „Белмекен“ и
продължи с литийно шествие от храм
„Св. Архангел Михаил“ с иконата
на Св. Равноапостоли Константин и
Елена до площад
на стр. 2

Разпространява се безплатно

ДЕВЕТИ МАЙ – ДЕН НА ПОБЕДАТА
И ДЕН НА ЕВРОПА
Девети май беше отбелязан
както в цяла Европа, така и в
Костенец.
Официални лица,
присъстващи на тържеството
бяха:
кметът на общината
Радостин Радев, председателят
на Общинския съвет, инж.
Пламен
Чолаков,
зам.председателят на Общинския
съвет
Мирослав
Николов,
зам.-кметът
на
общината
Румен Тодоров, секретарят
на общината Георги Янакиев,
общински съветници, кметове
на населени места.
Слово по повод празника
произнесе кметът на Община Костенец Радостин
Радев. Той припомни
значението на историческата победа над
хитлерофашизма преди
72 години, извоювана
с кръвта на 55 милиона
жертви. Г-н Радев каза:

с взаимни отстъпки и истинска
солидарност, чиито прояви и
ние, българите, усетихме. Вземайки пример от това, съм убеден, че пред нас няма пречки да
изградим държавата, която заслужаваме. Нека да продължим
по европейски! За обединена
Европа, за нашата държава, за
нашия град, за всеки един от нас
поотделно. Имаме силата сами
да пишем съдбата си. Да докажем, че България може.
Цветя на почит и признателност бяха поднесени от Община
Костенец, Общинския съвет,
кметствата от общината, Съюз

на офицерите и сержантите от
запаса и резерва в гр. Костенец,
политически партии, училища и
читалища, граждани.
В празничния концерт взеха
участие вокална група „Боили”
с ръководител Юлиян Одажиян,
ученичките от
Костенец
Ангелина Ангелова, Никаела
Пашалийска, Любо Иванов от
НЧ ”Прогрес 1970”, детският
танцов състав „Момин проход”
с хореограф Станислав Крумов
и денс формация „Вайялет”
с
хореограф
Валентина
Бонжолова
и
ръководител
Емилия Мичева.

- От тази загуба
възниква и идеята за
обединена Европа, която е сбъдната мечта на
много поколения. Европейското единение е
градено дълго, трудно,

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА РУСКИТЕ ВОИНИ
На 10 май град Момин проход
посрещна скъпи гости, дошли
да отдадат заслужена почит към
паметта на загиналите във Втората световна война 25 милиона
руснаци. В Деня на победата на
човека и правото му да се радва

Шестаков, първи секретар на
посолството на Руската федерация в България, представител на
Министерството на образованието и науката на Руската федерация и Борис Громов, директор
на Дома на Москва в България.

на живота всички си спомниха за
онези милиони, които не се завърнаха по домовете си.

Присъстваха кметове и кметски
наместници, общински съветници и много граждани.

Официални гости на събитието бяха кметът на общината
Радостин Радев, председателят
на Общинския съвет Пламен
Чолаков, зам.-председателят на
Общинския съвет Мирослав Николов, зам.-кметът на общината
Румен Тодоров, секретарят на
общината Георги Янакиев, кметът на град Момин проход Йорданка Митрова. Празникът уважиха гостите от Русия, Роберт

Приветствия поднесоха кметът на общината Радостин Радев,
Роберт Шестаков и Борис Громов. Те напомниха за безпримерния героизъм, за страданията
и лишенията, но и за радостта от
победата над фашизма. „Поклон,
дълбок поклон пред Русия и нейните съюзници, пред вечната
памет на жертвите, гарантирали
72-годишния градивен мир, в
който живеем и в който ще жи-

веят потомците ни. Никой няма
да бъде забравен, нищо няма да
бъде забравено! „ – завърши изказването си Р. Радев.

Тържественият
концерт
беше открит с изпълненията на
вокална група „Боили”.
Ангелина Ангелова изпълни стихотворение от Д.
Дамянов, детски танцов
състав „Момин проход”
показа красотата на българските народни ритми,
денс формация „Вайялет”
се представи с
„Руски
танц”, Никаела Пашалийска изпълни народна песен. Присъстващите бяха
поздравени от децата от
училището при Посолството на Руската федерация в
България.
От името на Руската
федерация в България по случай
празника г-н Роберт Шестаков
подари комплекти от книги на
всички читалища на територията
на общината.
Венци и цветя на признателност бяха поднесени от Община Костенец, Общинския съвет,
кметство град Момин проход, посолството на Руската федерация
в България, кметствата от общината, Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва в гр.
Костенец, политически партии,
читалища и граждани.
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АКТУАЛНО

ЗА ГРИЖИТЕ НА КМЕТА ХОРАТА БЛАГОДАРЯТ С УВАЖЕНИЕ
Пълна противоположност на
кабинетния кмет е кметът на село
Горна Василица Атанас Йорданов.
За 6 години на този пост той няма
и един ден, затворен в кметството,
на сянка, на топло. Така разбира
своите задачи, така ги изпълнява.

Заради природните си дадености
селото е предпочитано
за построяване на вили. Кметът
използва този факт за изгода на
жителите с минимални доходи.
Уговаря собственици на вили да
наемат жени от селото, за да се
грижат за градините им. Така изкарват пари да си купят дърва. А
това е основна грижа за хората тук.
И те му отвръщат с благодарност.

от стр. 1

Подготвил съм списък от още
8 човека да използват възможностите на програмата. От първия ми
мандат досега 52 човека са ползвали безплатен обяд. От БЧК 42
жители получават помощи. Жителите на Горна Василица сме
благодарни на кмета на общината
за помощта, която ни оказва. Той
постоянно помага, ние сме екип.
Работим за хората. Може би съм
единственият кмет, който не стои в
канцеларията, досега не съм влизал там. Аз предпочитам да съм
сред хората.
Битовата престъпност при
нас е сведена до минимум. Полицейското управление в Костенец
и нашия квартален г-н Манавски
много помагат за установяване на
реда в селото.

Грижата за другите кметът
обяснява с партийната си принадлежност към БСП.

Малко изненадващо прозвучават тези думи, като се има пред
вид, че в други кметства все още
има жители, на които дървата не са
доставени за миналия сезон.
В проекта на общината „Топъл
обяд” са включени 17 социално
слаби и стари хора, програмата ще
продължи да 2019 г. Тази инициатива е много полезна за хората.

танцьори. Известната и обичана
певица
създаде
прекрасно
настроение сред многобройните
зрители и успя да ги вдигне на
кръшно хоро.
На този хубав празник,
посветен на талантливия творец
Константин
Костенечки,
не
забравяме, че духовността ни
прави
по-мъдри,
по-добри,
по-великодушни и колко поматериален е светът около нас,
толкова по-силна е потребността
от духовни ценности.

Магията
на театралното изкуство

За младите жители Атанас
Йорданов също отделя внимание.
„ Гордост за нас е, че имаме една
абитуриентка в селото”, – споделя
кметът, който работи добре с ромската общност. За момичето, успяло да достигне до 12 клас, кметът
организира тържество, на което
всички поздравиха ученолюбивото момиче. Пак след неговата
намеса Общинският съвет отпусна
средства за ученичката.

- Нашата партия е социална.
Основната ни дейност е социалната политика, която включва оказване на помощ на старите и самотни хора, на учениците от селото.
Всяка година се закупуват дрехи
и ученически пособия. За дървата
нямам проблеми. Въпрос на организация от кмета. Доставката на
дърва за огрев съм организирал
така, че никой не остава без топло
през зимата. Вече осигуряването
на дърва за следващия сезон е на
приключване.

21 МАЙ – ПРАЗНИК
НА СЕЛО КОСТЕНЕЦ
„Константин
Костенечки“.
Беше
отслужен
тържествен
молебен за здраве от протойерей
Николай Свещаров. Поздрави
към присъстващите поднесоха
кметът на Община Костенец
Радостин Радев, председателят
на Общинския съвет Пламен
Чолаков и кметът на кметство с.
Костенец Любка Кацарова.
След
атрактивното
изпълнение на формация „Елика”
на сцената излязоха Николина
Чакърдъкова с неврокопските

Всеки ден е сред хората, при
проблемите и несгодите им. Решава ги, когато може, помага с каквото може. Затова справедливо е
заслужил доверието и уважението
на жителите на селото. „Аз съм и
попа, и доктора, и кмета“, – обобщава действителния си статут
в селото той. Купува лекарства
на нуждаещите се, обгрижва възрастните и болните самотни хора,
в основата на организацията на
църковните празници пак е той,
кметът.
При Атанас Йорданов грижата
за човека е основно служебно и
човешко задължение. Загриженост
прозвучава в гласа му, разказвайки
за 84-годишния жител на селото,
който през зимата бил 2 месеца в
дом за стари хора, но таксите се
оказали непосилни за пенсионера.
Завърнал се пак в селото, на помощ за следващата зима се притичва Наско, както наричат тук кмета
си. Той измисля по-практичен и по
джоба на възрастния човек начин
за преживяване. Още отсега е осигурил жена от селото, която да се
грижи за стария човек.
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Културните мероприятия се
честват в клуба на кметството от
местните жители. Празникът на
св. Спас за нашето село е двоен.
Манастирът в Еледжик и параклисът в махала Гледжова носят името на светеца. В манастира „Свети
Спас” жителите на Община Костенец и Община Ихтиман се събират, идват от 500 до 1000 християни. Организацията е от кметството
на село Горна Василица, Община
Костенец и църковното настоятелство на църквата”Св. Мина” в махала Пердова. На 24 май в 6 часа
имаше вечерна служба. В манастира се приготви курбан за здраве.
Тържеството започна на 25 май в
8 часа със служба, в 10 часа се освети курбана и се раздаде. В махала Гледжова курбанът се приготви
рано сутринта на 25 май. И тук се
събраха много християни, почитащи празника.
С кмета на общината Радостин Радев сме поели инициати-

вата да укрепим и реставрираме
манастира „Света Петка”. Досега
сме подменили покрива, направен
е навес, сменена е дограмата, подкован е таванът с ламперия. Средствата са осигурени с дарения и от
Общинския съвет.
Духовният живот в селото е
съсредоточен в читалище „Георги
Бенковски 1928”. Местната власт,
заедно с председателя на читалището Георги Апостолов и дългогодишния секретар Светла Кангалова работят за приобщаването
на населението към традициите.
Безспорен успех е представянето
на фолклорната група на фестивал
в Солун. Радостното е,че кукерската група и групата за народни
обичаи са местни хора, много от
тях са млади, има и деца. Старите
са малко, те предават традициите
на младите.
Спортът в селото се развива
пак, защото кметът успява да организира различни турнири. Особено популярни са футболните
срещи между местния футболен
отбор и отборите на МВР, на с.
Пчелин и Момин проход. Ефектът
за селото е повече от положителен.
Пейките за бабите, скандиращите зрители, емоциите повдигат
спортния дух на жителите. Селото
заживява в спортната надпревара.
Присъствието на скара е допълнителен стимул за развиване и утвърждаване на спортния дух в селото.
Не по-малки са емоциите на
шахматния турнир, организиран
наскоро в селото. Гости на турнира са двама народни представители от БСП, кметът на общината Радостин Радев. Участват 17
шахматисти, между които и двама
представители на домакините –
кметът и класиралият се на второ
място в турнира Славчо Тонев.
„Хората останаха много доволни,
защото това се случва за първи път
в селото” - казва А. Йорданов.
Усетил тревогите на едни и
превърнал ги в свои грижи, направил така, че радостите на един да
са споделени от всички, обединил
селото около църковните празници, създал условия за съхранение
на народните традиции, допринесъл и за спорта в селото, така кметува Атанас Йорданов. И получава благодарност от тези, за които
полага ежедневни грижи.

Години наред Театрално студио ,,
Георги Русев” при СУ ,, Св. Климент
Охридски “ в гр. Костенец e отворена
врата за всички ученици, които
харесват и обичат театъра. В него те
получават възможност да се докоснат
до произведения на изкуството, да се
превъплъщават и вживяват в образи,
да развиват своите таланти.
,, Да си на сцената не трябва
да е задължение, нито пък само
възможност за изява, а преди всичко
вътрешна
духовна
потребност”
/ Крикор Азарян/. Тази мисъл
на професора по ,,Актьорско
майсторство и режисура” e водещото в
дейността на групата. Това обединява
всички
момичета
и
момчета,
преминали през Театралното студио.
Това ще ни води и занапред.
Тази учебна година работихме
по оперативна програма ,, Наука и
образование за интелигентен растеж “.
Проектът ,,Твоят час “ удоволетворява
интересите и творческите търсения
на учениците извън държавните
образователни стандарти. Месеци
наред подготвяхме пиесата на
Ст. Л. Костов
,,Големанов”. На
12 май в голямата зала на НЧ
,,Прогрес-1907 в ”гр. Костенец
беше представителната ни изява по
проекта. Дойдоха много родители,
учители, ученици и съграждани,
които бяха очаровани от сценичното
поведение
и
превъплъщенията
на учениците. Публиката хареса
представлението и ни подари своите
бурни аплодисменти.
Поздравления
поднесе
г-н
Р.Радев, кмет на Община Костенец
- ,,Във всяко представление вие
влагате сърце и душа и ставате все
по-добри!”
Какво още казаха за нас: ,,
Бяхте невероятни! Продължавайте
да радвате публиката!” – Тинка
Митрова, родител на ученик от
групата; Надка Христова:
,, Моите поздравления за
прекрасното представление! Тези
деца са готови артисти!”; Йорданка
Петрова – дългогодишен зам.директор на училището ни и
кръстница на Театралното студио:
,,Традицията на това изкуство е
свързана още с основаването на
училището преди повече от 45

години. Позабравена в трудни години,
тя отново бе възродена най-напред от
учителите по литература, а Марияна
Петрова я прие като своя мисия.
Много творчески усилия, подбор на
репертоар, реквизит, декори и още ред
детайли, които съпътстват работата
на художествения ръководител… Но
най-важното е да докоснеш онези
скрити духовни сили у младите хора,
да им дадеш възможност за изява,
която се моделира в една трайна
любов към изкуството – театър. А
това означава много – емоционална
интелигентност, любов към живота и
неговите истински ценности.
Благодаря ви, момичета и момчета,
за посветеността на едно изкуство,
което много обичам и вярвам, че
прави хората по-добри! Пожелавам
на Марияна в това незабравимо
творческо сътрудничество с младите
театрали, да преживява своето
чувство на постигнатост, което да я
прави щастлива!
В навечерието сме на 24 май –
Празник на свободния човешки дух!
Честит и благословен да бъде
този ден !”
Деян Копаранов: ,,Годините
ми в Театралното студио остават
незабравими.
А
комедията
,,Големанов”
беше
изиграна
великолепно.”
,,Талантливите
ни
ученици,
ни поднесоха едно невероятно
преживяване
с
постановката
,,Големанов”!
Щастлива съм, че
вече няколко години ни радват с
различни по жанр постановки и
откривам, че всеки път е по-хубава
и по-вълнуваща. Израстването им
като артисти е факт неоспорим,
за което заслуга имат любовта
към театралното изкуство и г-жа
Марияна Петрова! Поздравления за
всички тях и очаквам следващото им
предизвикателство с нетърпение!”г-жа Захаринка Кусарова, директор
на училището ни.
Театралната група, вдъхновена
от магията на театралното изкуство,
ще продължи да работи за вас, нашата
публика!
Марияна Петрова – художествен
ръководител на Театрално студио
,,Г. Русев”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

брой 4/70, май 2017 г.

24 МАЙ
ДЕНЯТ НА ПЪРВОУЧИТЕЛИТЕ
КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Поздравление
от председателя на Общинския съвет
инж. ПЛАМЕН ЧОЛАКОВ

Уважаеми
дейци
на
българската просвета, култура
и изкуство,
Благодаря ви за силата
и постоянството, с които
съхранявате
българската
духовност.
Празникът, който винаги ще

грее в душите ни и ще събира
сърцата ни. Празникът, който
винаги ще ни връща при
първата прочетена книга, при
първата написана дума, при
първия любим учител.
За
вдъхновението
и
ентусиазма, с които развивате
дарованията, способностите
и възможностите на нашите
деца.
За усилията и търпението,
с
което
всеки
ден
утвърждавате националното
ни самочувствие и гордост.
На този светъл и обичан
от народа ни празник ви
пожелавам здраве, светли
дни и удовлетвореност от
отговорната ви мисия –
достойното продължение на
великото дело на светите братя
Кирил и Методий!
Честит празник!
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Ученици се запознават с дейността
на Общинския съвет

Седмокласници от клуб
“Уча английски език” към СУ
“Св. Климент Охридски” в гр.
Костенец по проект “Твоят
час” се срещнаха с г- н Пламен
Чолаков - председател на
Общински съвет – Костенец.
Г-н Чолаков подробно и
изчерпателно обясни за ролята на
местното самоуправление, което
се изразява в правото и реалната
възможност на гражданите и
избраните от тях органи да
решават самостоятелно всички
въпроси от местно значение,

които Законът за местното
самоуправление и местната
администрация и други закони
са предоставили в тяхната
компетентност в определени
сфери.
Общинският съвет определя
политиката за изграждане и
развитие на общината във
връзка
с
осъществяването
на дейностите в сферите на
компетентност, както и на
други дейности, определени
със закон. В дейността си
Общинският съвет се основана и

на инициативата и мнението на
гражданите и взаимодействието
с политическите и обществените
организации.
Местното
самоуправление е част от
държавната система. То е основна
форма
на
териториалната
организация на всяка държава,
която се изгражда на принципите
на демокрацията.
Учениците споделиха на
английски език за нещата от
живота. Г-н Чолаков беше
изключително
полезен
и
интересен! Благодарим!

ДА СЕ ВЪРНАТ МЛАДИТЕ В КОСТЕНЕЦ

За мотивите да се кандитатира за общински съветник, за предизборните си обещания, за впечатленията от работата на Общинския
съвет, за дейността си като общински съветник разказва Константин Радев, общински съветник от групата на БСП.
образователната комисия аз лично имам
известни резерви за финансирането на
читалища и пенсионерски клубове. Според
правилника, приет този мандат, 10 точки
носи една изява извън страната. За мен
читалището е институция, чийто приоритет е
съхраняването и обогатяването на културното
наследство на жителите на общината. Сега
сме свидетели, че има някои читалища,
които отварят врати само в предизборните
кампании. Искам да се промени моделът на
точкообразуването, за да се стимулират читалищните деятели, когато работят в полза
на населението. Знам случаи, когато млади
хора се отказват от желанието си да облекат
народните носии, да танцуват народни танци,
само заради недобра организация.
За първи мандат съм общински съветник,
кандидатирах се, защото исках да се върнат
младите обратно в Костенец. Истината е, че
съветниците могат с решенията си да върнат
младите, много от тях се стараят поради
факта, че 1/3 от общинските съветници са
млади хора. Приемането на решението за
срочен заем за производство на пелети е
желанието на ОбС да осигури постоянни
работни места за населението.
Участвам в три комисии, образователната, здравната и по нормативна уредба.
В комисията по здравеопазване заедно с
колегите работим в синхрон. Като член на

Започнал съм една инициатива с местния бизнес в борбата ни срещу незаконните търговци, които продават мляко, сирене,
други продукти, наредени направо върху
плочките на тротоара или върху земята, което
е в разрез с изискванията. Позволяват си
да извършват търговска дейност на места,
неутвърдени от общината. Затова подготвям
и организирам среща с заинтересованата
част от местния бизнес съвместно с
Общинския съвет,общинска администрация
и представители от органите на реда и
Българската агенция по безопасност на
храните. За да разрешим заедно казуса в името
на редовните данъкоплатци /работодателите/,
много важно е, че тези хора дават работа на

населението.
Внесох предложение за промяна на Правилника за отпускане на еднократни помощи,
а именно, че помощи се отпускат само при
представяне на документ за платени данъци и
документ за собственост на жилище.
За решението за БКС - още преди изтеглянето на заема всички знаехме, че БКС ще
има. Разговорите, които водехме за учредяването със съветници на постноянните комисии
на ОбС бяха да стартира като общинско
предприятие, както и се прие, с тенденция за
преобразуването му в търговско дружество.
На базата на горчивия опит с «ЕледжикСтил» ЕАД (в ликвидация), което повече от
10 години не може да се ликвидира. Имаше
идеята да работи като общинско предприятие,
за да има база данни и ясна идея каква търговска дейност ще извършва при преобразуването му в търговско дружество. Бях изненадан
от предложението, гласувах против, защото
това предложение беше внесено предсрочно.
Една от задачите на Общинския съвет е
да се грижи за хората, защото демографската
криза е много сериозен проблем. Късмет е, че
живеем в близост до София, която осигурява
работа на немалка част от населението на
Община Костенец. Връщането на младите
хора не означава само на тези, заминали на
гурбет, а означава всеки да намери причина
да се върне от страната в родния си град.

Причините могат да бъдат осигуряване на
работни места, каквото беше предложението
за БКС и за предприятието за пелети –
осигуряването на нормална работна среда
за местния бизнес като работодатели и
данъкоплатци.
Обособяването
на
индустриална
зона с необходимата инфраструктура би
привлякло инвеститори с оглед близостта
до София, Пловдив и магистралата. И не на
последно място – туризма. Общината има
изключителни природни богатства, история,
култура, има 3 минерални извора, Всичко това
е предпоставка за развиването на селския
туризъм, балнеотуризма и културния туризъм.
Но това може да бъде постигнато, само когато
Общинският съвет, общинска администрация
и жителите на Община Костенец работят
целенасочено и заедно за постигането му, за
което мисля, че съм абсолютно прав.
Проектът за реконструкция на главния
път от центъра на града до водопада, ще подобри достъпа до курортното селище, както
и подмяната на водопровода и канализацията.
Макар че подобряването на този път ще
го превърне в състезателна писта с всички
последствия.
Продължавам да работя за благото на
Община Костенец. Искам всички хора да
усетят, че аз се старая да работа в интереса на
жителите на общината, в което съм се заклел.

ПРИЕТ Е ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ОДОБРЕНА Е ПРОГРАМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
На 27 април 2017 г. в голямата заседателна
зала на Община Костенец се проведе заседание
на Общински съвет – Костенец, присъстваха
13 общински съветници, г-н Радев, кмет на
общината, кметовете на населени места гр.
Момин проход, г-жа Митрова, с. Костенец,
г-жа Кацарова, кметските наместници на с.
Пчелин, с. Горна Василица и с. Очуша.
Заседанието бе открито от г-н Пламен
Чолаков, председател на Общински съвет
– Костенец, и протече при дневен ред от 15
точки.
ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предложи Годишен план за
развитие на социалните услуги в Община

Костенец за 2018 г.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 66
Общински съвет – Костенец приема
Годишен план за развитие на социалните
услуги в Община Костенец за 2018 г.
ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Беляков, председател на Комисията по
здравеопазване и социална дейност, запозна
присъстващите с Предложение относно
приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2017 – 2018 година.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е № 67
Общински съвет – Костенец приема
Общинска програма за закрила на детето за
2017 – 2018 година.
ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков предостави думата на г-н
Юлиян Одажиян, председател на Комисията
по
образование,
култура,
младежка
политика, вероизповедания, спорт и туризъм
(КОСМПВСТ), който запозна присъстващите
с Предложение относно
докладите на
читалищата на територията на Община
Костенец за осъществените читалищни
дейности и за изразходваните от бюджета
средства през 2016 година.

С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 68
Общински съвет – Костенец приема
докладите на читалищата на територията
на Община Костенец за осъществените
читалищни дейности и за изразходваните от
бюджета средства през 2016 година
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Чолаков предостави думата на г-н
Радостин Радев за предложение за 40-то
извънредно Общо събрание на акционерите
на Университетска многопрофилна болница за
активно лечение „Света
на стр. 4

от стр. 3
Анна” – София АД, като не се чете името на
областния управител.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 69
Общински съвет – Костенец упълномощава областния управител на Софийска
област или упълномощено от него лице,
да представлява Община Костенец в 40-то
извънредно Общо събрание на акционерите
на Университетска многопрофилна болница
за активно лечение „Света Анна” – София
АД, с право да гласува със съответния брой
поименни акции в дружеството, притежавани
от Община Костенец.
ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев внесе предложение за
определяне на цени за продажба от Община
Костенец на населението на дърва за огрев от
временен горски склад и от централен склад
на територията на общината.
Г-н Младенов, съветник от ГЕРБ,
изрази мнение, че не вижда директора на
ОП „ОГЗГФ”, изготвил предложението, би
трябвало да присъства на заседанието и
запита какво налага увеличението на цените
на дървата за огрев на населението, какво ще
стане с хората, които вече са се записали и
знаят, че ще си закупят дървата на 49 лв., как
ще бъдат уведомени гражданите, колко хора
са се записали и как е формирана цената?
Г-н Николов, зам.-председател на ОбС,
поиска да бъде обявена за 10 минути почивка,
за да се извика директора на ОП „ОГЗГФ”.
След приключване на почивката г-н
Чолаков откри заседанието и обяви, че в
залата присъстват 12 общински съветници.
Думата бе предоставена на г-н Младенов,
който повтори поставените въпроси към
директора на ОП „ОГЗГФ” и допълни има ли
закарани дърва на лица извън списъците по
електронен път и ако има кои са лицата?
Г-н Янков, директор на ОП „ОГЗГФ”,
отговори на поставените въпроси, като
напомни, че на миналото заседание са
увеличили заплащането за добив от 15 на 18
лв., увеличението се налага, защото предстои
да се увеличи заплащането на товарачите,
тъй като частните фирми плащат повече и
няма товарачи, има и увеличение на средната
работна заплата на служителите. Не може
да каже, че се карат дърва за огрев извън
списъците, а на лица от списъка от миналата
година. Карат дърва само по списъци с
помощта и на кметовете на населените места.
Относно въпроса как ще кажат на хората за
увеличението на цената в списъците има
и телефони ще прозвънят и ще уведомят
гражданите. Увеличението е с 3,75лв. без
ДДС. Г-н Янков поясни, че ще представи в
писмен вид как е калкулирана цената.
Г-н Младенов, съветник от ГЕРБ, заяви, че
не е даден отговор на нито един въпрос, отвън
ще ги питат гражданите какво е основанието
и те ще трябва да отговорят защо е увеличена
цената на дървата за огрев, защо сега се прави
това предложение, след като хората вече са се
записали?
Г-н Радев, кмет на общината, изрази
мнение, че е неприятен дебатът, когато
става въпрос за увеличение на цената, но
по-неприятно е хората да останат без дърва.
Възложена бе проверка, има записани 1477
човека, като трябва да се добият 12 хил.
кубика дърва, до края на месец март са добити
1400 кубика, това значи, че ще трябва да се
добият още 10500 кубика до края на годината,
за да задоволят нуждите на местното
население. От записани 758 жители, дърва са
закарани на 61, закараните са на 5 от миналия
отоплителен сезон и 5 извън списъка. За гр.
Момин проход са записани 155 човека, от
тях закарани са на един, и извън списъка на
трима. За с. Костенец са записани 478, от
тях са закарани на 22 и извън списъка на 6.
За с. Пчелин са записани 39, закарани са
дърва на двама, един извън списъка и един в
списъка. За с. Горна Василица са записани 24,
закарани са на 10, 100 куб. дърва са закарани.
За с. Очуша 235 кубика, няма закарани до
края на месец март. Формирането на цената е
неизбежна, на миналата сесия се е увеличила
цената за секачите, защото се е оказало, че
няма секачи, които да работят на цената, която
предлага ОП. Тенденцията е да се задоволи
населението, макар и на по-голяма цена,
защото частниците продават дървата на цена
70 лв. и по-скъпо. Неприятно е увеличението,
но трябва да задоволят хората, които са се
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записали, и да се приключи практиката да се
карат дърва на хора извън списъка.
Г-н Чолаков обяви резултата от
проведеното поименно гласуване, а именно:
с 4 гласа „за” , 3 „против” и 5„въздържал се”
предложението НЕ бе прието.
Г-н Чолаков предостави думата на г-н
Радостин Радев, който каза, че поради
техническа грешка е пропуснато в проекта
за дневен ред да се допълни, като т. 13
предложение относно промяна в Програмата
за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост през 2017 година.
С 12 гласа «за», 0 «против» и 0 «въздържал
се» бе прието.
ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предложи на общинските
съветници да вземат решение за отдаване
под наем на имот - публична общинска
собственост, за поставяне на преместваем
обект за търговска дейност.
Г-н
Даскалов,
председател
на
Комисията по устройство на територията,
инфраструктура, благоустрояване и околна
среда (КУТИБОС), запозна съветниците със
становището на комисията, а именно: срокът
на договора да бъде пет години.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 70
I. Общински съвет – Костенец дава
съгласие да се отдаде под наем терен
–публична
общинска
собственост,
представляващ част от уширение на улица, с
площ от 31 кв.м, находящ се в кв.74 по плана
на град Костенец.
II. Имотът по т. I да се отдаде под наем
чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване за разполагане на преместваем
обект за търговска дейност съгласно схема,
одобрена от главния архитект на Община
Костенец, за срок от 10 /десет/ години, при
първоначална месечна наемна цена в размер
на 45,00 /четиридесет и пет/ лева, определена
съгласно Наредба за базисните цени за
отдаване под наем на имоти - общинска
собственост.
ІІI. Възлага на кмета на Община Костенец
да организира и проведе публичен търг и
да сключи договор за наем със спечелилия
участник.
ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев направи
Предложение
относно даване на съгласие за предоставяне
безвъзмездно за управление на част от
недвижим имот – публична общинска
собственост на нуждите на Агенция за
социално подпомагане.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 71
1.Общински съвет – Костенец дава
съгласие Община Костенец да предостави
безвъзмездно за управление, за срок от 10
/десет/ години, на Агенция за социално
подпомагане за нуждите на изнесено работно
място в град Костенец към Дирекция
„Социално подпомагане” – град Ихтиман,
част от недвижим имот – публична общинска
собственост, представляващ помещение с
площ от 14 кв.м, помещение с площ от 6
кв.м, помещение с площ от 29 кв.м, складово
помещение с площ от 8 кв.м, находящи се на
първи партерен етаж в сградата на Общинска
администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов”
№ 2, застроена в УПИ I, кв.90а по плана на
град Костенец, актувана с акт за публична
общинска собственост № 1/24.01.2006 г.
2. Общински съвет – Костенец възлага
на кмета на Община Костенец да издаде
заповед и да сключи договор за безвъзмездно
управление с Агенция за социално
подпомагане.
ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев
запозна
присъстващите
с Предложение относно съгласие като
собственник за изменение на подробен
устройствен план – изменение на план за
регулация за УПИ І «За озеленяване» и УПИ
ІІ-271 в кв. 1 по регулационния план на к.к.
Вили Костенец.
Г-н
Даскалов,
председател
на
Комисията по устройство на територията,
инфраструктура, благоустрояване и околна
среда (КУТИБОС), представи становището
на комисията, а именно: цената да бъде 8 000
лв.
Г-н Николов, председател на Комисията по
нормативна уредба, общински предприятия и

общинска собственост, поясни, че комисията
е изискала становище на кмета на кметство
с. Костенец, което е предоставено и е
положително за продажба на имота.
С 12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал
се” / Боян Спасов Генчев, съветник от БСП/
Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 72
1.
Дава съгласие като собственик на
урегулиран поземлен имот І „За озеленяване“
в кв. 1 по регулационния план на к.к. Вили
Костенец за изменение на ПУП, като се
измени вътрешната регулационна граница
между УПИ І „За озеленяване“ и УПИ ІІ271, при което 280 кв.м от имота – общинска
собственост, се включат в УПИ ІІ-271 и се
образуват два нови урегулирани поземлени
имота УПИ ХХХV-574 – частна собственост
и УПИ ХХХVІ „За озеленяване“ – общинска
собственост, с площ от 64 кв.м, в кв. 1 по
регулационния план на к.к. Вили Костенец.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши необходимите действия по
Закона за устройство на територията и
свързаните с него нормативни актове, във
връзка с разрешаването и изработването на
изменението на плана за регулация.
3. Приема пазарна цена на придаваемите
се 280 кв.м към новообразувания урегулиран
поземлен имот УПИ ХХХV-574 в размер
на 7856,00 лв. /седем хиляди осемстотин
петдесет и шест лева/. Възлага на кмета
да сключи предварителен и окончателен
договор, съгласно чл. 15 от ЗУТ.
4. Изработването на изменението на
плана за регулация да е изцяло за сметка на
собствениците на УПИ ІІ – 271 в кв. 1 по
регулационния план на к.к. Вили Костенец.
ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков, председател на ОбС,
предостави думата на г-н Радостин
Радев, кмет на общината, който запозна
присъстващите с Предложение относно
съгласие като собственник за изменение на
подробен устройствен план – изменение на
улична регулация в кв. 85 по плана на гр.
Костенец.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 73
1.
Дава съгласие като собственик
за изменение на улична регулация
/ИПУП - ИПУР/ между осови точки
№ 352-351-353а-353б
и изменение на
кадастралния план – попълване на поземлен
имот с нов № 6003 в кв.85 по плана на гр.
Костенец.
2.
Възлага на кмета на общината
да извърши необходимите действия по
Закона за устройство на територията,
Закона за кадастъра и имотния регистър и
свързаните с него нормативни актове, във
връзка с разрешаването и изработването на
измененията на плановете.
ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев запозна общинските съветници
с Предложение относно изработване на
подробен устройствен план – парцеларен
план и устройствена схема за елементите
на техническата инфраструктура за външно
електрозахранване на захранващо ПИ №
24894.1.26, находящ се в землището на с.
Долна Василица.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 74
1.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ
одобрява задание за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план за
външно електрозахранване чрез изграждане
на подземна кабелна линия, положена в изкоп
на собствения им поземлен имот № 24894.1.26
в землището на с. Долна Василица, съгласно
приложена скица – предложение.
2.
На основание чл.124а, ал.1 от
ЗУТ разрешава изработването на подробен
устройствен план – парцеларен план за
външно електрозахранване чрез изграждане
на подземна кабелна линия, положена в
изкоп на собствения им поземлен имот №
24894.1.26 в землището на с. Долна Василица.
Проектът на подробен устройствен план –
парцеларен план да е окомплектован, съгласно
изискванията на раздел VІ от Наредба №
8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на
устройствени схеми и планове.
ТОЧКА
ЕДИНАДЕСЕТА
ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков предостави думата на г-н
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Васил Младенов, съветник от ГЕРБ, който
запозна присъстващите с Предложение
относно
проектиране
и
последващо
изграждане на трасе на довеждащ водопровод
за минерална вода от каптаж в курорт
Пчелински бани до с. Пчелин.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 75
1. Общински съвет – Костенец дава
съгласието си да бъде изготвен Работен
инвестиционен проект, съгласуван и одобрен
по реда на Закона за устройство на територията
за изграждане на водопровод за минерална
вода от каптаж в курорт Пчелински бани до
село Пчелин.
2. Общински съвет – Костенец
дава съгласието си
Община Костенец
да
кандидатства
за
финансиране
с
инвестиционен проект за изграждане на
водопровод за минерална вода от каптаж
в курорт Пчелински бани до село Пчелин
към Национален доверителен екофонд Инвестиционна програма за минерални води
или друг източник за финансиране.
3. Възлага на кмета на Община Костенец
при одобряване на проекта да предприеме
необходимите действия за осигуряване на
съфинансиране за изпълнението на проекта.
ТОЧКА
ДВАНАДЕСЕТА
ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Николов, председател на Комисията по
нормативна уредба, общински предприятия и
общинска собственост, запозна общинските
съветници с Предложение относно ускоряване ликвидацията на „Еледжик-Стил” ЕАД
(в ликвидация).
Г-н Радев изрази мнение, че дали
решението е законосъобразно или не,
има органи, които ще кажат, а освен
законосъобразни, решенията трябва да
бъдат и целесъобразни. Трябва да се спре
продажбата на имоти в центъра на гр.
Костенец и гр. Момин проход. Г-н Радев даде
положителното си становище във връзка с
това предложение. Ще остане да се плаща на
предишните ликвидатори, но ако се върнат и
се види какво са свършили, единствено към
края на миналата година се сключи договора
за спогодба. Г-н Радев призова да се гласува
със съзнание и в интерес на общината.
Г-н Чолаков предостави думата на г-н
Мирослав Николов да председателства
заседанието. Г-н Чолаков поясни, че едва ли
има съветник, който да не иска да приключи
ликвидацията, но
70% от съветниците
са нови и не са наясно със ситуацията в
това предприятие, защо не са го вкарали
това предложение в самото начало на
ликвидационния период, а бе внесено в
комисиите в последния момент.
Г-н Радев поясни, че ако четат правилно
Закона за местното самоуправление и
местната администрация и правилниците, ще
видят, че принципал е Общинският съвет и
запита защо въпросът е към него?
Г-н Николов поясни, че предложението е
написано правилно, справката от ликвидатора
е постъпила на 24 април, затова се свика
общо заседание на комисиите и бе направено
предложение в последния момент.
С 6 гласа „за”, 1 „против” / Георги Георгиев
Донков, съветник от МС „Костенец, събуди
се”/ и 5 „въздържал се” /Боян Спасов Генчев,
съветник от БСП, Жанет Емилова Джорова,
съветник от БДЦ, Лидия Любенова Стоянова,
съветник от ГЕРБ, Пламен Николаев Чолаков,
съветник от БДЦ, Юлиан Стоянов Георгиев,
съветник от БДЦ/
предложението НЕ бе
прието.
ТОЧКА
ТРИНАДЕСЕТА
ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предложи промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост, през 2017 година.
Г-жа Миронова, жител на с. Пчелин,
благодари за предоставената дума и поясни,
че вече 18 години се занимава с минералната
вода в с. Пчелин и е добре запозната с този
въпрос. За искането за деактуване на този
имот, който е стар общински имот и е актуван
за държавен през 1969 година, резервоарът,
помпената станция и от резервоара до къщите
е изграден от гражданите по Закона за
самооблагането и полагане на обществен труд.
Провели са събрание и присъствала бивша
министърка, за която са били подготвени
документи. Водата е била спряна и затова
са предложили общината
на стр. 5

брой 4/70/, май 2017 г.
от стр. 4

да даде безвъзмездно 120 кв.м на
хората, като призова да гласуват без
значение от коя партия са, трябва
да бъдат съветници от партия
«Костенец».
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” Общински съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 76
І. Да се допълни приетата
с Решение № 3/31.01.2017 г. на
Общински съвет – Костенец
„Програма за управление и
разпореждане
с
имотите
–
общинска собственост в Община
Костенец през 2017 година” в
раздел V: „Описание на имотите,
които общината има намерение
да придобие и способите за
тяхното придобиване”, като се
добави следният текст:
т. 26.
Поземлен имот с идентификатор
№ 58863.200.139 по кадастралната
карта на к.к. Пчелински бани /УПИ
VI, кв. 6 по регулационния план на
к.к. Пчелински бани, одобрен със
Заповед №1852/13.10.1972 г./, по
реда на чл.54 от ЗДС.
ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков предостави думата
на д-р Васил Беляков, председател
на Комисията по здравеопазване и
социална политика, който предложи
да бъдат отпуснати еднократни
помощи.
Г-н Константин Радев, зам.председател на Комисията по
здравеопазване
и
социална
политика, предложи да се допълни
предложението в часта на т.2, т.2.7.
Георгена Кольова Митрова, жител
на гр. Момин проход – 300 лв.
На гласуване бе подложено
предложението на г-н К. Радев.
С 12 гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се» бе прието.
С 12 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” Общински съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 77
1. Общински съвет – Костенец
отпуска помощ по 160 лв. за
раждане на дете на девет 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 ПЕТНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД: П И Т А Н И Я
Г-н Чолаков предостави думата
на общинските съветници за
питания.
Г-н Георгиев, съветник от БДЦ,
запита в качеството му на контролен
орган по Закона за опазване на
околната среда, какви мерки е
предприел кметът на общината по
отношение на бетонните материали,
които остават от бетоновозите и
бетон пушките, и се почистват
в коритата на р. Очушница и р.
Марица, има ли наложени глоби,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
този проблем е от години. Също
така
за
нерегламентираните
сметища, за които е споменал и на
г-жа Мандажиева.
Г-жа Стоянова, съветник от
ГЕРБ, запита на сесията от месец
февруари е поискала да й се
предостави справка за извлечение
на
банковия кредит. Какво се
случва с асфалтиране на пътя под
мостовете?
Г-н Донков, съветник от
«Костенец, събуди се», постави
следните въпроси: преди известно
време
са
откраднати
осем
чисто нови резачки от горската
фирма, докъде е достигнало
разследването? Вторият въпрос е:
всяка година се дават много пари за
гуми - по 10 хиляди лева. От един
ЗИЛ общински са откраднати шест
гуми, какви мерки са предприети?
Г-н
Радев
отговори
на
поставените въпроси, както следва:
в общината няма постъпил писмен
сигнал за миенето на бетоновози
и бетон пушки, на територията
на общината има два бетонови
възела. Едното място е между пътя
за Пчелин и новия мост за Полето,
там е превърнато на сметище. До
този момент няма санкционирани.
Относно
нерегламентираните
сметища, това
е ангажимент
на всеки един от жителите на
общината, трябва стриктно да
следят и да подават сигнали, защото
стигат до съда и ако свидетелят се
откаже от показанията си, целият
труд е напразен. Не може да се
напише виртуално акт. Съвест
трябва да има всеки един жител.
Относно разхода за заема, има
изготвена справка, ще я предостави.
За асфалтирането са предприети
мерки, ще се направи платно по
платно, след което преминават в
двора на болницата. Надява се, че
няма да има дъждовно време, за да се
положи асфалта. Още малко трябва
да имат търпение гражданите, но
трайното решение е да се направи
цялостно преасфалтиране. Относно
въпросите на г-н Донков поясни,
че досъдебното производство е
прекратено поради неизвестен
извършител. Оказва се, че при
напускането на ОП не е включена
системата за СОТ, без проблемно
влизат хора, това е предварително
обмислена кражба, тъй като
кашоните са намерени празни,
а резачките липсват и не се знае
кога е извършена. Неприятно е
това, което се е случило, имало
е обещание за използване на
детектор на лъжата, но не се е
осъществило. За откраднатите
гуми не е запознат, има сведение, че
г-н Донков също е бил там. Няма да
купи в повече гуми, но камионите
трябва да са технически изправни,
защото всички знаят как се кара по
горските пътища. Никой с негово
съгласие не е вземал гуми.
Г-н Георгиев, съветник от БДЦ,
заяви, че отговорът за бетоновозите

не го удовлетворява и не знае как
никой досега не е повдигал този
въпрос. Една година е минала от
едно от първите му предложения
за закърпване на две улици в
кв. Полето и на повече улици в
общината, но не се е осъществило.
Г-н
Чолаков,
председател
на ОбС,
поиска кметът на
общината да представи отчет
за изпълнението на бюджета за
четиримесечието.
Обществената
поръчка за машините за пелети
защо е прекратена. Общинските
съветници знаят какво са гласували,
ако не заработи тази машина откъде
ще се погасява заемът? От минала
сесия са поканили г-н Арангелов да
присъства и да направи един отчет
в какво се изразява неговата работа
и какво е направено с общинския
музей, или от началото на мандата
или от началото на годината.
Г-н Радев, кмет на общината,
поясни, че и него не го удовлетворява
отговора, но това е истината за
бетоновозите, никой не иска да
става свидетел на друг. Относно
изкърпването е било заложено,
изкърпено е много повече. Ще
направят такъв отчет на бюджета,
по ЗМСМА е задължен да направи
отчет за полугодието. Прекратил
е поръчката, поради неяснота
в техническото задание, това е
нещо ново. Целта е да се достави
пелетната линия и да заработи в
най-кратки срокове, изтичайки
14-дневния срок за обжалване,
ще обявят на ново поръчката.
Това е дълготрайна инвестиция,
за да може да работи и да носи
приходи на общината. Пазарът все
повече расте и производителите се
увеличават. За г-н Арангелов ще
се постарае да бъде предоставен
отчет. Относно документацията,
изпратени са документите до
министъра на културата, има
отговор какви документи трябва
да се предоставят. Работи се по
въпроса, материалната база трябва
да отговаря достатъчно добре на
изисквания за един музей и този
обект да има вид на една приветлива
сграда, да има достатъчно добри
помещения, отредени за музей.
Г-н Донков, съветник от
«Костенец, събуди се», предостави
на кмета на общината Решение №
52 от 2014 г. и запита защо кметът
не го е изпълнил?
Г-н
Радев
запозна
присъстващите
с
решението,
била е
извършена проверка с
представители на Общинския
съвет и е бил предоставен доклад,
идеята е била да се предостави
на прокуратурата, но не е имало
достатъчно кворум. Докладът е в
канцеларията на Общинския съвет
и всеки може да се запознае. С
правене на проформа проверка не
се е ангажирал никой.
Поради изчерпване на дневния
ред г-н Чолаков, председател на
ОбС, закри заседанието.

БЛАГОТВОРИТЕЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА „ЖЕНСКО ЦАРСТВО”

НЧ ”Прогрес 1907” в град
Костенец продължава благотворителната
инициатива
„Заедно за Ники”. На 26 май

2017 г. театралният състав към
читалището представи своята
постановка „Женско царство”
по Ст. Л. Костов. Събраната

сума от билети и дарения на обща стойност
от 890 лв. е дарена на
семейството на Ники, за
да продължи неговото
лечение в САЩ. Артистите дадоха всичко от
себе си и се получи едно
чудесно представление.
Поздравление заслужи и
режисьор-постановчика
Емилия Мичева. Благодарим на всички, които
посетиха постановката
и дариха парични средства, за да изразят своята съпричастност. 		
Снежана Тодорова
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ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

Община Кoстенец на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, Решение № 41 от протокол №5 на Общински съвет – гр.
Костенец от 10.03.2017 г.; писмо № ОВОС-5/29.03.2017г. на Министерството
на околната среда и водите; Решение №15 от протокол №2 на общински
експертен съвет по устройство на територията от 21.02.2017 г. съобщава,
че е изработен проект –ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен
план/ във фаза предварителен проект за трасе на реконструкция и подмяна
на главен довеждащ водопровод от водохващане „Чавча“ и „Крайна“ до
напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец, което преминава
през следните поземлени имоти: № 803004; 112006; 000335; 000082; 000275;
000274; 000068; 000069; 000285; 000221; 000284; 000215; 000166; 000170;
000171; 000020; 000113; 000719; 000114; 000117; 000110; 403001; 813006;
807001; 817003; 813004; 813015; 817001 с ЕКАТТЕ 38916 в землището на с.
Костенец, Община Костенец, Софийска област.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта в общината, ет. 4 (стая № 34) и да направят писмени възражения,
предложения и искания по тях.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост
Община Кoстенец на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен
проект за:
1. ПУП-ИПЗ /Подробен устройствен план – изменение на план за
застрояване/ на : ПИ 231018 – в землището на с. Горна Василица с ЕКАТТЕ
18561;ПИ 254016 – в землището на с. Горна Василица с ЕКАТТЕ 18561;ПИ
321040 – в землището на с. Горна Василица с ЕКАТТЕ 18561.
2. ПУП-ИПР /Подробен устройствен план – изменение на план за
регулация/ на: терени за озеленяване в кв.177 по плана на гр. Костенец;
УПИ II-86, УПИ III-87, ПИ 84 (за озеленяване) в кв.15 по ЗРП на гр. Момин
проход, Община Костенец;
3. ПУП-ПР /Подробен устройствен план – план за регулация/ на: ПИ
№3156 в кв. 15 по ЗРП на гр. Момин проход, Община Костенец;
4. ПУП-ИПРЗ /Подробен устройствен план – изменение на план за
регулация и застрояване/ на: УПИ I, УПИ II, УПИ III в кв.177 по ЗРП на
гр. Костенец, Община Костенец; УПИ II, УПИ III в кв.40 по ЗРП на гр.
Костенец, Община Костенец; УПИ XV, УПИ XVI-86, УПИ XVII-87, УПИ
XVIII, УПИ XIX в кв.15 по ЗРП на гр. Момин проход, Община Костенец;
5. ПУП-ИПУР /Подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация/ от о.т. 264 до о.т. 266 по ЗРП на гр. Момин проход,
Община Костенец във фаза окончателен проект за трасе на: „Модернизация
на железопътната линия София – Пловдив; железопътни участъци София –
Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; за участък Ихтиман – Септември.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с
проектите в Община Костенец, ет. 4 (стая № 34) и да направят писмени
възражения, предложения и искания по тях.

камък,
жителите
и гостите на града
вече
забелязват
з а с а д е н и т е
кълбовидни
туи.
Широко използвани
за озеленяване на
паркове и градини по
света, вечнозелените
храсти
намират
своето място и в
Момин
проход.
Изградената поливна
система гарантира
оцеляването
на
растенията.
Общината осигурява
цветя,
които
освежават
китното градче с
пъстротата на багрите си.

Цветята и храстите създават
настроение в центъра на
Момин проход

Продължава обновяването в
центъра на Момин проход. Бяха
оформени алеи, насипани с бял

НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИТЕ КНИГИ
По повод 24 май библиотеката при
НЧ „Прогрес 1907” излезе с призив към
читателите да отговорят на въпроса коя е
българската книга, към която се връщате,
препрочитате и преоткривате през
годините. На първо място с най-много
предпочитания са книгите: „Железният
светилник”,
„Под игото”, „Осъдени
души” и „Тютюн”. На второ място

участниците в допитването са подредили
„Бай Ганьо”, „Крадецът на праскови” и
„Илинден”, а „Антарктически дневници”
заемат трето място.
Благодарим на
всички, които взеха участие в тази
инициатива. Ние ще изпълним нашето
обещание и ще ги препоръчваме на
нашите читатели, за да станат тези книги
любими и на тях.

Костенец днес
Издание на Община Костенец
e-mail: kostenetz.dnes@kostenetz.com ;
2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2
Оформление и печат: Актив Комерс - Костенец
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КУЛТУРА, СПОРТ

С МИНУТА МЪЛЧАНИЕ ЗА ГЕРОИТЕ
Общинската организация
„Русофили
Костенец“

проведе
тържество
за
отбелязване
на
72-та
годишнина от подписването
на капитулацията на Германия

и Деня на Европа. 9 май е
Денят на Победата, в който

се прекланяме пред паметта
на падналите герои. Ако
трябва да почетем с минута
мълчание всеки загинал във

Втората световна война,
трябва да мълчим 38 години!
Гости на тържеството бяха:
г-н Р. Радев - кмет на Община
Костенец, г-н М. Николов
- зам.-председател на ОбС
– Костенец, г-н Р. Тодоров зам.-кмет, г-жа Бл. Христова
– експерт Образование и
култура, г-н М.Червенков
- почетен гражданин на
Костенец.
Подполковник Кадийски
изнесе
кратко
слово.
Празникът продължи
с
музикално-поетична
програма от Женска вокална
група „Весели сърца“ и
отец Свещаров, стихове за
великата победа, всички се
насладиха на изпълненията
им.
Снежана Тодорова

СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ ПЕТЪР ЙОНОВ
На 12 май в салона на НЧ ”Прогрес 1907” по
повод деня на библиотекаря се проведе среща
с писателя Петър Йонов. Един прекрасен човек,

от който можем да се поучим не само ние, но и
поколенията след нас. Автор е на книгите: ”Корените
са някъде там”, „За семейството и приятелите”,
„Споделено детство”, „Раздумки
с дядо”, „Селски чай за душата”,
„Творци на щастие”.
И както сам авторът е
написал: ” Животът ме научи, че
чутото, дори и вярно да е чуто,
бързо се забравя. Видяното с
очите и показано с пример е
добър спомен. Но с времето и
то избледнява.
Единственото,
което може да пребъде във
времето, е написаното на книга”.
Пожелаваме на г-н Йонов още
дълги години добро здраве и
творческо вдъхновение.
		

Наталия Манова

Библиотеката в Момин проход е притегателен център за децата
В библиотеката в града за
децата почти ежедневно младата
и ентусиазирана библиотекарка
Силвия
Обретенова
подготвя
интересни срещи и инициативи.
За всеки празник тя избира найподходящата форма за отбелязване.
Последните впечатления на децата
са от наскоро отминалата Седмица
на детската книга. Облечени като
герои от приказките, малките
читатели дефилират с костюмите
в парка на Момин проход. В
конкурса „Моята приказка“ по-

големите ученици от ОУ „Христо
Смирненски“ правят първите си
опити в писането на съвременна
приказка, а
малките рисуват.
Приказните герои оживяват и
като рисунки на асфалта в парка.
За най-малките е прожектиран
филмът „Замръзналото кралство“.
На 9 май децата участват
в концерта в град Костенец по
случай Денят на Европа. Същия
ден в библиотеката в Момин
проход е представена презентация
на актуалната тема. На 10 май при

гостуването в града на делегация
начело с г-н Роберт Шестаков,
първи секретар на посолството
на Русия в България, малките
танцьори отново са на сцената,
за да покажат своя талант и да
зарадват зрителите.
Още от следващия ден в
библиотеката Силвия Обретенова
започва
подготовката
за
наближаващия Ден на детето.
Предстоят поредните срещи с
книгата и поучителните занимания.

брой 4/70, май 2017 г.

С песен и танци от Великден към Гергьовден

Пролетно
настроение,
веселба и забавление на сцената
на НЧ „Просвета-1881“ в село
Костенец. На 28.04.2017 г., между
два велики празника по традиция
се проведе пролетен концерт
под мотото: „С песен и танци –
от Великден към Гергьовден“.
В редица народни песни се пее:
“Хубав ден Великден – още
по-хубав Гергьовден”. Така с
много усмивки и настроение
пяха и танцуваха самодейците
към читалището и ни помогнаха
да погледнем с любов към
следващия празник.

Незабравимият
пролетен
спектакъл, който заслужено
получи бурните аплодисменти
на публиката, изнесоха Детска
театрална
работилница
с
ръководител
Стефка
Ибришимова, Детска танцова
формация „Рила“ с ръководител
Ива
Бисерова,
Вокални
формация „Рила“ с ръководител
Ирина Герина и Група за стари
градски
песни
„Костенски
ритми“ с ръководител Васил
Сотиров. Прекрасният празник
завърши с пъстро българско
хоро.

ГЕРГЬОВДЕН
В СЕЛО КОСТЕНЕЦ

Тази година Гергьовден бе
по-различен,
по-тържествен
и по-значим най-вече за
жителите и гостите на село
Костенец. На този ден селото
чества
своя
традиционен
събор, свързан с празника на
Св. Георги Победоносец, чието
име носи малкият параклис в
местността Кръстите в селото.
Там бе отслужена литургия за
здраве от протойерей Николай
Свещаров.
На
този
прекрасен
празничен ден, организиран
от кметството, взеха участие
народните
изпълнители
от музикална къща „Найс

мюзик”, танцов състав при ОУ
„Константин Костенечки” с
ръководител Андрей Марков и
самодейците от пенсионерски
клуб „Зелен здравец” от селото.
Благодарение
на
местни
дарители бе раздаден курбан за
здраве.
Традиционно
празникът
продължи в историческата
местност на селото с културна
програма, много забава, песни
и танци. И нито студеното
време, нито облаците успяха
да помрачат високия градус
на настроение, на емоциите
и насладата от празничния
Гергьовден!

КОЛОПОХОД ЗА ДЕЦАТА
На 12 май 2017 г. за 13
поредна година Местната
комисия за борба срещу
противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни
към Община Костенец проведе
традиционния колопоход до
с.Пчелин под надслов: „Да
кажем НЕ на агресията” ! В
него взеха участие 65 деца от

V – VІІ клас от училищата на
територията на общината.
Благодарение
на
предварително
взетите
мерки
за
сигурност
и
на
професионализма
на
съпровождащите
колоната
служители от РУ – Костенец,
мероприятието приключи без
сериозни инциденти.

