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УСПЕШНИЯТ ПЪРВИ МАНДАТ
ПРОДЪЛЖАВА
С УВЕРЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИ
ПРЕЗ ВТОРИЯ МАНДАТ

Измина една година от втория мандат
на кмета на Община Костенец Радостин
Радев. Усилията, търсенето на пътищата
за подобряване жизненото равнище на
населението през първите 4 години днес
се допълва с увереността и придобития
опит. Изграденото се надгражда, новите
идеи се осъществяват, обещаното се
изпълнява.
Предизборните
обещания
за
Радостин Радев не остават в кампанията
като отминали и забравени думи. Още
с встъпването отново на отговорния
пост той започва да ги осъществява.
За извършената работа за една година
кметът споделя с жителите на общината:
ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
ТУРИЗЪМ ”ТРАЯНОВИ ВРАТА” Е
ФАКТ
В края на първия мандат възникна
идеята да създадем
общинско
предприятие по туризъм, с което
искахме да постигнем устойчивост
на успешно приключилия
проект
за възстановяването на крепостта
при „Траянови врата”. Искахме да
използваме направеното, за да дадем
началото на превръщането на общината
ни в притегателна за туристите
дестинация. Заявеното в предизборните
дни обещание осъществихме още в
първата година на управлението. С цел
подобряване развитието на туризма
в района, запазване и увеличаване
приходите на общината, както и
откриването на нови работни места
създадохме Общинско предприятие
„Траянови врата“. Дейността на
предприятието
ще
способства
подобряването
на
туристическата
инфраструктура, както и на рекламата,
които в момента все още се оказват
сериозна пречка пред развитието на
туризма в Община Костенец.
ОБЕЩАНАТО

БКС

И то не остана далеч в отминалите
предизборни речи. Направеното от нас
досега позволява да споделим с нужната отговорност, че през април 2017 година общинското БКС ще започне работа.
Изтича договорът с настоящата фирма,

извършваща услугите, които сами ще
поемем от следващата година. Предвиждаме основните дейности да бъдат
снегопочистване и сметоизвозване, като
допълнителни дейности залагаме текущи ремонти. За функционирането на
това предприятие общината ще закупи
необходимите машини за сметосъбиране и сметоизвозване.
Имам амбицията да докажа, че
общината може да има качествено
нова роля в икономиката на града - на
регулатор, инвеститор и собственик.
Предприетите от нас
стъпки към
създаване на нови за съвременните
общини предприятия, самочувствието
ни като собственик, като работодател и
като мениджър ще бъде нашият скромен
принос в местното самоуправление.
Длъжни сме във все по-намаляващите
средства да търсим нови пътища за
подобряване на живота.
ОБЩИНАТА ПОЕМА
ДЕЙНОСТИТЕ
ПО СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО
Този зимен сезон общината няма да
бъде зависима от наети фирми, защото
сама ще поеме дейностите по снегопочистването и опесъчаването. Средствата от 75 хил. лв. от държавния бюджет
и закупената техника от Общинско
горско предприятие би трябвало да са
напълно достатъчни за извършване на
услугата за местното население. Така,
общината ще има възможност за по-голям и ефективен контрол върху качеството на изпълнение на извършваните
дейности. Тя сама ще ги организира и
изпълнява, чрез свои служители, много
по-добре, отколкото, ако се ползват
услугите на външен изпълнител.

Разпространява се безплатно

Костенец е сред десетте
общини, победители в конкурса
„ЕКООБЩИНА“ 2016
На специална церемония в к.к. „Албена“
бяха наградени победителите в конкурс
„ЕКООБЩИНА“ 2016, който се организира
от Френското посолство в България.
Поводът за него е стратегията „Европа
2020“ и нейната водеща инициатива
„Европа за ефективно използване на
ресурсите“. Според нея всички ресурси
трябва да се управляват устойчиво - от
суровините до енергията, водата, въздуха,
земята и почвата. Постигането на тези
глобални цели е възможно единствено, чрез
прилагането им в общините.
В конкурса участие взеха над 30
общини, които подадоха 48 кандидатури
в четирите категории.
В категория
„Устойчива мобилност“ Община Костенец
и Община Велинград поделят първото
място в категорията с население над 10 000
жители. Всички общини бяха оценени от
независимо жури от експерти за добрите
практики и постиженията си в четири
области. Те се отличиха с добре планирани
политики за следващите няколко години и
иновативност в осъществените общински
проекти.
Домакин на церемонията бе Доминик
Вааг, първи съветник и временно
управляващ Посолството на Франция в
България. Тя изрази признателността си
към министрите на регионалното развитие
и благоустройството и на околната среда и
водите за подкрепата на първото издание на

конкурса. „В търсене на отговор на въпросите как да направим живота в градовете
по-приятен и по-устойчив, конкурсът
„ЕКООБЩИНА“ позволи на българските
и френските общини да осъществят обмен
на опит в четирите конкурсни области.
Едновременно с това се показа как едно
добре управлявано партньорство с частните
компании позволява на общините да
постигат икономии, като в същото време
подобряват услугите за населението“,
каза г-жа Вааг в приветствието си към
гостите на събитието. Тя допълни още, че
благодарение на успеха на тазгодишното
издание на конкурса, Френското посолство
ще продължи инициативата и през 2017 г.
Лауреатите на конкурса получават
специални награди - четиридневно
учебно пътуване във Франция за двама
представители на общината, осигурени от
министерствата на регионалното развитие
и благоустройството и на околната среда и
водите. Те ще имат за цел да представят на
местната администрация добрите практики
и да установят добри двустранни отношения.
Едновременно с това корпоративните
партньори на „ЕКООБЩИНА“ също
дадоха награди в четирите категории.
Победителите в категорията „Устойчива
мобилност“ ще получат електрически
автомобил за половин месец от Рено Нисан
България.

РАБОТИМ УСИЛЕНО И ЗА
ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА ПЕЛЕТИ
ЩЕ БЪДЕМ ПЪРВИ В СТРАНАТА
Поех предизвикателството да създадем собствена база за производство на
пелети за отопление – един нов бизнес
с голяма перспектива за развитие. Наличието на собствени гори е допълнителна предпоставка за рентабилност на
продукцията с независимост от външни
доставчици на суровина. Повишеното
им търсене на територията на страната
и в Европейския съюз ще облекчи реализацията им, ще повиши приходите в
общинския бюджет и е условие за намаляване на безработицата на територията
на общината. Ще решим и проблема с
оползотворяването на отпадните продукти при добива на промишлена и друга
дървесина от общинските гори.
Затова още в начана стр. 2

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ :
Първата година от мандата на Радостин Радев – изпълнени обещания,
спечелен проект, нови амбициозни задачи
Важни решения, взети от Общински съвет - Костенец
Избирателните секции по населени места за изборите на 6 ноември
Пети фестивал на старата градска песен „Да попеем по съседски”
Злато, сребро, бронз и специални награди за Денс формация „Вайялет“
Малките танцьори от ФТФ”Костенец” надиграха 3500 изпълнители и
завоюваха престижното трето място на фестивал в Микрево
Убедителното представяне на футболистите от ФК”Бенковски”
продължава – отново първи във временното класиране
Децата от ФК”Бенковски” радват зрителите по трибуните с играта си
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от стр. 1
лото на мандата започнахме работа по
този проект. Работи се активно по проучването на европейския и българския пазар
на оборудване за производство на пелети.
Предстои и Общинският съвет да вземе
решение за закупуване на производствена база на ул.”Цариградско шосе”. При
търсенето на подходящ имот отчетохме
необходимостта от обособени пространства, които да позволяват разделянето на
производството от складирането на готовата продукция. Тази производствена
база удовлетворява в най-голяма степен
производствения процес от раздробяването на едрата дървесина до пакетирането и складирането, при необходимите за
това атмосферни условия.
Пелетите имат редица предимства
пред дървата за огрев. Имат по-висока
плътност от дървата, което означава две
неща - по висок КПД на горене и по-голяма калоричност на пелетите пред дървата. Това означава, че с 1 тон пелети
ще се отоплявате много по-дълго време,
сравнимо със същото количество дърва.
Предимство на пелетите са и ниските количества на отпадна пепел - качествените
пелети се изработват само от сърцевината на дървесината и представляват чиста
биомаса, която изгаря на 90 процента. Не
са за подценяване и по-ниските емисии
на въглероден диоксид, който се отделя
при изгарянето им. Вече на пелети се
отопляват професионалната гимназия „Г.
С. Раковски” в гр. Костенец, НЧ “Прогрес 1907“ в гр.Костенец и НЧ “Просвета
1881“ в с. Костенец и много частни домове.
Първият етап от подобряване на енергийната ефективност, чрез саниране на
училищата и детските градини, осъществихме през първия мандат, сега ще продължим с подмяната на отоплителните
системи. Търсим решение за подмяната
на парните котли в училищата и детските
градини. От началото на 2015 г. правителството заложи социална бомба в Закона
за акцизите, с които се вдигат драстично
ставките върху горивата за отопление,
които се ползват от училищата и детските градини. Преди тези горива се облагаха със символичен акциз, сега се налага
да купуват нафтата на 1,80 – 1,90 лв. С
подмяната на парните котли с пелетни ще
търсим социалният ефект и намаляването
на разходите.
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ НА ДЪРВАТА ЗА
ОГРЕВ

ЗА ДОМАКИНСТВАТА
В други общини цената за 10 кубика
дърва за огрев е в пъти по-висока от цената от 490 лв. в нашата община. Отново воден от желанието да намалим разходите
за отопление на домакинствата, предложих намаляване на цената. Общинският
съвет ме подкрепи и разреши доставката
на дърва за огрев на битовите потребители на цената, която вече споменах. Този
начин за снабдяване с дърва за огрев даде
своя социален ефект и ограничи спекулациите в частния сектор. Едновременно с
това засили доверието в общината и възможността и да бъде лоялен търговец и
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участник в пазара. Отчитам и необходимостта от подобряване организацията на
доставките за домакинствата, като работим върху оптимизация на процеса и разработване целогодишен план за доставки.
ЗАЕМЪТ Е НАЛОЖИТЕЛЕН,
РЕЗУЛТАТИТЕ СА ПОЛОЖИТЕЛНИ
Прецених, че икономически и времево най-добрият начин, за да можем да
реализираме поставените цели, е поемането на общински дълг. Считам, че той
е обоснован и необходим, защото Костенец не може да чака. За да можем да
правим ефективна социална политика,
да подобрим качеството на живот и да
задържим младите и предприемчивите и
образовани хора трябва да имаме силна
икономическа стратегия и визия за развитието на икономиката. Неолибералната
политика и политиката на стягане на коланите, която и Европейската комисия се
опита да проведе чрез Пакта за финансова стабилност, доведе до задълбочаване
на икономическата криза в цяла Европа.
Това ли искаме? Не, аз смятам, че правилната икономическа политика е политика,
която да налее допълнителен ресурс, в
случая в реално действащи общински
предприятия, които след това ще върнат
и вложените средства и печалбата.
Радвам се, че успях да убедя Общински съвет – Костенец в необходимостта
от поемането на общински дълг, с цел
реализирането на част от поетите ангажименти. Въпреки опита ми да бъде бламиран от страна на областния управител,
в крайна сметка успяхме да приемем решението.
Искам да спрат и спекулациите по
отношение на заема. След проведена
обществена поръчка общината сключи
договор с „УниКредит Булбанк“ ЕАД.
Предложената от банката лихва е в размер от 1,6 % годишно и едногодишен гратисен период. Считам, че ниската лихва
по кредита е и оценка за стабилността на
финансите на общината, тъй като нито
една банка не би поела излишен риск и би
включила размера на риска в предложената лихвата. Като сравнихме условията
за ползване на средства от фонд „Флаг”
за разплащане по проекти – отпусканите
средства са с лихва от 4,96 %. До края на
2014 г. държавата поемаше през Министерството на финансите 90% от лихвите,
но от 2015 г. общината дължи цялата сума
по лихвите на кредита.
Тук искам да обърна специално
внимание и на още нещо – изтегленият кредит е целеви, т.е. средствата ще
се харчат единствено за предварително
определени проекти и дейности. Всичко е разписано точно и ясно и беше
представено на няколко обществени
обсъждания. Използвам възможността да изброя още веднъж конкретно и с
цифри за какво ще бъде похарчен всеки един лев. Проектът за създаване на
общинско предприятие за дейности
по сметосъбиране и сметоизвозване и
зимно поддържане и снегопочистване /
БКС/ ще коства 1 100 хил. лв., в което
са включени разходите за машини и
оборудването и складова база, която
ще бъде ползвана и от предприятието
за пелети. За оборудването на
предприятието за производство на
пелети са предвидени 530 хил. лв. За
проектиране и изграждане на общинска
инфраструктура са предвидени общо
200 хил. лв. Проектът за ремонт
на „Специализирана болница за
долекуване, продължително лечение
и рехабилитация” -Костенец» ЕООД е
разчетен на 261 хил. лв. Средствата за
болницата ще бъдат изразходвани само

в случай, че не успеем да изпълним този
проект в Националния екодоверителен
фонд, в който съфинансирането е до
15%. За подобряване на движението по
пътищата предвиждаме изработването
на генерален план за организиране
движението в град Костенец, заложили
сме сумата от 21 600 лв. Желанието ни
е да бъде преустановено безразборното
паркиране на МПС в централната
градска част и в жилищните квартали
с концентрирано население. За
проектиране и изграждане на автогара
сме заложили сумата от 180 хил. лв.
Останалата част от средствата са
предвидени за погасяване на стари
задължения в размер на 832 хил.лв и за
обезщетения по влезли в сила съдебни
решение 330 хил.лв.
ТЪРСИМ И ДОПЪЛНИТЕЛНО
ФИНАНСИРАНЕ
ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНАТА
ИМАМЕ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ
През първата година на мандата предадохме три проекта в МРРБ по трансгранично сътрудничество. Спечелихме
един проект с Нишка баня, Сърбия, с
което си осигурихме закупуването на
високопроходима техника с прикачен
инвентар за гасене на пожари. Предстои
подписването на договори с участниците
в проекта.
Предадохме и три проекта в
ДФ”Земеделие”.
Първият включва реконструкция и
рехабилитация на пътя Костенец – Вили
Костенец, преасфалтиране на целия участък, подмяна на бордюри и изграждането
на тротоарна настилка, ремонт на 2 моста, маркировка на пътя и поставянето
на пътни знаци. Проектът е на стойност
7 072 447,74 лв.
Вторият
проект,
на
стойност
2 344 238,34 лв., се отнася за реконструкция и рехабилитация на улици , включващи цялостно асфалтиране с асфалт от 2
х 4 см., полагане на нови бордюри и тротоарна настилка, маркировка и поставяне на пътни знаци. Включват се улиците:
„Кокиче”, „Родопи” в град Костенец, ул.
”Ружа” в Момин проход; ул. ”Хан Аспарух”, „Мусала” и част от ул. „Иван Вазов”
в село Костенец. Предвидено е също така
да се изгради пешеходна зона на френския мост при детска градина „Здравец“
в гр.Костенец За всички обекти общината има изработени технически проекти,
разрешения за строеж и е подменила със
собствени средства водопроводите.
Третият проект, на стойност 1 437
932,66 лв., предвижда подмяна на парната инсталация и радиаторите в ОУ ”Св.
св. Кирил и Методий” в град Костенец,
както и ремонт на двора и спортните площадки.
Проектното предложение е изготвено на базата на методология на Министерството на образованието и науката.
Решаващо за включването на училища в
проектите в ДФ“Земеделие“ е точкуване според критериите на методологията.
Това училище получи най-висока оценка,
с най-много точки ,затова е включено в
проекта.
Общината и местният бизнес отново ще имат възможност да реализират
инвестиции чрез Местна инициативна
група” Костенец 2010”. Стратегията на
Сдружението беше одобрена за финансиране през новия програмен период 2014 –
2020 г. Бюджетът е в размер на 2 738 162
лв., като освен Програма за развитие на
селските райони вече са включени и програма „Развитие на човешките ресурси“
и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
Плануваните разходи досега за Община Костенец
са предвидени за:
град Костенец: подмяна на водопровода на ул.”Кокиче”, от ул.”Кокиче” до
ул.”Мургаш” и от „Кокиче”до ул. „Белмекен” , от ул.”Кокиче” до ДСК; изграждане на канализация на част от ул.”Рила”до
ул.”Витоша”;подмяна на водопровод на
ул.”Цариградско шосе” от ул. „Средна
гора” до ул. „Оборище”; ремонт на главния вход на училище „Св.св. Кирил и
Методий”; асфалтиране на ул. „Бреза” от
ул.”Ст. Караджа” до моста на река Очушница; подмяна на водопровода на ул. „Ст.
Караджа” от ул. „Цариградско шосе” до
ул. „Бреза”; подмяна на водопровода на
ул. „Славей”, ул.”Чучулига”, ул. „Калинка”, ул. „Бузлуджа” и част от ул. „Липа”.
Поставихме посетителски пейки в медицинския център и в болницата. Асфалтирахме междублоковото пространство
на ул.”Средна гора”.
В село Костенец асфалтирахме
ул.”Чавча”/между ул. „Ягода” и мост
на р. Чавча/, ул. „Ягода” /от ул.Чавча
до ул.”Освобождение”/, и ул.”Бунара”,
ремонтиране на физкултурния салон на
училището. Подменен е водопроводът
на ул.”Хан Аспарух”, ул. „Мусала”, ул.
„Иван Вазов”, ул. „Република” и част от
ул. „Васил Левски”.
В град Момин проход – е извършен
ремонт на покрива на училището, с което
цялостно е реновирано училището, след
като преди две години санирахме сградата и подменихме дограма и част от отоплителната система. Освен това извършихме подмяна на водопровода на част от
ул.“Еделвайс“.
Реализирането на капиталовите разходи е свързано със събирането на приходи.
Все още има некоректни данъкоплатци
към общината. Принуден съм да предприема към тях принудително изпълнение, чрез частен съдебен изпълнител на
дължимите суми, което ще ги натовари
допълнително с такси и разноски. Предвидените приходи от несъбраните суми
се отразява на приходната част от бюджета и води до задлъжняване към външни
доставчици и фирми. За илюстрация ще
спомена няколко фрапиращи цифри: недоборите за юридически лица до края на
2015 г. са в размер на 758 хил. лв., а от
физически лица – 473 хил. лв. Като прибавим към тях и тези за 2016 г. до края на
месец октомври: за фирми – 260 хил. лв.,
за физически лица – 223 хил. лв., разбирате за каква дупка в приходната част на
бюджета става въпрос. Държим коректността да бъде взаимна.
Радостин Радев си остана скромен и
далеч от високомерието на овластения,
смятащ, че разполага със съдбите на
другите. По-уверен, но и много порешителен от първия мандат, без да е
от кметовете „любимци“ на властта,
разчитащ на подкрепата на министерства
и ведомства, но уважаван заради
търпението и последователността си.
Костенският кмет не чака, а търси.
Получавал е упреци, и за заема, но той
е сигурен, че е за доброто на хората, и
поема отговорността си. Създава, а не
разпродава общински предприятия за
жълти стотинки. Убеден, че това е начинът
да си помогнат сами, да извоюват независимостта си от чакащи за облагодетелстване нароили се фирми. Иска да докаже, че кметът може да бъде и регулатор,
инвеститор и собственик. Фактите вече
са на страната на работещия кмет.

брой 6/64/, октомври 2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Изменение и допълнение
на Наредбата за местните данъци и такси
На 29 септември 2016 г. се проведе
заседание на Общински съвет – Костенец,
извън територията на общината. На
заседанието от 17 избрани общински
съветници присъстваха 15: г-н Радев,
кмет на общината, г-н Тодоров, зам.кмет, г-н Янакиев, секретар на общината,
кметовете на населените места г-жа
Митрова, кмет на кметство гр. Момин
проход, г-жа Кацарова, кмет на кметство
с. Костенец, г-н Йорданов, кмет на
кметство с. Пчелин, и г-н Ат. Йорданов,
кмет на кметство с. Горна Василица, и
граждани. Заседанието бе открито от
г-н Пламен Чолаков, председател на
Общински съвет – Костенец.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Кметът на общината Радостин Радев
предложи на вниманието на общинските
съветници
изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и
администрирането на местни данъци,
такси и цени на услуги на територията
на Община Костенец. С 15 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се” Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 170
Общински съвет – Костенец одобрява
Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и
администрирането на местни данъци,
такси и цени на услуги на територията на
Община Костенец.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите
с предложение за
кандидатстването
на Община Костенец с проекти за
подобряване материалната база на ДГ
„Радост”, с. Костенец, и ОУ „Св.св.
Кирил и Методий”, гр. Костенец, по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването
или
разширяването
на всички видове малки по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Г-н Чолаков обяви резултата от
гласуването: с 15 гласа „за”, 0 „против”
и 0 „въздържал се” Общински съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 171
1. Общински съвет – Костенец
дава съгласието си Община Костенец да
кандидатства за финансиране на проекти
за: Благоустрояване на детска площадка
и входна алея в двора на ДГ „Радост“,
с. Костенец; нова сграда – физкултурен
салон към ОДЗ „Радост“, ул. „Христо
Ботев“ № 18, с. Костенец; ремонт на
отоплителната инсталация на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“, гр. Костенец;
обновяване на двор и спортни игрища
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр.
Костенец, по реда и при условията
на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за
прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малки
по мащаби инфраструктура“ от мярка

7 „Основни услуги и
обновяване на селата
в селските райони“ от
Програмата за развитие
на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
2. Общински съвет – Костенец
декларира, че дейностите по ремонт и
благоустрояване на посочените детска
градина и училище съответстват на
приоритетите на Общинския план за
развитие на Община Костенец за периода
2014 – 2020 г.
3. Възлага на кмета на Община
Костенец
да
осъществи
всички
необходими действия за подготовка и
подаване на проекти за финансиране
на ремонт и благоустрояване на ДГ
„Радост“, с. Костенец, и ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“, гр. Костенец.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев предложи да бъдат
прехвърлени
оборотни
средства
от сметки на Община Костенец за
изпълнение на дейностите и за работни
заплати, осигуровки и допълнителни
плащания на лицата, назначени по проект
„Независим живот в Община Костенец”
по ОП „Развитие на човешките ресурси”
2014 – 2020 г.
С 15 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”
Общински съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 172
Общински съвет – Костенец възлага на
кмета на Община Костенец да прехвърля
от сметки на Община Костенец при
необходимост сумата в размер на 30 000
лева по сметката на проект „Независим
живот в Община Костенец” , схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ процедура BG05M9OP001-2.002
„Независим живот” в рамките на
приоритетна ос 2: „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното
включване”, Инвестиционен приоритет
№ 3 „Повишаване на достъпа до услуги,
които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни
и социални услуги от общ интерес”,
специфична цел 1 към ИП3 „Подобряване
на достъпа на хора с увреждания и
хора над 65 години в невъзможност
за самообслужване до услуги за
социално включване и средствата бъдат
възстановявани, след получаване на
плащания по проекта.
ПО
ЧЕТВЪРТА
ТОЧКА
ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Кметът
на
общината
запозна
присъстващите с предложение относно
определяне обема на годишното ползване
на дървесина през 2017 г. от горите в
Общински горски фонд.
Г-н Чолаков обяви резултата от
гласуването: с 13 гласа „за”, 0 „против” и
0 „въздържал се”
Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 173
Общински съвет – Костенец одобрява
Годишен план за ползване на дървесина
от общински горски фонд през 2017 г.,
съгласно Приложение.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:

Г-н Радев предложи за утвърждаване
на самостоятелни паралелки в ОУ „Св.
св. Кирил и Методий”, гр. Костенец. С 15
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”
Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 174
Разрешава функционирането на
самостоятелна маломерна паралелка
за учебната 2016 / 2017 г. в ОУ ”Св.св.
Кирил и Методий ”, град Костенец, за
ученици от VІІІ клас.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Кметът
на общината направи
предложение относно разпореждане с
движими вещи общинска собственост,
предоставени за управление на ОУ „К.
Костенечки”, с. Костенец.
Г-н Чолаков обяви резултата от
проведеното поименно гласуване: с 15
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”
Общински съвет - Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 175
Общински съвет – Костенец,
предоставя на директора на ОУ
„Константин Костенечки“ с.Костенец,
демонтираните
при
ремонта
на
физкултурния салон на училището
отпадъчни железа и метални конструкции,
за предаване на скраб в пункт за
изкупуване на вторични суровини.
Получените парични средства, на
база издадени първични счетоводни
документи от съответния пункт за
точното количество на метала, да
бъдат използвани за покриване на част
от разходите за поставяне на ламинат на
учебен кабинет, находящ се на третия
етаж в сградата на училището.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Председателят на ОбС запозна
присъстващите с предложение относно
изменение на Наредбата за търговската
дейност на територията на Община
Костенец. С 15 гласа „за”, 0 „против”
и 0 „въздържал се” Общински съвет Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 176
Общински съвет – Костенец приема
изменения на Наредбата за търговската
дейност на Община Костенец, приета с
Решение № 113 по Протокол от заседание
на Общински съвет – Костенец, проведено
на 04.08.2011 г., както следва:
Параграф единствен: В чл.21, ал.1
точки 6 и 7 се отменят.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Чолаков даде думата на
г-н Радостин Радев, който запозна
общинските съветници с предложение
за изменение и допълнение на Решение
№ 154/28.07.2016 г. на Общински съвет
– Костенец. С 10 гласа „за”, 5 „против”
и 0 „въздържал се” Общински съвет Костенец прие
Р е ш е н и е № 177
Общински съвет – Костенец изменя
точка 2 от Решение № 154/28.07.2016
г., както следва: Възлага на кмета на
Община Костенец да сключи договор за
покупко-продажба със собствениците на
имота по цена в размер на 5,00 лв. /кв.м.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:

Г-н Радев предложи да бъде одобрено
придобиването на имот № 030024 – частна
общинска собственост, за разширение на
„Гробищен парк” на гр. Костенец. С 10
гласа „за”, 5 „против” и 0 „въздържал се”
Общински съвет - Костенец прие
Р е ш е н и е № 178
1. Дава съгласие за възмездно
придобиване право на собственост
чрез покупка на следния имот – частна
собственост, необходим за разширяването
на гробищния парк на гр.Костенец: имот
№ 030024 с площ от 1,130 дка, НТП: нива,
шеста категория, находящ се в землището
на с. Долна Василица, ЕКАТТЕ 24894,
местността „Йоксимица”, собственост
на наследници на Анастас и Цветанка
Миладинови, съгласно Решение № 1546Д
на Поземлена комисия – гр. Костенец, за
възстановяване правото на собственост на
земи в съществуващи или възстановими
стари реални граници в землището на
с.Долна Василица.
2. Възлага на кмета на Община
Костенец да сключи договор за покупкопродажба със собствениците на имота по
цена в размер на 5,00 лв./кв.м.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев
запозна общинските
съветници
с
предложение
за
придобиване на имот № 030013 – частна
общинска собственост, за разширение на
„Гробищен парк” на гр. Костенец.
С 10 гласа „за”, 5 „против” и 0
„въздържал се”
Общински съвет Костенец прие
Р е ш е н и е № 179
1. Дава съгласие за възмездно
придобиване право на собственост
чрез покупка на следния имот – частна
собственост, необходим за разширяването
на гробищния парк на гр. Костенец: имот
№ 030013 с площ от 0,801 дка, НТП: нива,
шеста категория, находящ се в землището
на с. Долна Василица, ЕКАТТЕ 24894,
местността „Йоксимица”, собственост на
наследници на Йордан Митков Георгиев,
съгласно Решение № 1871Д на Поземлена
комисия – гр. Костенец, за възстановяване
правото на собственост на земи в
съществуващи или възстановими стари
реални граници в землището на с. Долна
Василица.
2. Възлага на кмета на Община
Костенец да сключи договор за покупкопродажба със собствениците на имота по
цена в размер на 5,00 лв./кв.м.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радостин Радев предложи да бъде
отпуснат дървен материал на църковното
настоятелство на параклис „Рождество
Богородично” в к. к. Пчелински бани. Г-н
Чолаков обяви резултата от гласуването:
с 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет - Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 180
Общински
съвет
–
Костенец,
разрешава на църковното настоятелство
на параклис „Рождество Богородично“ в
к.к.Пчелински бани, с.Пчелин, да бъдат
отпуснати 5 /пет/ куб.м. дървен материал
/борови трупи/ от общински горски
фонд, за направа на помощна сграда /
навес/ с площ от 30 кв.м.,

на стр. 4

4
ВАЖНИ РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

от стр. 3
по изготвен от тях и одобрен технически
проект.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предложи да бъде отпуснат
дървен
материал
на
църковното
настоятелство
на
храм
„Успение
Богородично”, с. Долна Василица, махала
Гергичка.
Кметът на общината изрази мнение,
че едва ли 1000 лв. ще повлияят на
общинския бюджет, има приложен
списък с материалите и призова да ги
подкрапят, защото наистина правят
нещо, това е което пази българина. Г-н
Одажиян, председател на Комисията
по образование, култура, младежка
политика, вероизповедания, спорт и
туризъм, поясни, че презумцията на
комисията е била тези пари от моста в
с. Костенец да останат в с. Костенец за
училището.
На
гласуване
бе
подложено
предложението на г-н Одажиян. С 9
гласа „за”, 4 „против” и 2 „въздържал

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

се” бе прието. На поименно гласуване бе
подложено предложението на кмета на
общината. Общински съвет - Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 181
Общински
съвет
–
Костенец,
разрешава на църковното настоятелство
при храм “Успение Богородично“,
с.Долна Василица, махала Гергичка,
да бъдат отпуснати 10 /десет/ куб.м.
иглолистен дървен материал от общински
горски фонд за направа на две беседки
към храма, по изготвен от тях и одобрен
технически проект.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков предостави думата на
д-р Васил Беляков, председател на
Комисията по здравеопазване и социална
политика, който запозна присъстващите
с предложение относно отпускане на
еднократни помощи. Г-н Младенов,
съветник от ГЕРБ, предложи за деца без
родители, кръгли сираци на територията
на общината, известни са му четири
такива деца, за общината няма да
представлява трудност да отпусне по 100
лв. месечно до завършване на тяхното

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА
КОСТЕНЕЦ
ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
1.СУ”Св.Кл.Охридски”, кабинет
по изобразително изкуство
2. СУ”Св.Кл.Охридски”, стая на I
клас
3.ДГ”Здравец”
4. ДГ”Здравец”
5.Общинска администрация /бивш
ОДК/
6.ПГ”Г.С.Раковски”, кабинет по
биология
7.ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, ет.
1, класна стая на III “Б” клас
8.НЧ”Прогрес 1907”, малък салон
9.ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, ет.
1, класна стая на II „Б” клас
10.ОУ”Хр. Смирненски”, стая на
IV клас
11.НЧ”Гео Милев 1954”, малък
салон
12.Здравна служба
13.НЧ „Просвета 1881”
14.ОУ”К.Костенечки”, кабинет по
музика
15. ОУ”К.Костенечки”, кабинет по
хореография
16. ОУ”К.Костенечки”, кабинет по
трудово обучение
17. клуб в махала Гледжова
18.клуб на пенсионера в с. Пчелин
19.административна сграда в с.
Очуша, махала Мартинска

АДРЕС
гр. Костенец, ул. „Бреза” № 6
гр. Костенец, ул. „Бреза” № 6
ул. „Здравец” № 2
ул. „Здравец” № 2
ул. „Боровец” № 13Б
гр. Костенец, ул.”Кирил и
Методий” № 5
гр. Костенец, ул.”Кирил и
Методий” № 7
гр. Костенец, ул.”Петър
Берон” № 2
гр. Костенец, ул.”Кирил и
Методий” № 7
гр. Момин проход,
ул.”Славянска” № 3
гр. Момин проход, ул.”Хр.
Ботев” № 23
с. Костенец, ул. ”Св. Иван
Рилски” № 1
с. Костенец, пл.
„К.Костенечки” № 13
с. Костенец, ул. „Инчовица”
№3
с. Костенец, , ул. „Инчовица”
№3
с. Костенец, , ул. „Инчовица”
№3
с. Горна Василица, махала
Гледжова
с. Пчелин
с.Очуша, махала Мартинска

След решение на РИК на базата на събраните заявления от
жители на общината беше разкрита подвижна секция № 20 със
заповед на кмета на общината

образование. Ще направи конкретно
предложение за имената, ако има и други,
ще се допълнят.
На поименно гласуване бе подложено
предложението на кмета на общината. С
14 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет –Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 182
1. Общински съвет – Костенец,
отпуска помощ по 160 лв.за раждане на
дете на 22 жители на Община Костенец.
2. Общински съвет – Костенец
отпуска еднократни помощи, необходими
за лечение на 16 лица, на стойност 4070
лв.
3. Средствата да бъдат осигурени от §
42 14 от общинския бюджет.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД. Питания.
Г-н Чолаков, председател на ОбС,
предостави думата на общинските
съветници за питания. Актуални въпроси
зададоха г-н Митров и г-н Младенов,
съветници от ГЕРБ.
Г-н Радев отговори на въпроса на
г-н Митров за моста над р. Чавча в с.
Костенец, който бил
пропаднал, че
е ремонтиран за сметка на фирмата.

брой 6/64, октомври 2016 г.
Ремонтът на пътя при Минчо се е наложил,
поради авария - здравата тръба е спукана
и се е наложило това разкопаване на
част от настилката. Заложените 3000 лв.
- фирмата ще се върне да преасфалтира,
едва ли тези средства ще стигнат за 300
кв.м., ще трябва да се актуализира сумата.
Изкърпването е частично решаване на
проблема, ще се търсят възможностите
на проект за реконструкция на цялата
улица. Относно пешеходните пътеки,
вече има боя, проблемът е, че няма
хора, но ще се направи необходимото,
за да се обновят пътеките. Има 3000
лв. за оградата на читалището в с.
Пчелин, за тази сума трудно се намира
изпълнител, но ще се направи ремонта.
Относно приходите от ОП „ОГЗГФ” за
м. септември – исканата справка ще бъде
предоставена на съветниците. Подходът
на пътя за болницата до края на годината
ще бъде довършен. За работното време
на маркировачите - те са на заработка,
а горските стражари са на ненормирано
работно време, вече втори месец, за да
могат да пишат актове и да си изпълняват
служебните задължения и след 17.00
ч.

Общината създаде необходимата организация
за изборите за президент и вицепрезидент на
Република България
и за националния референдум
Народното събрание насрочи избори за президент и вицепрезидент на
Република България на 6 ноември 2017 г. /неделя/. Същия ден ще бъде проведен
и национален референдум, в който са включени три въпроса. За първа година
изборите са задължителни и в листите наред с имената на кандидатите за президент
и вицепрезидент е включено и празно квадратче за тези, които не желаят да гласуват
за никой от заявилите готовност да застанат начело на президентската институция.
Очаква се активността да се повиши. Общинската администрация в Костенец
създаде необходимата организация за безпрепятственото гласуване на жителите.
Секционните комисии са обучени и добре подготвени за изборния ден.
Със заповед на кмета са определени секциите в населените места.
Изборните листи са начинът на избирателите да проявят своята гражданска
позиция и подавайки своя глас, да определят петия демократично избран президент.

„Да попеем по съседски”

На 22 октомври в НЧ „Прогрес
1907” град Костенец се проведе
Петият фестивал на старата градска
песен „Да попеем по съседски”,
организиран от читалището под
патронажа на кмета на Община

Костенец
господин
Радостин
Радев. Фестивалът притежава
уникална привлекателност със
своите многообразни изпълнения
и със стремежа си към духовност и
хармония.
на стр. 5

АКТУАЛНО

брой 6/64/, октомври 2016 г.

„Да попеем по съседски”

от стр. 4
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РАДОСТНИ ВЪЛНЕНИЯ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

В програмата
участваха 16
състава от цялата страна: Пазарджик,
Велинград, Самоков, Луковит, Видин,
и други. Публика и участници станаха
част от една неповторима атмосфера
и се заредиха с приятни емоции.
Фестивалът бе закрит с концерт на
Бони Милчева - артист, който очарова
с прекрасните си изпълнения, с
винаги младия си дух и със своята
позитивност.

Денс формация „Вайялет”
На 21 и 22 октомври 2016 година се
проведе ХII Международен фестивал
„Кръстопът на музите“ в град София
под патронажа на Министерството на
културата. Участници от Латвия, Грузия,
Македония, Израел и от цялата страна
показаха своите умения в различните
направления вокал /поп и народно пеене/,
хореография /народни танци, съвременни
танци и модерен балет/, поезия.
Денс формация „Вайялет“
в
направление съвременни и модерни танци
участва във възрастова група до 13 години
с 12 танца. Девет от танците се класираха
в челната тройка - 2 златни, 4 сребърни и
3 бронзови медала, а два от танците взеха
специална награда - безплатно участие
в Балканска танцова спартакиада в град
Велико Търново през месец ноември.
На 23 октомври 2016 година бе закрито
дванадесетото издание на международния
фестивал на изкуствата с невероятен гала
концерт и награждаване в зала № 11 /кино
Люмиер/ на НДК. В гала концерта участваха и нашите златни медалисти: при солистите Рая Ангелова с танца „Да полетя
с вятъра“ и при групите танца „Флотски
екипаж“.

ТРЕТА НАГРАДА ЗА
ТАНЦЬОРИТЕ ОТ ФТФ
„КОСТЕНЕЦ“
За тринадесети пореден път
Малешевска планина бе събрала в
едно повече от 3500 изпълнители от
над 120 населени места в България,
Македония, Сърбия, Турция, Гърция,
Украйна, Молдова. Те отвориха
сърцата на публиката за магията и
очарованието на фолклора.
Фолклорна танцова формация
«Костенец» към Народно читалище
«Прогрес 1907» град Костенец, с
художествен ръководител Николай
Ибришимов бе един от тези
участници. С прекрасните си и
сърцати изпълнения танцьорите взеха
престижната трета награда за танцово
изпълнение – танцови състави до 12
години.
На тържествена церемония бяха
обявени лауреатите на тринадесетото
издание на международния фолклорен
фестивал „Малешево пее и танцува” Микрево 2016 г.

ХИЖА „БЕЛМЕКЕН”
Петър Ръсовски
Като голяма сива птица
е хижата сред снеговете,
Над нея слънцето - жълтица –
през облака разкъсан свети.
Наблизо езерото чезне,
притихнало и заледено.
Лавини виснат. Тънат бездни.
Ала не ми е тук студено.
И вълчо виене отеква,
в стъклата чука вятър – просяк.
Но на сърцето ми олеква –
то става меко като восък.
А вечерта несетно срина
звезди, опрели там до върха.
И аз потеглям по пъртина,
където - бял - съня ми пърха.

Вървя по стъпките на риска
в мъгли, през преспи и вихрушки.
И цялата пустиня рилска
забива в мене бели стружки.
Вървя , надве разсякъл мрака,
макар че зимата се въси.
А хижа „Белмекен” ме чака,
за да ме възроди с дъха си.
Насън или наяве влиза
кракът ми в нея със скриптене.
И се събличам там по риза.
И от възторг сърцето стене.
И от прозорчето се вглежда
стопеният ми поглед вънка,
където като скрежна вежда
планинската верига звънка.

ФЕСТИВАЛ НА МЪЖКИТЕ ХОРОВЕ
На 15.10.2016 г. Вокална формация „Рила” с художествен ръководител
Ирина Герина при НЧ „Просвета -1881”, с. Костенец, се представи достойно
на Фестивала на мъжки хорове „Св. Ив. Рилски” в гр. Дупница. Формацията
беше удостоена с диплом и статуетка. Изявите в общината и в страната дават
самочувствие на хористите и ги амбицират за нови успехи.

Отминаха
седмици
от
първия ученически звънец за
най-малките ученици на село
Костенец. Първата снимка остава
спомен за цял живот. Пременени,
развълнувани, учениците дълго
ще си спомнят за прекрачването на
училищния праг и за тържеството
в тяхна чест – с цветя, със стихове
и песни за училището и Родината,
с усмивки, благослов за здраве
и успехи и с вълнения в ОУ „К

.Костенечки“. Същите вълнения
споделиха и децата от ДГ ”Радост”
в селото.
Учениците,
учителите
и
родителите бяха поздравени от
кмета на Община Костенец г-н
Радостин Радев, и от кмета на
Кметство с. Костенец г-жа Любка
Кацарова, които подариха книжки
и
ученически комплекти на
развълнуваните първокласници и
децата от предучилищните групи.

ОТЛИЧИЯ НА ФЕСТИВАЛ
В ГЪРЦИЯ
Певческата група към Пенсионерски клуб
„Зелен здравец“ в село Костенец от 15 до 19
септември 2016 г. участва в Международния
фестивал в Паралия – Гърция. Със своите
сърцати изпълнения родните певици успяха да
завладеят публиката и журито и бяха отличени с
много награди. Това международно признание
ще мотивира още повече самодейците за нови
успехи.

НАГРАДИ ЗА НАШИ САМОДЕЙЦИ НА
ФЕСТИВАЛА В РАДУИЛ
На 03.09.2016 г. Мъжка вокална група „Костенски ритми” и дует
Румен Попов и Никола Николчов с художествен ръководител Васил Сотиров
при НЧ „Просвета-1881” в с. Костенец взеха участие в Бобфест, които се
организира в с.Радуил. Изпълнените от тях песни „Молим се на Бога” и
„Ситно се оро виеше” заслужено спечелиха няколко награди - грамота,
диплома и златен фасулицър.
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СПОРТ
ФУТБОЛ

ФУТБОЛИСТИТЕ ОТ „БЕНКОВСКИ” НАЧЕЛО В КЛАСАЦИЯТА
СЛЕД СЕДМИЯ КРЪГ НА ПЪРВЕНСТВОТО
Радост за запалянковците от успехите на отбора
И отминалия седми кръг от есенния
дял на първенството в софийската
областна първа група - изток, поднесе
интересни двубои по стадионите.
Отборът на ФК „Бенковски”от гр.
Костенец продължава да бъде начело
във временното класиране с актив от
15 точки. След като победи като гост
отборът на ФК”Левски”, гр. Елин Пелин,
с 1:3 отборът на Мирково е втори в
класирането с актив от 9 точки, въпреки
че по програма почиваше този кръг. ОФК
„Елин Пелин” – Елин Пелин победи като
гост отбора на ФК”Пирдоп” с 2:5 и вече
заема третата позиция в класирането с

9 т., измествайки другия елинпелински
отбор – ФК ”Левски”, който има същия
брой точки, но с по-лоша голова разлика.
Много интересен беше двубоят
между ФК ”Звездец” – Горна Малина, и
ФК ”Мътивир” – Ихтиман, завършвайки
3:3. Така отборът на ФК ”Звездец” след
този кръг заема 5-тата позиция с актив
от 8 т.
В следващия осми кръг програмата
предвижда отборът на „Бенковски” да
посрещне на своя обновен стадион в гр.
Костенец гостите от Горна Малина.

брой 6/64/, октомври 2016 г.

ДЕТСКИЯТ ФУТБОЛЕН ОТБОР
НА ФК”БЕНКОВСКИ”
СИ ЗАСЛУЖИ АПЛОДИСМЕНТИТЕ

На 11 септември се проведе детски
футболен турнир в гр. Костинброд
за родените през 2004 -2005 г. Децата от ФК „Бенковски” се представиха отлично, като спечелиха в своята
група в конкуренцията на домакините
от Костинброд, „Спортист”, Своге и
„Левски”, Долна баня. Децата от ФК
„Бенковски” се изправиха срещу силния
отбор „Сливнишки герой” в спор за
първото място, загубвайки с 1:4. Всички
участници получиха топки и екипи за
награди, а единствено финалистите купи.
На 22.10.2016 г. детският отбор на

ФК „Бенковски”, за деца, родени след
2002 г., загуби като домакин с 2:3 в мач
от първенството от ФК ”Сливнишки
герой”. Въпреки загубата и лошото време
стадион „Бенковски” посрещна голям
брой публика, която остана очарована от
обновения стадион и показаното от децата
на терена. Изпрати детския футболен
отбор на Костенец с аплодисменти.
В следващия кръг ФК „Бенковски”
приема отборът на” Спортист”, Своге, а
„Сливнишки герой” гостува в Самоков
на „Рилски спортист”.
Пожелаваме победи на малките
футболисти от ФК „Бенковски”!

Любомир Кузев
ШАХ

СПОРТЪТ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИМА СВОИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ В
КОСТЕНЕЦ
Общински турнир по шахмат за деца и
възрастни

Досега общината организираше
два традиционни турнира по шах, за
коледните и великденските празници.
Поради
засиления
интерес към този
спорт
тази година
шахът беше включен
и в празничните за
града ни дни през
месец септември.
Турнирът
за
деца и юноши бе
част от планираните
инициативи
в
спортния
ден
и се проведе в
конферентната зала
на
новопостроения
стадион „Бенковски“
в гр. Костенец на

21.09.2016 г. В него взеха участие 10
деца и юноши. След оспорвана битка
купата спечели Ивайло Антов, следван
от Габриела Марчина и Ивайло Петров.
Два дена по-късно, на 23.09.2016
г., се проведе и общинският турнир
по шахмат при възрастните. Клубът
на пенсионера в града - традиционно
място на провеждане на състезанието
при възрастните, събра 15 участника и
няколко любопитни ценители на този
спорт. Тук купата стана притежание на
Славчо Тонев. На второ място остана
Боян Додов, а на трето Михаил Малчев.
Класиралите се на първите три места
и в двата турнира получиха грамоти и
парични награди, осигурени от кмета на
общината г-н Радостин Радев. За всички
състезатели имаше поименен приз за
участие. За децата и юношите бяха
осигурени и награди под формата на
лакомства, а турнирът при възрастните
завърши с обща почерпка.
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ЛЕКА АТЛЕТИКА

Медал и купа за КЛАС-Костенец
Атлетите
на
КЛАС-Костенец
участваха в няколко състезания през
ноември.
В едно от най-масовите състезания
при най-малките състезатели „Децата
на София” 6-годишният Венцислав
Димитров в тандем със своя баща,
носещ същото име, се класираха на
трето място в щафетното бягане 2х50 м
(дете+родител).
Освен до столицата КЛАС-Костенец
пътува и до Кюстендил в началото на
месеца. Клубът ни се включи както с
участие, така и с помощ в организацията

на турнира за местните ученици на
клуб „Цвети Кирилова”. Надпреварата
се проведе под формата на програмата
„Детска атлетика”, която е базирана
на игровия принцип с адаптирани
атлетически уреди.
Най-големите
ни
състезатели
Йоанна Петрова, Мартин Фильов и Деян
Николчев участваха на шосеен пробег
„Купа Самоков” в Самоков. Костенските
деца стартираха в ученическата
надпревара на 400 м и заеха призови
класирания.

Текст снимка: Тандем Димитрови на почетната стълбичка.

