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135 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ В СЕЛО КОСТЕНЕЦ
поздравени от кмета на кметство
с. Костенец Любка Кацарова. В
специалното си обръщение към
тях кметът на Община Костенец
Радостин Радев изказа вярата и
убеждението, че днес и занапред
читалището
ще
разпръсква
светлината на знанието и
творчеството и ще допринася за
укрепване на българщината и
единството на народа.

На 29.10.2016 г. тържествено
бе отбелязана 135-годишнината
от създаването на читалище в
село Костенец - най-старото
на територията на общината.
Домакините бяха безкрайно
щастливи от препълнения салон
- жители и гости на селото,
дошли да споделят емоцията на
празника. По стара българска
традиция всички гости бяха
посрещани с пита, мед и сол.
Те имаха възможност да изберат
детска рисунка на тема „Моето
читалище“ и да си я закупят като
входен билет на цена по тяхна
преценка.
В началото на програмата
читалищните
дейци
бяха

Поздравителни адреси бяха
получени от Министерството на
културата, инж. Пламен Чолаков,
председател на Общински съвет
- гр. Костенец, колективи на училища и читалища на територията
на общината и извън нея, общински организации на политически
партии.
Цветанка Наджакова, председател на читалищното настоятелство, поднесе поздравителни
адреси към художествените ръководители, самодейците и колектива на читалището. Тя връчи
и плакети на Ирина Герина, дългогодишен председател на ЧН и
Седефка Илчева, изпълнявала
длъжността секретар в продължение на четиридесет години. В
празничната програма участие

взеха всички самодейци от групите към читалището, възпитаници от НУФИ „Широка лъка“ и
ТА „Средец“ от София. Празничният спектакъл беше подарък за
всички – малки и големи, участници и зрители.
НЕПРЕСЪХВАЩ
ИЗВОР
НА ВЕКОВНА МЪДРОСТ И
ДУХОВНА СВЕТЛИНА
В далечната
1881 г.
родолюбиви костенчани в крак
с духа на времето създават
читалище и го помещават в
старото училище в църковния
двор. Председател е Стоян
Кайтазов, който през 1936 г.
дарява средства за построяване
на самостоятелна читалищна
сграда. През 1948 г. се прави
разширение със средства от
обществени
организации,
доброволен труд, бригади. През
1990 г. завършва реконструкция
на сградата с цел нейното
разширяване и осъвременяване,
а през 2014 г. приключва
проект „Основен ремонт на НЧ
„Просвета-1881 с. Костенец“ по
договор между читалището и ДФ
„Земеделие“.
на стр. 6

ОТГОВОРНО И ЗАЕДНО - ТОВА Е ИЗБОРЪТ
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
Отчет за дейността на Общински съвет – Костенец
от неговия председател инж. Пламен Чолаков

Председателят на Общински
съвет - Костенец инж. Пламен
Чолаков внесе за разглеждане
отчет за дейността на Общински
съвет и неговите постоянни комисии за периода от 09.11.2015 г.
до 30.06.2016 г.
Отчетът се разглежда на открито заседание и се разгласява
на населението на общината по
реда, определен в Правилника

за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му
с общинската администрация.
Поместваме съкратения вариант
на отчета, пълният текст е достояние на всеки, който желае да се
запознае подробно с работата на
съветниците, в сайта на общината.
Избирателят в Община Косте-

нец даде своя вот за 17 общински
съветници, излъчени в партийни
листи на три партии и една коалиция, съответно за ПП БСП – 7
мандата, ПП ГЕРБ – 5 мандата,
ПП БДЦ - 3 мандата и Местна
коалиция “Костенец, събуди се”
– 2 мандата. С полагане на клетва на 09.11.2015 г. новоизбраните
общински съветници и кметове
започнаха изна стр. 2

Разпространява се безплатно
Президентски избори 2016 г.

И КОСТЕНЕЦ ИЗБРА РУМЕН РАДЕВ И
ИЛИЯНА ЙОТОВА СЪС ЗАВИДНА ПРЕДНИНА
В ПРЕЗИДЕНТСКАТА НАДПРЕВАРА

Отминаха напрегнатите дни
на предизборната кампания
за президент и вицепрезидент
на Република България. Вече
всички знаем резултатите за
страната. Какви са цифровите
изражения на отминалите
избори в Община Костенец.

На
балотажа
за
президентските избори в град
Костенец избирателите дадоха
своя вот в 9 секции. От 6075
имащи право на глас, до урните
отидоха 3453 избиратели. От
тях 3296 пуснаха действителни
на стр. 2
бюлетини,

ПАРК «РИЛА»

ОТНОВО ЗА
МИНЕРАЛНИТЕ
ИЗВОРИ

Спортният туристически
комплекс - мечта или
реалност

Кметът
на
общината
Радостин Радев участва в
среща с представители от
МОСВ. На заседанието на
Общинския съвет, проведено
на 27 октомври 2016 г., кметът
запозна общинските съветници
с резултата от разговорите.
Планът за управление на
парк «Рила» е с изтекла давност.
Новият план предстои да се
приеме на висш експертен
съвет, след което да бъде
одобрен от Министерски съвет.
С приемането му ще се отвори
път и на инвеститорите за
територията на общината.
На срещата е получен
отговор кога ще бъде приет
новият план за управление,
в какви срокове
общината
съвместно с инвеститора от
»Резорт капитал» ще може да
започне изграждането на така
дългоочаквания туристически
спортен комплекс Костенец –
Белмекен. Отговорът бе даден от
представители от МОСВ. В края
на януари резултатът трябваше
да бъде ясен. Оставката на
правителството със сигурност
ще повлияе негативно на
обещания срок за решаване на
този проблем, често отлаган
по независещи от общината
причини.
Допълнително
забавяне
може да се очаква и от
включването на нова точка от
екозащитниците, които искат
да бъде обособена буферна зона
в парка.

Продължават дългогодишните усилия на кмета на общината да върне природните
дадености на тези, на които са
дадени, на жителите на общината.
След многобройните и не
водещи до резултати обещания и
уверения, се проведе поредната
среща в Министерството на
здравеопазването,
в
която
участваха кметът, председателят
на Общинския съвет, кметовете
на Момин проход, село Костенец
и село Пчелин, както
и
представители на тези населени
места, и сдружение „Възраждане”
от село Костенец.
От разговорите става ясно
становището на Министерството
на
здравеопазването,
което
е
против
безвъзмездното
предоставяне на баните и плажа
на общината. Дни след изразената
позиция,
кабинетът
подаде
оставка. Това за пореден път
спира решаването на проблема.
В
момента кметът обмисля
две от предложените
засега
възможности. Едната предвижда
предоставянето на баните и плажа
при сключването на дългосрочен
наем, а другата - придобиването
им чрез
покупка. След
задълбочен анализ на ситуацията
за ползите в бъдеще, предстои да
се вземе окончателното решение,
което трябва да бъде най-доброто
за общината.
Едно обаче е ясно, независимо
от начина, кметът Радостин
Радев държи на обещанието си
да върне минералните извори на
общината и ще го осъществи. А
това безспорно ще бъде от полза
за всички жители.
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ОТГОВОРНО И ЗАЕДНО - ТОВА Е ИЗБОРЪТ
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

от стр. 1 пълнението на
своите
функции, съгласно изискванията на
ЗМСМА.
Като орган на местното самоуправление Общинският съвет
приема решения в рамките на
своята компетентност при спазване на изискванията на закона
и съобразяване с интересите
на гражданите от общината. За
зам.-председател на Общинския
съвет бе избран инж. Мирослав
Николов, съветник от БСП.
През отчетния период Общинският съвет е провел 18 заседания, от които 8 на подписка.
Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Костенец и взаимодействието му с общинската
администрация, заседания се
свикват от неговия председател.
Уведомлението за заседанието
съдържа деня, часа, мястото и
проект за дневен ред и се оповестява 5 дни преди заседанието. Гражданите могат да отправят питания към общинските
съветници, председателите на
постоянните комисии и към
председателя на Общинския
съвет след изчерпване на дневния ред. Питанията трябва да
са конкретно формулирани и не
могат да се отнасят за въпроси
извън компетенциите на общинските съветници.
Приетите
решения
и
подзаконовите
нормативни
актове се разгласяват на
населението
на
Община
Костенец, като се публикуват
на официалната страница на
общината
www.kostenetz.com
и в местния вестник „Костенец
днес”.
Гражданите на Община
Костенец имат безпрепятствен
достъп до председателя и зам.председателя на Общински съвет – Костенец, посредством
приемните дни, провеждани
всяка седмица, съответно в понеделник и петък.
ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
КОСТЕНЕЦ
Общинският съвет избира от
своя състав постоянните и временните комисии. Общинските
съветници участват в състава
на смесени комисии, създадени съвместно с представители
на общинската администрация
по силата на наредби. Към Общински съвет – Костенец е създадена Комисия по Закона за
предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, която
е постоянно действащ орган с
компетентност по ЗПУКИ.Към
Общински съвет – Костенец
бяха конструирани седем Постоянни комисии.
Заседанията на комисиите
са открити. На тях присъстват
представители на общинската
администрация от съответния
ресор, управители на търговски
дружества с общинско участие,
когато са вносители на обсъжданите проекти за решения,

представители на
неправителствени организации и
граждани.
Разглеждането
на проектите за решения в постоянните комисии помага
впоследствие на общинските съветници при гласуването
им на заседанието
на Общинския съвет. През м. ноември - декември 2015 г. бяха проведени 5 заседания, на които
основно се конструира Общинският съвет и бяха приети основните документи за неговата
работа през мандата. Това е първата група решения, които се
въвеждат в действие.
През отчетния период :
Комисията по икономика,
бюджет и финанси с председател
г-жа Надежда Янкова е провела
12 заседания; Комисията по
устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване
и околна среда с председател г-н
Емил Даскалов - 9 заседания;
Комисията по здравеопазване
и социална политика
с
председател д-р Васил Беляков
– 9 заседания; Комисията по
образование, култура, младежка политика, вероизповедания,
спорт, туризъм с председател г-н
Юлиян Одажиян - 9 заседания;
Комисията по нормативна
уредба, общински предприятия
и общинска собственост с председател г-н Мирослав Николов
- 15 заседания; Комисията
по
еврофондове,
проекти,
следприватизационен контрол
с председател г-н Юлиан Георгиев - 6 заседания; Комисията
по Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт
на интереси и антикорупция с
председател г-н Васил Младенов
- 2 заседания.
Общинските
съветници,
които не са членове на съответната комисия, както и кметът,
зам.-кметът, кметовете на кметства, кметските наместници и
секретарят на общината, могат
да участват във всички нейни
заседания с право на съвещателен глас.
При обсъждане на проекти за решения и други актове
или други въпроси, вносителят
или негов представител, както
и заинтересованите лица от администрацията задължително
присъстват на заседанията на
комисиите.
След съгласуване с председателите на Постоянните комисии,
материалите се включват в проекта за дневен ред. Вносители
на материалите са кметът на общината, председателят на ОбС,
председателите на постоянните
комисии, общински съветници.
Избрана бе временна комисия
за изготвяне на Правилник за
устройство
и дейността на
Обществен съвет към Общински
съвет – Костенец. Временни ко-

мисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане
на анкети.Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност
и финансовите средства на временните комисии се определят
от Общинския съвет. Правилата
за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение
на временните комисии.
За отчетния период Общински съвет – Костенец е приел
общо 184 решения.
През същия период в канцеларията на Общински съвет
– Костенец са постъпили общо
478 заявления, жалби и предложения от кмета, от жители на
общината, неправителствени и
правителствени организации,
управители на общински фирми, от областния управител на
Софийска област, които са резолирани за разглеждане от съответните комисии.
Част от тях засягат въпроси,
които не са от компетентността на Общинския съвет, поради
което се изпращат на компетентните органи. Много от предложенията в тях се възприемат и
по тях се изготвят конкретни
промени в подзаконовите нормативни актове или решения по
конкретни проблеми.
За първи път, още в началото
на мандата, ние набелязахме
своите приоритети в бъдещата
си работа, които не само са
своеобразен реален измерител за
дейността на Общинския съвет,
но и гаранция за прозрачност
на управлението. Предмет на
връщане за ново обсъждане
актове на основание чл.45,
ал.4 от ЗМСМА от областния
управител на Софийска област
са 5 решения на Общински
съвет – Костенец през отчетния
период.
Общинският
съвет
изпълнява в срок задълженията
си за оповестяване пред
гражданите
на
Община
Костенец решенията, които са
взети от Общински съвет чрез
общинския вестник, интернет
страницата на общината и
на таблото на първия етаж в
сградата на общината.
Уважаеми дами и господа,
Всички
осъзнаваме,
че
проблемите на хората нямат
политически цвят. Водени от
клетвата, която сме положили
като общински съветници,
ще продължим да работим с
отговорност за интересите на
гражданите на Община Костенец
и за тяхното благоденствие.

И КОСТЕНЕЦ ИЗБРА РУМЕН РАДЕВ И
ИЛИЯНА ЙОТОВА СЪС ЗАВИДНА ПРЕДНИНА
В ПРЕЗИДЕНТСКАТА НАДПРЕВАРА

от стр. 1
83 недействителни, а 170
избиратели
предпочетоха
празното
квадратче
като
свои избор. С 974 гласа
повече предпочитанията са
за кандидатите за президент
Румен Радев и за вицепрезидент
Илияна
Йотова,
издигнати от инициативен комитет и
подкрепени от БСП.
В двете секции на Момин
проход
отидоха да подадат
своя глас 844 жители от 1432
имащи право на глас. Действителните бюлетини са 814,
недействителни са 30, а не
подкрепят никой от кандидатите
47 гласоподаватели. И тук Румен
Радев печели надпреварата,
като за него са гласували 553
избиратели, а за кандидата на
ГЕРБ Цецка Цачева има 227
бюлетини.
В село Костенец 1367 избиратели не са проявили желание
да участват в балотажа. От
гласувалите 1609 са пуснали
действителни бюлетини, 79 –
недействителни, а квадратчето
не подкрепям никого са избрали
59 жители. Тук предпочитанията
са изразени категорично в полза
на Румен Радев - 1188 гласа
за генерала срещу 382 гласа за
кандидата на ГЕРБ.
В село Горна Василица
са се отзовали на балотажа
61,86% от гласоподавателите.
Преобладават действителните
бюлетини, 2 са недействителни
и 2 са за празното квадратче.
От действителните бюлетини
96 гласа получава одобрение Румен Радев, а за Цецка Цачева са

гласували 20 избиратели.
В село Пчелин правото си
на глас са упражнили 70,46 %
от жителите. От бюлетините 3 са недействителни, а 7 са
за не подкрепям никого. И тук
Румен Радев е предпочетен като
кандидат за президент с 96 гласа,
пред 61 гласа за Цецка Цачева.
В село Очуша процентът
на гласувалите е най-висок –
81, 63 %. Само 9 от имащите
право на глас не са отишли до
изборните урни, 1 бюлетина
е недействителна, а двама от
гласоподавателите не подкрепят
никой от кандидатите. От
подадените
действителни
бюлетини 20 гласа са за Румен
Радев, а 17 за кандидата на
ГЕРБ.
В 20 секция СКК от 82
избиратели са гласували 76.
Гласовете за двамата претенденти се разпределят по следния
начин: 49 на 24 за генерал Румен
Радев.
В подвижната секция от 30
гласували 19 са за Румен Радев,
а 11 за Цецка Цачева.
Така в цифри избирателите
на
общината
показаха
политическите
си
предпочитания. Във всички
секции
убедително
води
кандидат президентската двойка,
издигната
от
инициативен
комитет и подкрепена от
БСП Румен Радев и Илияна
Йотова. В национален мащаб
тази подкрепа е най-високата,
получавана за президент на
страната.

Национална работна среща на тема:

„Охрана и сигурност
в българските кметства”
От 23 до 25 ноември в
Трявна се проведе среща за
обмяна на опит между кметове
и кметски наместници от
страната.
Темата,
която
беше разисквана,
е от
изключителна важност за
всички нас – охраната и
сигурността в кметствата.
Водещи на семинара бяха
адв. Петър Петев, правен
консултант в областта на
местното самоуправление,
Нели
СимеоноваНиколова,
дългогодишен
експерт в областта на
гражданската регистрация
и
административното
обслужване, и инж. Емил
Вълков, началник на отдел
„Ред и сигурност” в Община
Пловдив. От Костенец в
работата на семинара взеха
участие
зам.-кметът
на
общината Румен Тодоров
и кметът на село Костенец
Любка Кацарова.
Проблемите
от
ежедневието
определиха

като най-важен въпросът
за сигурността и охраната
на населените места и
ролята на местната власт.
Възникващите пожари
и
природни бедствия наложиха
обсъждането на Наредбата
за реда и създаването на
доброволни противопожарни
формирования за предотвратяване или овладяване на
бедствия и пожари. Опазването на обществения ред и
показателите на шума също
намериха място сред обсъжданите проблеми в семинара. Бяха разгледани актуални моменти от Закона за
гражданската регистрация,
както и аспекти от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация, отнасящи се до сигурността и
връзката му с ЗМВР. Бяха дадени указания за подпомагане дейността на кметовете на
населени места при пререгистрирането и създаването на
нови ДПФ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

брой 7/65/, ноември 2016 г.

КМЕТЪТ ПОЛУЧИ ПОДКРЕПА ЗА
ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА ПЕЛЕТИ И
ОБЩИНСКО Б К С ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ
НА ПРИХОДИТЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА
БЕЗРАБОТИЦАТА
Само общинските съветници от ГЕРБ
гласуваха против

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На 27 октомври 2016 г. в голямата
зала на общинска администрация се
проведе заседание на Общинския съвет.
Присъстваха 15 общински съветници, г-н
Радев, кмет на общината, г-н Тодоров,
зам.-кмет, г-н Янакиев, секретар на
общината, кметовете на
населените
места: 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. В
заседанието бяха включени 16 точки.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите
с Предложение относно приемане на
Декларация от Барселона, подписана от
кметове и други избрани представители,
присъствали на първата Паневропейска
среща за местната власт и новото
поколение споразумения за свободна
търговия, проведена на 21 и 22 април
2016 г. в Барселона.
Предложения и разисквания не
постъпиха, с 14 гласа „за”, 0 „против”
и 0 „въздържал се” Общински съвет Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 184
Приема Декларацията от Барселона,
подписана от кметове и други избрани
представители, присъствали на първата
Паневропейска среща за местната власт
и новото поколение споразумения за
свободна търговия, проведена на 21 и 22
април 2016 г. в Барселона.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев направи предложение
за приемане на условията и реда за
вписване на общинските детски градини
и центрове за подкрепа за личностно
развитие в регистър в Община Костенец.
С 14 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет - Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 185
Приема Наредба за условията
и реда за вписване на общинските
детски градини и центрове за подкрепа
за личностно развитие в регистър в
Община Костенец.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Кметът на общината предложи
промяна в Програмата за управление
и разпореждане с имотите – общинска
собственост през 2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с
чл.8, ал.9 и ал. 10 от Закона за общинска
собственост, Общински съвет - Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 186
І. Да се допълни приетата с Решение
№ 3/28.01.2016 г. на Общински съвет
- Костенец „Програма за управление
и разпореждане с имотите – общинска
собственост, в Община Костенец през
2016 година”, както следва:
1/ В раздел ІІІ, буква „А” „Имоти,
които Община Костенец има намерение
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да предостави под наем”, в частта I-А1,
се добавя следния текст:

І.

15.

А1.Описание на
свободни имоти, за
които през 2016 г.
ще бъдат проведени
процедури за
отдаване под наем
Помещение, находящо
се в сградата на
Кметство
село
Костенец, УПИ IX –
909 в кв.29 по плана на
село Костенец

Площ,
кв.м

9
кв.м

ПО
ЧЕТВЪРТА
ТОЧКА
ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предложи да бъде закупен
недвижим имот.
Г-н Чолаков обяви резултата от
поименното гласуване: с 10 гласа „за”, 4
„против” /Васил Ангелов Беляков, Георги
Владов Митров, Евгения
Лазарова
Захариева, Лидия Любенова Стоянова,
съветници от ГЕРБ/ и 0 „въздържал се”
Общински съвет - Костенец прие
Р е ш е н и е № 187
1. Дава съгласие за възмездно
придобиване право на собственост
чрез покупка за сумата от 595000,00
лв. /петстотин деветдесет и пет хиляди
лева/ на следните имоти, собственост на
Борислав Димов Желязков:
·
УПИ V – 674 с площ от 580 кв.м
в кв. 84 по плана на гр. Костенец, ведно с
МС със ЗП от 580 кв.м.
·
УПИ VІ-674 с площ от 1050 кв.м
в кв. 84 по плана на гр. Костенец, ведно с
МС със ЗП от 811 кв.м, МС със ЗП от 44
кв.м и МС със ЗП от 16 кв.м, заедно с
оборудването в тях, състоящо се от:
1. Гатер банциг 1150, със следните
характеристики: диаметър на лентовите
колела 1150 мм; ширина на лентовите
колела 120 мм; дължина на релсовия
път 17100 мм; задвижване на количката
– хидравлично; дължина на бичените
материали 7000 мм; мощност на ел.
двигателя 40 kW.
2. Гатер – банциг 1000, със
следните характеристики: диаметър на
лентовите колела 1000 мм; ширина на
лентовите колела 75 мм; дължина на
релсовия път 12100 мм; задвижване на
количката – хидравлично; дължина на
бичените материали 6000 мм; мощност
на ел. двигателя 35 kW.
3. Банциг БУ 900, със следните
характеристики: диаметър на лентовите
колела 900 мм; ширина на лентовите
колела 75 мм; мощност на ел. двигателя
7.5 kW.
4. Банциг БУ 1050, със следните
характеристики: диаметър на лентовите
колела 1050 мм; ширина на лентовите
колела 80 мм; мощност на ел. двигателя
7.5 kW.
5. Банциг БУ 800, със следните
характеристики: диаметър на лентовите

колела 800 мм; ширина на лентовите
колела 80 мм; мощност на ел. двигателя
7.5 kW.
6. Банциг БУ 800, със следните
характеристики: диаметър на лентовите
колела 800 мм; ширина на лентовите
колела 80 мм; мощност на ел. двигателя
7.5 kW.
7. Банциг БУ 800, със следните
характеристики: диаметър на лентовите
колела 800 мм; ширина на лентовите
колела 80 мм; мощност на ел. двигателя
7.5 kW.
8. Банциг БУ 800, със следните
характеристики: диаметър на лентовите
колела 800 мм; ширина на лентовите
колела 80 мм; мощност на ел. двигателя
7.5 kW.
9. Абрихт,
със
следните
характеристики: диаметър на ножовия
вал 110 мм; ширина на работния плот 420
мм; дължина на работния плот 1000 мм;
мощност на ел. двигателя 5.5 kW.
10. Щрайхмус,
със
следните
характеристики: диаметър на ножовия
вал 110 мм; ширина на работния плот 420
мм; дължина на работния плот 1000 мм;
мощност на ел. двигателя 5.5 kW.
11. Многолистов
циркуляр
„КOSMEC”,
със
следните
характеристики: работна ширина 380 мм;
диаметър на циркулярните дискове 400
мм; брой циркулярни дискове – до 6 броя;
мощност на ел. двигателя 55.5 kW.
12. Напречно отрезен циркуляр, със
следните характеристики: диаметър на
циркулярния диск 500 мм; мощност на
ел. двигателя 5.5 kW.
13. Аспирация за твърди частици,
със следните характеристики: обем на
вентилирания въздух 25000 куб.м/час;
мощност на ел. двигателя 35 kW; дължина
на въздуховодите 50 метра; брой бункери
за твърди части – 1 брой.
14. Апарат за заточване на банцигови
ленти – 3 броя.
15. Апарат
за
заточване
на
циркулярни дискове – 1 брой.
16. Мотокар – 1 брой.
·
УПИ Х-674 с плот от 890 кв.м в
кв. 84 по плана на гр. Костенец.
·
УПИ ХІІ-674 с площ от 1100 кв.м
в кв. 84 по плана на гр.Костенец.
·
УПИ ХІІІ – 674 с площ от 775
кв.м в кв. 84 по плана на гр. Костенец.
2. Възлага на кмета на Община
Костенец да извърши необходимите
действия по подписване на договор за
покупко-продажба.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н
Николов,
председател
на
Комисията по нормативна уредба,
общински предприятия и общинска
собственост
(КНУОПОС),
запозна
присъстващите с Предложение за
одобряване на договор за спогодба,
относно ликвидацията на „ЕледжикСтил”ЕАД (в ликвидация) и предложи
договорът да се допълни в частта на
Раздел ІІІ, т. 6, че скицата е Приложение

№1 и е неразделна част от настоящия
договор.
Отношение взе г-н Одажиян, съветник
от БСП, и предложи да се допълни т. 2:
Като се даде срок до 31.12.2016 г.
На гласуване бе подложено
предложението на г-н Одажиян. С 12
гласа «за», 0 «против» и 1 «въздържал
се» бе прието. На поименно гласуване
бе
подложено
предложението
на
КНУОПОС. Г-н Чолаков, председател
на ОбС, обяви резултата от проведеното
поименно гласуване: с 10 гласа „за”, 0
„против” и 3 „въздържал се” /Георги
Владов Митров, Евгения Лазарова
Захариева, Лидия Любенова Стоянова,
съветници от ГЕРБ/ Общински съвет Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 188
1. Общински съвет - Костенец
одобрява приложения към решението
проект на договор за спогодба.
2. Възлага на ликвидатора на
„Еледжик – Стил”ЕАД (в ликвидация) да
предприеме всички правни и фактически
действия по подписване на договора за
спогодба между Община Костенец и :
1. „Еледжик – Стил” ЕАД (в
ликвидация) с ЕИК 832003022
2. „Строител-Костенец” ООД с ЕИК
832048790
3. „Данима-88” ЕООД с ЕИК
131222377
4. „Булкор” ООД с ЕИК 175169652
5. Румен Александров Генев –
нотариус с рег.№485 на НК
6. „ХАРД СОФТ 67” с ЕИК 131452929
7. „Шопов и Ко” ЕООД с ЕИКх
175313152
8. „Грозданов” ЕООД с ЕИК
131571083
9. Борислава Михайлова Котупова
10. ЕТ „ИНС-Иван Свещаров” с ЕИК
131297682
11. Наследници на Димитър Йорданов
Димитров
12. Юлиян Алексиев Кирилов
в срок до 31.12.2016 г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Чолаков предостави думата на г-н
Радостин Радев, който предложи да бъде
отменено Решение № 162 от Протокол №
17 от 29.08.2016 г. и да бъдат отпуснати
финансови средства на НЧ „Просвета
– 1881”, с. Костенец, за честване на 135
години от основаване на читалището.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”
Общински съвет Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 189
1. Общински съвет – Костенец
отменя Решение № 162 по Протокол №
17 от 29.08.2016 г.
2. Общински съвет – Костенец
отпуска финансови средства в размер
на 3000,00 (три хиляди) лева на НЧ
„Просвета -1881”, с. Костенец,
за
честване на 135-годишнина.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
на стр. 4
РЕД:
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от стр. 3
Г-н Радев направи предложение за
ползване на училищен автобус от деца
в учебно и в извънучебно време при
провеждане на учебно-познавателна
дейност извън територията на Община
Костенец. Г-н Митров, съветник от
ГЕРБ, предложи като 9.1. да влезе
„извършва се цялостен преглед на
автобуса от правоспособен служител
на гуми, спирачна система, окачване,
евакуационни места преди всяко
пътуване” и 9.2. Извършва се инструктаж
от ръководителя на пътуването на всички
пътуващи в автобуса.
На
гласуване
бе
подложено
предложението на г-н Митров. С 13
гласа «за», 0 «против» и 0 «въздържал
се» бе прието. 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 № 190
1. Дава право в извънучебно време
училищният автобус да се използва на
територията на страната за провеждане
на учебно-познавателна дейност за
превоз на деца и ученици, обучаващи се
в общинските детски градини и училища
за участия в олимпиади, фестивали,
състезания,
културни
и
спортни
мероприятия.
2. Организацията на превозите на
деца и ученици в учебно и извънучебно
време се извършва, съгласно действащата
в дадения момент нормативна уредба.
3. Училищният автобус, освен
за безплатен превоз на правоимащи
по Наредбата за условията и реда за
предоставяне на средства за компенсиране
на намалените приходи от прилагането
на цени за обществени пътнически
превози по автомобилния транспорт,
предвидени в нормативните актове
за определени категории пътници, за
субсидиране на обществени пътнически
превози по нерентабилни автобусни
линии във вътрешноградския транспорт
и транспорта в планински и други райони
и за издаване на превозни документи за
извършване на превозите, могат да се
използват за превози в извънредни случаи
с образователни цели на територията на
страната, извън утвърдените маршрути,
обслужващи безплатния превоз на деца и
ученици в следните случаи:
3.1.Провеждане
на
учебнопознавателната дейност с деца и ученици;
3.2. Участие в олимпиади, фестивали,
състезания,
културни
и
спортни
мероприятия, външно оценяване и ДЗИ;
3.3. Участие в образователни проекти;
3.4. Дейности, свързани с организация
на учебния процес на образователните
институции на територията на Община
Костенец;
4. Определя условия, ред и критерии
за ползване на училищния автобус, както
следва:
4.1.Заявките
за
ползване
на
училищния автобус да се внасят не покъсно от 7 (седем) работни дни преди
събитието в деловодството на Общинска
администрация - Костенец;
4.2. При наличие на повече от една
заявка за определен период от време,
определящи критерии ще са:
4.2.1. по-голям брой на пътуващи;
4.2.2. отдалеченост на дестинацията;
4.2.3. степен на удобство на
обществения транспорт до крайната
точка.
4.3. Ползващите учебни и детски
заведения да заплащат такса за километър
пробег, според индивидуалния разход на
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училищния автобус, които да се внасят
на касата в Общинска администрация
- Костенец, два дни преди датата на
тръгване;
4.4.Командировъчна
заповед
за
шофьора на съответния автобус да бъде
издавана от кмета на общината, като
необходимите средства за командировка
да са за сметка на Община Костенец и/
или на заявителя;
4.5. Общински съвет – Костенец дава
право на кмета на Община Костенец
по негова преценка да освобождава от
заплащане отделни учебни и детски
заведения, заявили транспорт, като
съответните средства да са за сметка на
бюджета на Община Костенец;
4.6. Общински съвет – Костенец дава
право на кмета на Община Костенец да
извърши всички необходими действия
по организиране използването на
училищния автобус в учебно и извън
учебно време.
5. Когато пътуването се извършва
извън територията на Община Костенец,
директорите на образователните институции или ръководителите на групите
за пътуване са длъжни да подготвят
необходимите
документи
съгласно
изискванията на чл. 12, ал. 1 и чл.
12а от Наредба № 2 / 24.04.1997 г. за
организиране и провеждане на детски и
ученически отдих и туризъм.
6. Директорите на образователните
институции и ръководителите носят
отговорност за информацията, подадена
в заявките за пътуване с училищния
автобус, както и за: списъците на децата
и/или учениците; информирането и писменото съгласие на родителите, настойниците или попечителите на децата и/
или учениците за участие в пътуването;
направената застраховка на децата и/
или учениците; проведения инструктаж
на децата и/или учениците и на техните
родители, настойници или попечители
за безопасност, удостоверен с подписите
им.
7. Директорите на образователните
институции и ръководителите носят
отговорност за опазване живота и здравето
на децата и учениците от момента на
поемането им от сборния пункт, по
време на пътуването, до връщането
им при родителите / настойниците /
попечителите.
8. Пътуването с ученическите
автобуси се извършва в светлата част на
денонощието и по безопасен маршрут,
съгласно изискванията на чл.28а,
ал.2 от Наредба № 2/ 24.04.1997 г. за
организиране и провеждане на детски и
ученически отдих и туризъм.
9.
Техническото
и
специално
оборудване на училищните автобуси с
оглед на извършваните превози на деца
и ученици се обезпечава от Община
Костенец в съответствие с нормативните
изисквания.
9.1. Извършва се цялостен преглед
на автобуса от правоспособен служител
на гуми, спирачна система, окачване,
евакуационни места преди всяко
пътуване.
9.2. Извършва се инструктаж от
ръководителя на пътуването на всички
пътуващи в автобуса.
10. Упълномощава кмета на Община
Костенец със свои заповеди да разрешава
ползването на училищните автобуси
по т.1, като одобрява предварително
маршрута.
11. При използване на автобусите, да
се спазват изискванията за междудневни,
между седмични и месечни почивки на

шофьора на ученическия автобус.
След десетминутна почивка
г-н
Чолаков откри заседанието и обяви,
че в залата присъстват 13 общински
съветници.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Думата бе предоставена на г-жа
Надежда Янкова, председател на
Комисията по икономика, бюджет
и финанси (КИБФ), която запозна
присъстващите с предложение относно
заплащане на направени подобрения в
имот – частна общинска собственост.
Г-н Чолаков обяви резултата от
проведеното поименно гласуване: с 9
гласа „за”, 4 „против” /Васил Ангелов
Беляков,
Георги Владов Митров,
Евгения
Лазарова Захариева, Лидия
Любенова Стоянова, съветници от ГЕРБ/
и 0 „въздържал се” Общински съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 191
Общински съвет - Костенец дава
съгласие направената инвестиция от
ЕТ “ГЕК 599 – Георги Радев”, наемател
по договор № 22, т. ІІІ/01.10.2015 г. в
размер 4386,15 лв. при извършен строеж
„промяна предназначението на склад
във втори санитарен възел на кафе клуб
„Централ” по издадено разрешение за
строеж № 17/25.08.2016 г. да се прихване
от дължимия месечен наем за срок от 8
месеца.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите
с предложение относно отмяна срока
на валидност на разрешението за
таксиметров
превоз
на
пътници
и актуализация на Наредбата за
определянето и администрирането на
местни данъци, такси и цени на услуги на
територията на Община Костенец. С 14
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет - Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 192
1. Общински съвет - Костенец
отменя точка 1 от Решение № 147 по
Протокол № 17 от заседание на Общински
съвет – Костенец, проведено на 25
септември 2014 г., считано от 01.01.2017
г.
2. Общински съвет - Костенец
одобрява проекта на промяна на чл. 81,
т. 1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местни данъци,
такси и цени на услуги на територията на
Община Костенец.
&1. Чл. 81, точка 1 се изменя както
следва:
1. Издаване на Разрешение за
таксиметров превоз на пътници, със
срок на валидност не по-късно от края
на календарната година, за която се иска
Разрешението – 35 /тридесет и пет/ лева с
ДДС /за всеки отделен автомобил/.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите с
предложение за предварително съгласие
за прокарване трасе на оптична кабелна
линия за обект „Кабелна канална мрежа за
електронни съобщения в гр. Костенец на
„Телекабел” АД, през улици от уличната
мрежа на гр. Костенец.
С 10 гласа „за”, 0 „против” и 3
„въздържал се” /Васил Ангелов Беляков,
Евгения
Лазарова Захариева, Лидия
Любенова Стоянова, съветници от ГЕРБ/
Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 193
1. Дава предварително съгласие за
прокарване на оптична кабелна линия
за обект: „Кабелна канална мрежа за
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електронни съобщения в гр. Костенец
на „Телекабел” АД”, трасето на която
преминава през: от ул. „Малина”, като
прави връзка с изграденото трасе по
ул. „Боровец”, като прави чупка по
ул. „Огоста”; по ул. „Огоста” между
блоковете до достигане на ул. „Трети
март”; по ул. „Трети март” до достигане
на ул. „Младежка”; по източния
тротоар в посока юг ул. „Младежка” от
кръстовището на улицата с ул. „Нишава”
до кръстовището с ул. „Рила”; по южния
тротоар на ул. „Рила” до крайната улица
„Милин камък”; по ул. „Милин камък”
до достигане на кръстовището с ул.
„Белмекен”; по югозападния тротоар на
ул. „Белмекен” до края на регулацията на
гр. Костенец.
2. След
приключване
на
строително-монтажните работи да се
възстановят тротоарните и уличните
настилки,
съгласно
нормативните
изисквания.
ТОЧКА
ЕДИНАДЕСЕТА
ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите
с предложение за даване на съгласие за
издаване на разрешително за водовземане
от находище на минерална вода –
изключителна държавна собственост,
предоставена безвъзмездно за управление
и ползване на Община Костенец.
Г-н Чолаков, председател на ОбС,
обяви резултата от проведеното поименно
гласуване: с 13 гласа „за”, 0 „против”
и 1 „въздържал се” /Наталия Иванова
Манова, съветник от БСП/ Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 194
І.Общински
съветКостенец
определя:
Искането от Иван Михайлов Ръсин
– управител на „Ръсин” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр.
София, ж.к. „Света Троица”, бл. 173, вх.
Г, ап. 109, ЕИК 200777595, за издаване
на разрешително за водовземане на
минерална вода от находище „Момин
проход”,
водовземно
съоръжение:
каптиран естествен извор, съответства
на политиката и плана за развитие на
Община Костенец.
ІІ. Общински съвет - Костенец дава
съгласие да се издаде разрешително
за водовземане на минерална вода –
изключителна държавна собственост,
предоставена безвъзмездно за управление
и ползване на Община Костенец,
находище „Момин проход”, водовземно
съоръжение: каптиран естествен извор
на „Ръсин” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Света Троица”, бл. 173, вх. Г, ап.
109, ЕИК 200777595, представлявано
Иван Михайлов Ръсин - управител,
със следните параметри: 1/ Цел на
водоползването: „за профилактични и
хигиенни нужди 2/Проектен дебит:„За
профилактика”. Средноденонощен дебит
на черпене – 0,0324 л/сек. Годишен обем
на черпене – 1021,40 куб.м/год. „За
хигиенни нужди”. Средноденонощен
дебит на черпене – 0,0115 л/сек. Годишен
обем на черпене – 364,32 куб.м/год. 3/
Място на водовземането: Бутикова изба
„Ръсин”, находяща се в УПИ VІІ – 553
в кв. 30 по плана на гр. Момин проход.
4/ Срок на действие на разрешителното:
20 години. 5/Таксата за разрешеното
водно количество, определена на база
разрешения годишен обем, температурата
на минералната вода и разрешените цели
за водовземането е съгласно Тарифа за
таксите за правото за водовземане от
на стр. 5
находища на минерални
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води – изключителна
държавна собственост, предоставени
безвъзмездно за управление и ползване на
Община Костенец и таксите за издаване
на разрешителни за водовземане, приета
с решение на Общински съвет – Костенец
№ 132/01.09.2011 г., изменена с Решение
на Общински съвет – Костенец №
77/10.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината, запозна
присъстващите с предложение относно
отдаване под наем на имот – публична
общинска собственост, представляващ
помещение с площ от 9 кв.м, находящо
се в сградата на кметство с. Костенец за
образователни нужди. С13 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се” Общински
съвет - Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 195
І. Общински съвет - Костенец дава
съгласие за отдаване под наем чрез
публичен търг с явно наддаване на
помещение с площ от 9 кв.м, находящо
се на втория етаж в сградата на Кметство
село Костенец, представляващо имот –
публична общинска собственост: детски
ясли /Кметство село Костенец/, находящ
се в УПИ IX – 909 в кв.29 по плана на
село Костенец съгласно Акт за публична
общинска собственост № 92 от 28.11.2001
г.
ІІ. Имотът да бъде отдаден под наем
за образователни цели, за срок до 10 /
десет/ години, при първоначална месечна
наемна цена, определена съгласно
Наредба за базисните цени за отдаване под
наем на имоти - общинска собственост, в
размер на 40,00 /четиридесет/ лева.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Даскалов, председател на
Комисията по устройство на територията,
инфраструктура, благоустрояване и
околна среда (КУТИБОС), запозна
присъстващите с предложение относно
предоставяне
за
възстановяване
на поземлени имоти от ОПФ с цел
възстановяване на наследници на Христо
Георгиев Стойчев.
Г-н Радев препоръча на комисията
в бъдеще да не се възстановяват земи
в центъра на общинския имот и на
общината да остават деретата, нека
да се възстановява в единия край, в
правомощията на Общинския съвет е да
възстанови или да откаже.
Г-н Чолаков обяви резултата от
проведеното поименно гласуване: с 0
гласа „за”, 3 „против” /Боян Спасов
Генчев, съветник от БСП, Надежда
Ангелова Янкова, съветник от БСП,
Пламен Николаев Чолаков, съветник от
БДЦ / и 11 „въздържал се” предложението
НЕ бе прието.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков предостави думата на
г-н Емил Даскалов, председател на
Комисията по устройство на територията,
инфраструктура, благоустрояване и
околна среда (КУТИБОС), който запозна
присъстващите с предоставяне за
възстановяване на поземлени имоти от
ОПФ с цел възстановяване на наследници
на Йордан Благоев Стоянов.
Отношение взеха:
Г-н Радев поясни, че казусът е
идентичен, но тук става въпрос за 13 дка, на
скицата виждат, че имот №15 е общински,
а сега остава слогът на общината, заема
се равната част, категорично е против
така да се възстановява, става въпрос за
12 дка на едно място, общината почти не
може да има такава земя на едно място.
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Г-жа Вера Николова, пълномощник
на наследници на Йордан Благоев
Стоянов, поясни, че останалият имот е
гора самозалесена и си остава общински,
хората си го възстановяват.
Г-н Чолаков обяви резултата от
проведеното поименно гласуване: с 1 глас
„за”/ Юлиян Агоп Одажиян, съветник от
БСП /, 1 „против” / Боян Спасов Генчев,
съветник от БСП/ и 12 „въздържал се”
предложението НЕ бе прието.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Беляков, председател на Комсията
по здравеопазване и социална политика
(КЗСП), запозна присъстващите с
предложение относно отпускане на
еднократни помощи. С 14 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се” Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 196
1. Общински съвет – Костенец отпуска
помощ по 160,00 лв.за раждане на дете
на пет жители на Община Костенец:
2. Общински съвет – Костенец
отпуска еднократни помощи, необходими
за лечение на седем жители на стойност
1260 лв.
3.
Средствата да бъдат осигурени
от § 42 14 от общинския бюджет.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков предостави думата на
общинските съветници за питания. Бяха
зададени актуални въпроси, на които г-н
Радев отговори.
Поради значимостта на
въпроса
за парк «Рила» и за намеренията на
общината, този отговор
поместваме
на първа страница със заглавие « Парк
«Рила».
На въпрос на съветник от ГЕРБ за
забавянето на маркировката на улиците
г-н Радев уточни, че общината в момента
не разполага с хора по програмите.
На запитването за състоянието на
улица «Боровец», кметът каза, че след
една седмица фирмата ще започне
изкърпването на улицата, до края на
годината ще завърши подмяната на
водопровода и едва тогава може да се
предвиди цялостно й асфалтиране.
Започнала е работата по ул.»Цар Самуил»
във Вили Костенец.
Относно бюджета на общината
кметът информира, че се очертава дупка
в приходната част, изпълнението на
продажбите е извършено на 50%. Отново
беше изтъкната
една от основните
причини за липсите в приходната част
– това са некоректните данъкоплатци.
Намерението да се осъществи контрол
над тях вече се изпълнява, всеки месец
частен съдия изпълнител събира данъци.
До 30 ноември ще бъде направено
публичното обсъждане на бюджета за
2017 г.
Кметът информира съветниците за
предстоящото подписване на договор
за
трансгранично
сътрудничество
за два високопроходими автомобила
за гасене на пожари. Спомена, че в
ДФ»Земеделие» е подаден проект за
улиците в гр. Костенец, с. Костенец и
гр. Момин проход, които са със сменени
водопроводи и могат да кандидатстват.
След проверката от ДФ «Земеделие»
предстои одобрение. Подаден е и проект
за ОУ «Св.св. Кирил и Методий».
Получено е писмо за одобрение на МИГ
Костенец, одобрении са всички средства,
ще има индикативен график, общината
ще има право да усвои 45%, ще трябва
да се подготвят проекти както миналата
година, предстои дискусия.

ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
В ЧУЖБИНА

На 11 ноември 2016 г. с протокол № 24 чрез гласуване на подписка Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 197
1. Общински съвет – Костенец отпуска еднократна помощ на Георги Стоименов
Китов, жител на гр. Костенец, за лечение в чужбина на внук му Никола Лъчезаров
Лазаров.
2. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общинския бюджет.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ

На 17 ноември 2016 г. с протокол № 25 чрез гласуване на подписка общинските
съветници изразиха своето мнение по три предложения.
1. Предложение относно промяна в Програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016 г.
Общински съвет- Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 198
І.Да се допълни приетата с Решение № 3/28.01.2016 г. на Общински съвет – Костенец
„Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община
Костенец през 2016 година”, както следва:
·
В раздел ІІІ, буква А1 – „Имоти, които Община Костенец има намерение да
предостави под наем”, се добавя следния текст:

16. Терен, находящ се в кв. 6 /спирка на АПК/ по плана на село 22
Костенец
кв.м
17. Терен, представляващ уширение между улици „Христо
Ботев” и „Пипериче”, находящ се в кв. 40 по регулационния 42
кв.м
план на село Костенец
В раздел ІІІ, буква Б – „Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде”, се
добавя следният текст:

32. Новообразуван поземлен имот с идентификатор № 38916.10.572
по кадастралната карта и кадастралните регистри на к.к. Вили
Костенец, с площ от 806 кв.м.
В раздел ІІІ, буква В – „Имоти, които Община Костенец има намерение да учреди вещно
право на ползване”, се добавя следният текст:
2. Масивна сграда /бърза помощ/ със ЗП от 260 кв.м, застроена в УПИ ХХVІІ –
674, 673, 671, 672 в кв. 84 по плана на гр. Костенец.
·
В раздел ІІІ, буква Г – „Имоти, върху които Община Костенец има намерение да
учреди право на строеж”, се добавя следният текст:
8.

Част от УПИ ХХVІІ Терен
„За поликлиника” в
кв. 84 по плана на гр.
Костенец

9.

Част от УПИ ХХVІІ Терен
„За поликлиника” в
кв. 84 по плана на гр.
Костенец
10. Част от УПИ ХХVІІ Терен
„За поликлиника” в
кв. 84 по плана на гр.
Костенец
11. Част от УПИ ХХVІІ Терен
„За поликлиника” в
кв. 84 по плана на гр.
Костенец

12. Част от УПИ ІV кв. Терен
104 по плана на гр.
Костенец

3 5 / 8 3 1 0 Срочно право на строеж
ид. части за козирка към сграда,
предоставена за ползване
от
Министерство
на
здравеопазването за нуждите
на ФСМП
4 5 / 8 3 1 0 Срочно право на строеж за
ид. части навес за линейки за нуждите
на ФСМП
1 0 / 8 3 1 0 Срочно право на строеж за
ид. части дизелов генератор, за нуждите
на ФСМП
8 0 / 8 3 1 0 Срочно право на строеж
ид. части за паркинг към сграда,
предоставена за ползване
от
Министерство
на
здравеопазването за нуждите
на ФСМП
5,87 кв.м Учредяване
право
на
пристрояване на собственик
на апартамент № 3, ет. 1, бл.
7 в ж.к. Олимпиада, изграден
върху общинска земя

•
В раздел ІІІ, буква Ж – „Имоти, които Община Костенец има намерение да
предостави безвъзмездно за управление”, се добавя следният текст:
1.Масивна сграда /бърза помощ/ със ЗП от 260 кв.м, застроена в УПИ ХХVІІ – 674,
673, 671, 672 в кв. 84 по плана на гр. Костенец.
2. Предложение относно отмяна на Решение № 193 от 27.10.2016 г. на Общински
съвет – Костенец.
С гласуване чрез подписка Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 199
Отменя Решение № 193 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет –
Костенец, проведено на 27.10.2016 г.
3. Предложение относно отмяна на Решение № 195 от 27.10.2016 г. на Общински
съвет – Костенец.
С гласуване чрез подписка Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 200
Отменя Решение № 195 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет –
Костенец, проведено на 27.10.2016 г.
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ПРАЗНИК НА СЛОВОТО И ПЕСЕНТА
25 ноември е специална дата в
духовния свят на Средно училище
„Св. Климент Охридски” – гр.
Костенец.
25 ноември е Денят на патрона
на училището. Затова учениците
превръщат тази дата не в
обикновен празник, а в тържество

на Светлината и Словото. В
началото бе отслужен празничен
водосвет за здравето на всички.
Празничният спектакъл започна с поздравително слово на г-жа
Кусарова – директор на училището,
която пожела на учениците и
педагогическия колектив здраве и
професионални успехи.
Талантите
от
мъжката
вокална група „Боили” и театралното студио „Георги Русев”
с ръководители Ю. Одажиян и М.
Петрова повдигнаха настроението

в залата. Момчетата и момичетата
представиха постановка по разказа
„Ветрената мелница“ от Елин
Пелин, а групата по художествено
слово Аделина Иванова зарадва
всички със стихове, посветени на
св. Климент Охридски.
В духа на добрите традиции, празникът продължи
с VI-ия областен фолклорен
фестивал „В песента е душата
на народа”.
Фестивалът
бе открит от г-н Р. Радев –
кмет на Община Костенец.
Участваха 128 участници от
Софийска област. На сцената
се качиха представители от
всички възрастови групи, но
аплодисментите
заслужено
бяха за най-малките – децата от
детските градини.
Празникът
продължи
със
спортни състезания по волейбол
за прогимназиален и гимназиален
етап.

СПОРТЪТ НАВЛИЗА ВСЕ ПО-ТРАЙНО
В НАШИЯ ЖИВОТ
Спортно-тренировъчният комплекс ”Бенковски”
създава условия за тази положителна промяна
ФУТБОЛ
Футболът е един от найпредпочитаните спортове, както за
спортуващите, така и за зрителите.
Затова не е изненада, че в Костенец
този спорт привлича повече от
децата. Техен треньор е Петър Спасов
Ланджев,
студент в Национална
спортна академия ”Васил Левски”.
Тренировките са в
понеделник,
сряда, петък на обновения стадион
„Бенковски” в гр. Костенец и са
чакани с нетърпение от децата. Те
са разделени на различни възрастови
групи.
Родените през 2002 г. и 2003 г.
са нашите първи състезатели, които
напускат тренировъчния терен, за
да излязат на истински състезания
и да премерят сили с други свои
връстници. Участват в първенството
на Софийска Областна футболна
група. Досега са изиграли 6 срещи,
имат и първите си победи, и първите
си загуби.
На нашия стадион
сърцатата им игра в двубоя със
„Сливнишки герой”, гр. Сливница,
беше видяна и силно аплодирана от
зрителите по трибуните. Добрата
спортна база, водените под вещото
ръководство на треньора Петър
Ланджев занимания, ентусиазмът на
децата в подготовката им , желанието
им за победа, увлича и други бъдещи
спортисти.
По-малките деца също участват
в различни футболни турнири. Вече
преживяха радостта от
първото
си отличие. Като едни истински
спортисти, те редовно посещават
тренировки и стриктно изпълняват
поставените им задачи от треньора.
Спортът носи не само здраве,
но в тази крехка възраст, той играе
важна роля във възпитаването на
личности със силна воля за победа,
изгражда характери, създава нови
приятелства.

е

ЛЕКАТА АТЛЕТИКА
За царицата на спорта, както
известна леката атлетика, в

общината работи като треньор
Лилия Ангелова. Тя е завършила
средно образование, профил – лека
атлетика в Спортно училище „ Ген.
Владимир Стойчев”( ЦСКА), а
висше образование в НСА”Васил
Левски”, с профил: учител и треньор.
Получените знания в спортното
училище и спортната академия сега
тя прилага успешно в практиката си
на треньор. От 2010 г. се занимава
с детски спорт и създава условия за
по- здравословен, по-емоционален и
спортен живот на децата в Община
Костенец. Тренировъчната дейност
обхваща деца от 6-годишна възраст
и нагоре и са разделени в три групи.
Тренировките се извършват в три от
училищата, както и на обновения
стадион в гр. Костенец. Нейните
спортисти показват спортните си
умения не само на тренировките,
но и на състезанията. През 2016 г.
спортистите взеха участие в редица
състезания и наред с призовите
класирания те спечелиха и три
медала.
Венцислав
Димитров
завоюва злато и бронз, а Николай
Илчев се окичи със сребро.
БОЙНИ ИЗКУСТВА
Интересът и към този спорт се
засилва във времето. Някои искат
да усвоят умения за самозащита,
други да постигнат успехи в спортна
кариера. За всички тях тренировките
се провеждат от
Станислав
Стефанов. Завършил е висшето си
образование в ЮЗУ ”Неофит Рилски”
с профил педагогика на обучението
по физическо възпитание. От 2005
г. се занимава с треньорска дейност
по бойни изкуства. За себе си казва:
”В момента съм треньор по карате
и фитнес-инструктор към спортнотренировъчен комплекс ”Бенковски”,
гр. Костенец. Заниманията по
бойни изкуства се провеждат в
многофункционалната зала към
комплекса всеки понеделник, сряда
и петък. Практикуващите деца са
на стр. 8
носители
на

АКТУАЛНО
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СВЕТОВЕН ДИАБЕТЕН ДЕН

Вече
11
години
Диабетното
сдружение
„Диабет – Здравец”, гр.
Костенец,
отбелязва
Световния ден за борба с
диабета на 14 ноември.
Диабетното ни сдружение
наброява
70
члена
–
хора, обединени, за да се
борят с дружни усилия с
болестта, да бъдат полезни,
да
бъдат
информирани
за
заболяването
и
възможностите за превенция.
Нашето сдружение активно
участва в националните
чествания, а също така
и на местно ниво. Всеки
месец
се
събираме,
разглеждаме
здравни
беседи,
организираме си
екскурзии. Наскоро ходихме
до Момчиловци, видяхме
много
интересни
неща.
Българската асоциация по
диабет ни даде отлична
оценка за работата и във
вестник „Диабет” отбеляза,
че най-добрата организация
е в Костенец. Това ни радва
и продължаваме уверено по
избрания път .
Тази година се събрахме
на 24 ноември. Обявихме
темата , на която е посветена
кампанията: ”Диабет без
страх” и посланието ни

към цялата общественост:
„Действай днес, промени
утре”. Целта е да се подчертае
тревожното
нарастване
на броя на заболелите
от захарен диабет, да се
насърчат
правителствата
да работят по проблемите
на захарния диабет, като
приемат диабетни програми.
Ние искаме да си вдъхнем
надежда и с конкретни
препоръки, давани от нашата
лекарка д-р Христоскова,
свързани с медикаменти,
хранителен
режим,
двигателна активност,
на
строг контрол за постигане
на условно здраве,
да се
отдалечим от усложненията
на болестта. Всичко това
се постига, ако симптомите
бъдат откривани навреме
и се приложи подходящо
лечение.
Затова наши гости бяха
д-р Дичев, който изнесе
поредната безплатна беседа на тема: ”Диабет, тип
2”, и Наталия Кирилова,
мениджър продажби на
глюкомери и тест ленти.
Благодарение
на
нея
направихме преглед
за
диабет, тип 2 на 60 човека.
Благодаря им от сърце за
отделеното време.

ПРАЗНИЦИТЕ ИДВАТ С
ДОРБО НАСТРОЕНИЕ

Град Костенец
На 16 декември от 17.30 ч. в читалището
на град Костенец се организира коледен базар
и благотворителен концерт.
С явно нетърпение феновете на Криско
ще очакват гостуването му в Костенец.
На 22 декември от 18.00 часа на стадион
„Бенковски” за тях ще пее любимият им
изпълнител. Всички жители на Костенец
и общината са добре дошли на Коледния
концерт.
В новогодишната нощ
жителите и
гостите на град Костенец заедно ще изпратят
старата година и ще посрещнат на открито
Новата година. В анфитеатъра, с чаша бяло
или червено вино, с много настроение, под
звуците на музика, ще започне тържеството.
Концертът на сестри Диневи ще допълни
празничната атмосфера.
Село Костенец
И тази година, верни на традицията,
ще зарадваме публиката с Коледен концерт.
На 15 декември от 18 ч. в село Костенец в
малкия салон на читалището ще има коледен
концерт с участието на състава с ръководител
Стефка Ибришимова.
На 23.12.2016 г. (петък) от 18:00 часа в
големия салон на НЧ „Просвета-1881“ в село
Костенец самодейците ще вдъхнат празнично
настроение в сърцата на зрителите. Децата
от театралната работилница ще представят
спектакъла „Коледа може да бъде и
приказка“, а с песен и танц ще ни зарадват
вокалните формации и танцовият състав,
функциониращи към читалището.
Заповядайте!!!
Село Пчелин
На 18 декември /неделя/ от 16.00 часа
в читалището се организира Коледно
тържество с богата фолклорна програма,
коледна сценка, рецитал и фолклорни танци
на Танцов състав ”Пчелински извор” с
ръководител и хореограф Димитър Михов.
Каним всички жители на село Пчелин и
на стр. 7 на град Костенец на тържеството.

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в гр. Костенец, гр. Момин проход,
с. Горна Василица, с. Костенец, с. Очуша, с. Подгорие и с. Пчелин

Съгласно РЕШЕНИЕ № РД-19-6/15.09.2016г. и ДОГОВОР КД-1-90/25.10.2016г. започва процедура по Създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на землищата на с. Долна Василица, с. Горна Василица, с. Костенец, с. Очуша, с. Подгорие, с.
Пчелин, община Костенец, област София.
Изпълнител на договора е „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ” ООД, вписано в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР, със Заповед №300-2-316,
от 12.11.2002г., на Изпълнителния директор на АГКК.

КАКВО ПРЕДСТОИ?
В периода от ноември 2016г. до януари 2017г. „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ” ООД ще извършва дейности, свързани със създаване на
Геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) и Работна геодезическа основа (РГО), в които не се изисква участието на гражданите.
След обнародване на Заповедта на Изпълнителния директор на АГКК в "Държавен вестник", за откриване на производство по създаване на КК и
КР, на публични места ще бъдат обявени конкретни графици за геодезически заснемания на имоти и сгради, изработване на схеми на
самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.).

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С
ИЗРАБОТВАНЕТО НА КК И КР
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР и чл. 41, ал. 5 от Наредба №3, всеки собственик, съответно носителят на друго вещно право, е длъжен:
- да означи в с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да
опазва знаците от унищожаване;
- след представяне на акта за легитимация от фирмата изпълнител, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията;
- да представи на фирмата изпълнител: акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недвижимия имот, данни за
собствениците и носителите на ограничени вещни права върху недвижимите имоти.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ
- копия на документи за собственост за имоти, сгради и самостоятелни обекти (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);
- данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собственици или носители на ограничено вещно право, вписани в
документите за собственост;
- копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).
Документите могат да бъдат предоставяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост.
Предоставените документи се обработват от администратори на лични данни и се подпечатват с печат:
"НЕВАЛИДНО, важи само за КККР".

КАКЪВ Е СРОКЪТ?
Копия на документи за собственост може да предоставите в открити приемни, както следва:
гр. Костенец - от 28.11.2016г. до 23.12.2016г. в сградата на Общинската
администрация
с. Костенец - от 28.11.2016г. до 23.12.2016г. в сградата на Кметството
гр. Момин проход - от 28.11.2016г. до 09.12.2016г. в сградата на Кметството
с. Очуша - от 28.11.2016г. до 09.12.2016г.в сградата на Кметството
с. Горна Василица - от 12.12.2016г. до 23.12.2016г. в сградата на Кметството
с. Подгорие - от 12.12.2016г. до 16.12.2016г. в сградата на Кметството
с. Пчелин - от 19.12.2016г. до 23.12.2016г. в сградата на Кметството
всеки работен ден:
от 08:30ч. до 12:30ч.
от 13.00ч. до 17.00ч.
както и на електронен адрес:

Dolna_Vasilica@cadastre.bg

ЗА КОНТАКТИ:
СГКК - Софийска област
тел./факс: 02/ 818 83 53; 955 61 87
e-mail: sofia.oblast@cadastre.bg

"ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ" ООД
тел./факс: 02/ 962 51 67;
e-mail: geotech@mail.bg

брой 7/65/, ноември 2016 г.

АКТУАЛНО

И ЕЛЕКТРОНЕН ВЕСТНИК „КОСТЕНЕЦ ДНЕС”

Уважаеми читатели на вестник „Костенец днес”, за онези от
вас, които живеят в страната или
в чужбина, но се интересуват от
посоката, в която се развива общината, общинска администрация предлага възможност да се
информират от официалния сайт
на Община Костенец. В рубриката
„Общински вестник” вече ще
можете да прочетете, където и да
се намирате, нашия електронен
вестник.
Едно от предизборните обещания на Радостин Радев е да
върне в общината тези от вас,
които по икономически причини
са били принудени да потърсят
препитанието си на друго
място. Макар и не така бързо,
както на всички се иска, но в
общината промените са видими и
неоспорими.

Запознавайки се от официалните източници за решенията на
кмета на общината, за основните
дейности от общинския план за
развитие, за проектите, по които
работи общинска администрация,
вие можете за бъдете полезни със
знанията си, с подкрепата си, с
контактите си, с новите си идеи,
с желанието си да допринесете
за обновяването на родния град,
на родното село. Възможности
има пред всеки добронамерен
гражданин с откриването на нови
предприятия, с връщането на
минералните извори на общината,
с туристическата насоченост
на региона. Вашето съдействие
ще бъде подкрепа за усилията на кмета Радостин Радев да
бъде
максимално полезен за
обществото.

втори и трети курс от
обучението си.
и наградата
С УВАЖЕНИЕ ЗА КОСТЕНЕЦ и Затова
за отличен успех
не
изненадва
тези,
които
я
познават.
Проявените качества на
перспективен млад учен
я открояват сред другите
студенти и компанията
Deutsche Leasing AG
финансира обучението
й.
Десислава
е
сред
наградените
за
изключителни
постижения в областта
на
образованието,
културата и икономиката
граждани на Франкфурт.
Наградите са връчени на
Новината
за
успеха
прием по случай 25-та годишнина
във Франкфурт на нашата
от създаването на KAV /комуналсъгражданка
Десислава
но представителство на чуждеВладимирова
ни
прави
нците/ Frankfurt am Main от кмета
горди, че където и да отидат, с
на град Франкфурт г-н Peter
трудолюбието
си
българите
Feldmann и от председателя на
прославят родината и родните
KAV г-н Jumas Medoff.
си места. Родена и учила в
Пожелаваме
на
нашите
Костенец, Деси сега е студентка
сънародници да са все така
в Гьоте университет, в трети курс
неуморни и да се радват на още
в Германия по специалността
по-големи успехи в бъдеще.
икономика, финанси и акаунтинг.
На снимката:
Десислава
Показала на изпитите отличен
Владимирова
с
кмета
на
успех през първата година, тя заФранкфурт г-н Петер Фелдман.
служено получава стипендия във
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Приключи кампанията на ОИЦ
в Софийска област
Екипът
на
Областен
информационен
център
София-град и София-област
(ОИЦ-София) проведе информационна
среща
в
Община Самоков, на която
представи актуални и предстоящи процедури и мерки по
програмите, съфинансирани
от Европейските структурни
и инвестиционни фондове
(ЕСИФ). Участие в събитието
взеха
представители
на
образователни и културни

приключи информационната
кампания на ОИЦ-София във
всички 22 общини от Софийска област за представяне на
актуални и предстоящи процедури за кандидатстване
по европейските програми. Кампанията започна
на 6 октомври в Драгоман.
На
организираните
информационни
срещи
участие взеха близо 300
представители на местната
администрация,
училища,

институции,
обучителни
организации,
общината,
бизнеса.
Най-голям
интерес
имаше
към
отворената
в
момента
процедура
„Развитие на социалното
предприемачество“ (ОПРЧР),
както и към операциите по
ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“, по
които кандидати ще са детски
градини и училища. В рамките
на срещата беше представено
как
става
електронното
кандидатстване
през
Информационната система за
управление и наблюдение на
Стурктурните инструменти
на ЕС в България (ИСУН
2020). На присъстващите
бяха представени и проектите
на Индикативни годишни
работни програми за 2017 г.
по програмите, финансирани
от ЕСИФ.
Със събитието в Самоков

детски градини, читалища,
бизнес, медии, граждани.
Експертите от ОИЦ-София ги
запознаха с възможностите за
кандидатстване по отворени
и предстоящи процедури
и мерки по оперативните
програми и Програма за
развитие на селските райони,
популяризираха
подхода
Водено от общностите местно
развитие (ВОМР), отговаряха
на множество въпроси и
насърчаваха
участниците
да разписват качествени
проектни продължения.
ОИЦ-София
(Договор
№BG05SFOP001-4.0010020-C01, изпълняван от
Столична община) е част от
мрежата от 28 информационни
центъра,
функциониращи
с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.

ВЪВ ФРАНКФУРТ ГОВОРЯТ

Гости на града са удивени
от новия му облик
На фестивала на старата
градска песен Костенец посрещна гости от съседни общини и от страната. Изненадата от
града на една от изпълнителките от самоковската група е била
толкова голяма, че тя я споделя
на страниците на вестник „Над
55” в брой 46 на стр. 41, под заглавието „Самоковски творци
гостуваха на Костенец”.
За свикналите жители на
Костенец вече не прави впечатление нито новия център, нито
цветните алеи. Но гостите са
били поразени от разликата,
това което са знаели, и това, което сега виждат в град Костенец.
Поместваме част от написаното от
Димитрина Божилова: „Изненадата ми бе голяма – не бях ходила в
Костенец от година и бях удивена

от това, което ръководството
на града и местните жители
са направили – облагороден,
красив и привлекателен център,
ремонтирано
читалище
с
разширена сцена и украсена
зала в съзвучие с празника –
традиционният вече фестивал „Да
попеем по съседски”.
Фестивалът
продължава
важна песенна традиция, но
както се разбира, той е и една
своеобразна реклама за непрекъснато променящия се град
Костенец. А защо не центърът на
града и обновеното читалище да
спомогнат градът да стане център
на един утвърден фолклорен
фестивал. Защото всеки знае, че
допадне ли ти някой град, искаш
да го посетиш отново.

Нова придобивка за децата
Завърши санирането
на помощната сграда в
ОДЗ ”Звънче” в град
Костенец. Така малките
палавници ще имат още
една напълно обновена

сграда
към
детската
градина. С това грижите на
общината за подобряване
на жизнената среда на
жителите
продължава
успешно.

Денят на будителите
в махала Пердова
В махала Пердова в
читалище „Георги Бенковски”
се отбеляза
Денят на
будителите. По инициатива на
секретарката на читалището
Светла Кангалова се проведе
среща с Петър Йонев. Роден
в село Горна Василица,
дълбоко свързан с бита и
хората от родното село, той
отразява
в своите книги
впечатленията си от тукашния
живот. Авторът беше уважен
и от общинското ръководство,
на срещата присъства зам.кметът на Община Костенец
Румен Тодоров. Сред гостите
бяха кметът на село Горна
Василица Атанас Йорданов,
както и пенсионери от клуба
на пенсионерите в град Момин
проход. Председателката на
клуба подари на автора цветя
и икона. Председателят на
читалищното настоятелство в
село Горна Василица Георги
Апостолов и малката му
дъщеричка също направиха
подарък на г-н Йонев.
Присъстващите
имаха
възможността да се запознаят
отблизо не само с автора, но
и с неговото творчество. В
края на срещата Петър Йонев
дари събраните средства от
продадените книги на дете
от селото, за да му бъдат
закупени учебни пособия.

СВЕТОВЕН
ДИАБЕТЕН ДЕН
от стр. 6

Членовете
на
нашето
сдружение са обединени и от
друга терапия, терапията за вяра
в живота. Ние се стремим като
всички здрави хора да изживеем
живота си активно и без грижи,
да се повеселим от сърце и да се
поздравим с песен и хорце. Ние
всички сме били полезни на
нашия град, със своя труд и
обич към всичко родно.
Сдружението ни не би могло
да съществува без подкрепата
на местната власт в лицето
на г-н Радев, г-н Тодоров, г-н
Чолаков, г-н Янакиев и на
всички общински съветници и
служители. За вашата подкрепа
и
съпричастност
дълбоко
благодарим! Вече много години
вие стопляте сърцата ни.
На срещата бяхме поздравени
от певиците от
клуба на
пенсионера „Здраве и хармония”
с ръководител Васил Сотиров,
а най-малкият рецитатор Крис
ни трогна с артистичното си
изпълнение.
Виолета Кутрина, председател на дружеството

Напусна ни
Атанас Стефанов
Почина Атанас Стефанов,
кметски наместник в село
Очуша. Втори мандат той
работеше за своите съселяни,
поставяйки на дневен ред
проблемите им Ще остане
в спомените ни като добър
човек и като грижовен кметски
наместник.
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от стр. 1
През 1953 г. читалище
„Просвета“
е
обявено
за
ОБРАЗЦОВО. Носител е и на
високото отличие орден „Кирил
и Методий“ - първа степен,
връчен през 1981 г. Много
са отличията и наградите,
извоювани от колективите и
техните ръководители – грамоти,
плакети,
дипломи,
медали
от
общински,
регионални,
национални и международни
трибуни
на
театралната,
танцовата и певческата дейност.
Само през настоящата година
съставите бяха отличени с три
първи места и златни медали,
един сребърен медал, звание
„Лауреат II степен“ и „Лауреат
III степен“.
Те покоряваха
сцените на Хисаря, Албена,
Обзор, Дупница…
Високо признание за нас е
вписването на проекта „Писане
на яйца с восък“ в Националната
представителна
листа
на
нематериалното
културно
наследство на България. Лично

КУЛТУРА, СПОРТ

135 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ В СЕЛО КОСТЕНЕЦ
г-н Вежди Рашидов връчи
на читалището ни голямото
отличие на Министерството
на културата „Златен век“ –
печат на Цар Симеон Велики,
както и специална грамота и
парична награда от 1500 лева.
Церемонията бе финала на
Националната кампания „Живи
човешки съкровища – България“,
етап 2016. С тази номинация
сме предложени за включване в
Световната листа на ЮНЕСКО.
През годините в читалището
се развива разнообразна дейност
– израз на изкуство и книжнина
в различни форми: библиотечно
дело,
самодеен
театър,
фолклорни танци, хор, езикови
школи, забавни танци, кръжоци,
седянки, изложби, театрална
работилница за деца, модерен
балет, че даже и духова музика.
Понастоящем
към
читалището
функционират:
Библиотека, разполагаща с богат
фонд библиотечни единици,
изпълняваща
функциите
и

на информационен център;
Състав за стари
градски
песни
„Костенски
ритми“
с художествен ръководител
Васил Сотиров; Мъжка вокална
група „Зелен здравец“; Вокална
формация „Рила“ с художествен
ръководител Ирина Герина;
Детска вокална формация „Рила“;
Детска танцова формация „Рила“
с художествен ръководител Ива
Бисерова; Детска театрална
работилница „Приказно детство“
с художествен ръководител
Стефка Ибришимова.
Читалището се оказва вековна
и неугасваща институция, в
която деца, младежи и зрели
хора защитават българските
традиции и намират отговор на
порива към книжнина, музика,
танц, песен, театър... Нека грее
силно светликът в този храм
на духовността и да го има
Читалището ни поне още 135
години!!!
Надежда Петринина,
секретар

ПЪРВИ В ГРУПАТА Е ОТБОРЪТ НА „БЕНКОВСКИ”

Убедителните победи продължиха през цялото първенство
В осмия кръг от есенния дял
на първенството в четвъртия
ешелон на Софийската ОФГ Изток отборът на „Бенковски“ от
град Костенец убедително победи
с 4:0 на своя стадион гостуващия
тим на „Звездец“ от Горна Малина.
След осмия кръг отборът от град
Костенец вече събра актив от 18
точки и има голова разлика 21:4,
като има и два отложени мача.
Втори във временното класиране
е „Левски-1923“, Елин Пелин, със
сбор от 12 точки и голова разлика
17:16, трети с 10 точки е другият
отбор от Шоплука ОФК - Елин
Пелин и 9:4 голова разлика.
В предпоследния кръг от
четвъртия ешелон в групата
„Левски-1923“ победи като гост
с 2:0 отборът на „Спортист“ от

брой 7/65/, ноември 2016 г.

Нови хан, а съставът на Пирдоп
също като гост пък се наложи в
средногорското дерби с 2:1 над
Мирково. ОФК - Елин Пелин
и футболистите на „Рилец» от
самоковското село Говедарци
не успяха да вкарат гол и така
срещата завърши миролюбиво
0:0. Отборът на „Мътивир“ от
Ихтиман почиваха.
И в изиграния последен
девети кръг от есенния дял на
първенството в четвъртия ешелон
на Софийската ОФГ - Изток
отборът на „Бенковски“ от град
Костенец убедително победи
като гост съседите от „Мътивир”,
гр. Ихтиман с 2:0. Така преди
изиграването на отложения мач
с ОФК”Елин Пелин” преди
зимната пауза повече от ясно е, че
футболистите на „Бенковски“ ще

„зимуват” на върха в класирането.
Отборът на „Бенковски” е на
първо място със седем победи
от седем изиграни мача, с голова
разлика 23:4 и актив от 21 точки.
Мачът в Елин Пелин е насрочен за
26.11.2016 г.
На второ място във временното
класиране е отбора на „Рилец”,
Говедарци, след победа като
домакин над Мирково с 4:1 и
вече имат 14 т. Мачът между ФК
”Левски”, Елин Пелин, и ОФК”
Елин Пелин” е отложен, като
„Левски” заема третата позиция с
12 т., а ОФК е четвърти с 10 т. и вече
2 мача по-малко. В другия изигран
мач отборът на „Спортист”, Нови
хан, победи като гост ”Звездец”,
Горна Малина с 2:1.

ФУТБОЛНИ ЕМОЦИИ
СРЕД УПРАВЛЯВАЩИТЕ
Партньори в ежедневието, общинските администрации на Костенец и
Самоков, освен че решават
общи за съседните общини
проблеми, отскоро се срещат
като спортни противници на
футболния терен. По повод
на 12 октомври, Деня на
българските общини, на костенския кмет му идва идеята за приятелски мач между
двете администрации.
На първата среща /29 октомври/ домакини са инициаторите на спортното събитие от Костенец. Новият
стадион е мястото на срещата. Резултатите са приятел-

ски , победителят е идеята
да се спортува, дори когато
натовареността е изключително голяма. На срещата
реванш в Самоков, на която
нашите управляващи, този
път топката на терена, дадоха всичко от себе си, за да
защитят спортната слава на
Костенец. Амбициите на капитана на отбора Радостин
Радев са следващия спортен
сезон в групата да бъдат поканени и други администрации от областта с неподозирани спортни заложби и
футболният турнир да стане
традиция.

Любомир Кузев  

СПОРТЪТ НАВЛИЗА ВСЕ ПО-ТРАЙНО В НАШИЯ ЖИВОТ
Спортно-тренировъчният комплекс ”Бенковски”
създава условия за тази положителна промяна

от стр. 6

многобройни медали от национални
и международни надпревари. Като
фитнес- инструктор полагам усилия
за физическото усъвършенстване на
практикуващите.”
Тренираните деца от Станислав
Стефанов на едно състезание в Елин
Пелин (с участието на 8 държави)
завоюваха общо 3 медала - 1 златен,
1 сребърен и 1 бронзов. Подготовката
им сега е насочена за предстоящите
отговорни състезания. Стремежът
на треньора и на състезателите е да
завоюват нови победи.
СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ
Освен със строго профилираната
си спортна подготовка, спортен
комплекс ”Бенковски” предлага

на децата през лятната ваканция
много игри, смях и забавления в
своята ”Детска спортна ваканция”.
Като част от спортната ваканция са
тренировките по карате, футбол,
лека атлетика и плуване. Провеждат
се еднодневни излети за децата.
През зимната ваканция ще бъдат
организирани
еднодневни
и
двудневни ски-обучения.
През пролетната ваканция, както и
през почивните дни през сезон пролет
– лято, ще се организират еднодневни
и двудневни походи за любителите
на планините, както и посещения на
интересни и занимателни обекти на
територията на Община Костенец и в
близост до нея.

ФИТНЕС ЗАЛА
За желаещите да спортуват са
предвидени занимания по йога
в многофункционалната зала на
спортен комплекс ”Бенковски” и
тае – бо. Фитнес залата предлага
всички необходими условия за
пълноценно спортно развитие. От
тази услуга може да се ползват не
само състезатели, но и всеки жител на
общината, независимо от възрастта
си, който желае чрез спорта да
се възстанови от напрегнатото
ежедневие. Тренировките се водят
от инструктор
по индивидуална
програма, съобразена с физическите
данни и възможности на желаещия.
След
усилените
тренировки
практикуващите си тръгват освежени
и в добро настроение.

Футболните звезди на Костенец с капитан Радостин Радев
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