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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
ЗА МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ
ВЪВ ВИЛИ КОСТЕНЕЦ
Общината представи природните си забележителности

От 1 до 3 декември в
хотел ”Констанция”
Община Костенец беше домакин на Петата национална
конференция
по
медицински и здравен туризъм
с водеща тема: „Балнеология,
възстановяване
и
рехабилитация”. Целта на
форума е да се създадат и
затвърдят трайни отношения
между
заинтересованите
страни,
да се
изготви
национална програма за
развитието на медицински
и здравен туризъм, така че
България да е европейската
предпочитана дестинация за
този туризъм.
Гости
на
форума
бяха
представители
на
Министерството
на
туризма,
Комисията
за
защита на потребителите,
Български лекарски съюз,
преподаватели от висши
училища, собственици и
управители на СПА хотели,
туристически
агенции,
чуждестранни гости. Като
основна
тенденция
на
конференцията се очерта
възможността за туризъм в
четири сезона единствено
чрез развитие на балнеология
и СПА.

Конференцията
по
медицински
и
здравен
туризъм беше открита от
кмета на общината Радостин
Радев.
Събитието
беше
отразено от списанието за
бизнес и евроинтеграция
„Еврорегион”, което не за
първи път отделя внимание
на общината. В брой 31 от
2016 г. Костенец е представен
като уникално съчетание на
живописна гора, минерална
вода и незабравима атмосфера. Затова изборът на общината за домакин не е случаен.
Изтъкнатите природни дадености благоприятстват за
едно бъдещо развитие на общината в насоката, предмет
на форума.
Юлия Заркова, директор на ОП ”Траянови
врата”, запозна делегатите с
туристическия потенциал на
Община Костенец, като представи възможностите за здравен, културен, исторически и
друг туризъм. Участниците
посетиха ножарски работилници в село Костенец, занаятчийска работилница при НЧ
”Гео Милев” в Момин проход, крепостта Стенос при
Траянови врата, Костенския
водопад,
параклиса

„Успение Богородично” и
други интересни обекти в
общината.
В
дискусията
за
общините, които искат да
развиват здравен туризъм,
от полза бе споделеният
опит от Соня Георгиева
– директор на дирекция
„Туризъм”,
и Анастасия
Георгиева,
директор на
дирекция „Здравеопазване”
при Община Варна. На
конференцията
бяха
разисквани
теми
за
нагласите на студентите
да се реализират в сферата
на медицинския и здравен
туризъм, за медицинската
рехабилитация и балнеология
и др.
Домакинството
на общината е предпоставка за по-бързото решаване
на някои отдавна чакащи
проблеми при използването
на минералните извори за
лечение и за балнеотуризъм и
е една безспорна реклама на
общината като туристическа
дестинация.
Посещенията
на делегатите в интересните
обекти от региона, техните
разкази за видяното ще
допринесат за това.

ТРАДИЦИИТЕ НА ЙОРДАНОВДЕН

Разпространява се безплатно

ДА Е МИРНА, ЗДРАВА И
УСПЕШНА 2017 ГОДИНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
В духа на една утвърдена традиция се
обръщам към Вас, за да Ви приветствам във
времето на най-светлите семейни празници!
Време, което ни обединява със споделената
вяра и надежда за ново начало. Време, в
което всички искаме светът да е по-различен,
копнеем за вълшебства и за чудеса.
Нека светлината на Христовото
Рождество да Ви води през всичките дни на
2017 година! Нека Ви съпътстват благодатта,
мирът и любовта!
Бъдете благословени! Нека късметът
да е винаги с Вас. Нека всички заедно станем
по-добри! Казват, че на Коледа стават чудеса. Нека повярваме, че чудесата
започват от самите нас.
Бъдете живи и здрави, щастливи и добронамерени!
Нека бъдем сплотени и се уповаваме на доброто, което всички ние носим
у себе си. Нека бъдем обединени в стремежа си да помагаме, да създаваме и да
даряваме!
МИРНА, ЗДРАВА И УСПЕШНА НОВАТА 2017 ГОДИНА!
НЕКА СА ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СВЕТЛИНА И ДОБРОТА
ВСЕКИ ДОМ И ВСЯКО СЪРЦЕ!
ЗДРАВЕ И ДРЪЗНОВЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ!
РАДОСТИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

СВЕТЛИНИТЕ НА ЕЛХАТА В
КОСТЕНЕЦ СЪЗДАВАТ ПРАЗНИЧНО
НАСТРОЕНИЕ
На 20 декември
точно в 17.30
часа
грейнаха
светлините
на
коледната елха в
град
Костенец,
запалени от кмета
на
общината
Радостин Радев.
Радостта
беше
най-голяма
за
децата,
които
изнесоха кратка
програма.

СА ЗАПАЗЕНИ В ОБЩИНАТА
Мъжко хоро във водите под водопада
На този празник навсякъде, където
има водоем, се извършва ритуалното
хвърляне на кръста от местната църква.
След изваждането на кръста се служи
тържествена литургия, наречена Велик
водосвет. На нея се обновява светената

вода в храмовете. От нея всеки носи вкъщи.
Тя пази от болести и пречиства душата.
Според поверията за Йордановден този,
който е извадил кръста от водата, ще бъде
здрав и щастлив през цялата година.
Празникът беше почетен и в
село
К о с т е н е ц .
Дошлите
за
ритуала
станаха
свидетели
на
мъжкото
хоро
във водите под
водопада
на
четиримата
смелчаци, който
със знаме в ръка
се подготвяха за
хвърлянето
на
кръста
от отец
Антон.
Найбързият се оказа
Ангел Таков, който
улови кръста.

ПРИКЛЮЧИ ПУБЛИЧНОТО
ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ
БЮДЖЕТ ЗА ГОДИНАТА
Всяка година общинската администрация предлага на гражданите предварително да се запознаят с
общинския бюджет за годината. В
началото на януари в с. Костенец ,
в Момин проход и в град Костенец
жителите имаха възможност да се
запознаят с предвидените средства за

разходи, с приоритетните дейности
за общината, с очакваните приходи
и начините за подобряването на
събиранията.
След разискванията
и изразените мнения по предложения
проекто бюджет, той беше внесен в
Общинския съвет за разглеждане.
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АКТУАЛНО

Андреевден в голф клуб „Ибър”
в Долна баня

Миряните от Долна баня и тази година
по традиция почетоха свети апостол Андрей
Първозвани – първият, който е бил повикан
измежду апостолите да тръгне след Исус
Христос и който е покровител и закрилник на
голфа в Долна баня.
Особена почит има към светеца след
построяването на новата църква, носеща
неговото име, на територията на голф клуб
„Ибър“.
За 12 поредна година след празничната
света литургия в енорийския храм
„Успение на Пресвета Богородица“ в
рилския град ставрофорен иконом Пламен
Димитров отслужи тържествен водосвет за
здраве и благополучие, след което поздрави
всички присъстващи с празника, работещите в
голф-клуб селището, собствениците и техните

приятели. Църковната служба по традиция бе
украсена с чудесните песнопения на храмовия
женски хор с ръководител Румяна Дамянова.
Десетките гости бяха лично посрещнати
и поздравени от изпълнителния директор на
Голф клуб „Ибър“ Кирил Недев, който им
благодари за присъствието в празничния ден,
като всички си пожелаха още десетки години
тук да се отслужва тържествена църковна
служба и водосвет. На празника дойдоха и
гости от съседната Община Костенец, начело
с кмета Радостин Радев.
Домакините по традиция почерпиха
гостите за празника, а всеки получи като
подарък нов годишен календар с логото на голф
клуб „Ибър“. И както повелява традицията в
празничния ден, на трапезата имаше варена ца
ревица.
Любомир Кузев

ПРАЗНИЦИТЕ В СЕЛО КОСТЕНЕЦ

КОЛЕДА

На 23 декември
в село Костенец се
проведе празничен коледен концерт-спектакъл,
организиран от народно читалище „Просвета
– 1881”. „Ще ви подарим празник, приказна
атмосфера и нашата обич!”
Приканваха от
афиша обещанията за неповторима вечер.
Зрителите, доверили се на поканата, си
тръгнаха с обещаното празнично настроение и с
благодарност към организаторите и самодейците
за приятните преживявания.

На 25 декември на площад „К.Костенечки”
децата от село Костенец посрещнаха Дядо
Коледа и Снежанка. Тържеството продължи с
музика и весели забавления.

ЙОРДАНОВДЕН

На 6 януари към река Чавча се запътиха
християните, дошли да почетат празника
Богоявление. От село Костенец бяха избрали
новия мост на ул. „Патриарх Евтимий” за
мястото, от където отец Свещаров да извърши
ритуалното хвърляне на кръста. От участващите
в надпреварата кой пръв да стигне до кръста и
да го извади от водите на реката, най-бърз беше
Йордан Георгиев.
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ПРАЗНИЧНА
ТОМБОЛА

Телевизор, лаптоп и
хладилник за първите
късметлии

нов късмет.
На 22 декември в присъствието
на нотариус Румен Генев в сградата
на общинска администрация в
Костенец се извърши теглене
на наградите от организираната
празнична томбола за коректни
данъкоплатци. Кметът на общината
Радостин Радев изтегли първия
печеливш талон за телевизор
„Самсунг”, който се падна на
Станка Стоименова. Втора награда беше изтеглена от главния счетоводител на общината

Интересна
инициатива
на
общината тази година стимулира
жители и фирми да си плащат
редовно данъците. За тях беше
организирана празнична томбола.
Така си плащаш данъците, но може
да спечелиш и награда. Вече са
известни първите късметлии, които
със сигурност ще продължат да си
плащат редовно и да се надяват на

Николай Хаджиниколов, който
донесе късмет на Георги Иванов готварска печка „Зануси”. Мариета
Дакова, началник на отдел МТД в
общината, избра талона, пуснат
от Димитър Манджуков, с който
спечели лаптоп.
Да
са
честити
новите
придобивки на печелившите.

ЗА КОРЕКТНИ
ДАНЪКОПЛАТЦИ

„Траянови врата,
минало, настояще и бъдеще”
е новата книга на
Михо Червенков
Книгата на Михо Червенков
„Траянови врата, минало, настояще и бъдеще” вече е при читателите. Те могат да я носят със
себе си, защото е джобен формат.
Така историята на Траянови врата
винаги може да бъде източник на
национална гордост у всеки жител
на общината и на страната.
Книгата се издава от Община Костенец и се посвещава на
1030-годишнината от
победата на цар Самуил над войските
на Василий II на 17 август 986 г.
Авторът изтъква значимостта на
известния Диагонален път, който
преминава и през нашата община
и който свързва Балканите с Мала
Азия. Богато илюстрована, книгата дава конкретни исторически
данни за Траянови врата, за стратегическото й значение във военно
отношение. Авторът отдава заслужено внимание и на крепостта
Стенос,като я описва и онагледява
със скици.
Акцентът е поставен върху
бляскавата победа на българския
цар Самуил при Траянови врата.
„Сражението при Траянови врата
завършило с блестяща победа за
българското оръжие и катастро-

фално за византийската армия.”
С тези думи Михо Червенков ни
припомня за една изключително
важна победа, когато „България
отново е в своя апогей.”
Наред с историческите факти
книгата може да бъде полезна и
за туристите, които решат да посетят и други забележителности в
Община Костенец. Представени
са накратко манастирът „Свети
Спас”, минералните бани в Момин проход и Пчелински бани,
църквите в селата Очуша, Горна
Василица, Долна Василица, Голак
и гр. Костенец, Костенският водопад и Вили Костенец.
Плод на дългогодишен и съвестен труд, книгата на Михо Червенков обогатява не само творческата
му биография. Книгата идва да
запълни една празнота в исторически план – изтъкването на значимостта на битката на Самуил,
изважда незаслужено забравената
победа от миналото, връща я в настоящето, за да остане завинаги не
само в стремежите на исторически
осъзнати автори, но е във всеки
българин, наричащ с гордост себе
си потомък на цар Самуил.
С реставрирането на крепостта
Стенос, създаването на ОП „Траянови врата”, с увеличаване потока на туристи към Траянови врата,
книгата ще даде възможност на
туристите да отнесат със себе си
късче история и да я разпространяват. А библиотеките ще попълнят
своя фонд с още една ценна книга
за родния край с национално значение.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД
ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА ВЪВ ВИЛИ
КОСТЕНЕЦ НЕ БЕШЕ ПРИЕТО

Почетен знак «За граждански принос» за Янка Стоева
На 29 ноември 2016 г. се проведе
заседание на Общински съвет
– Костенец извън територията
на общината. На заседанието
присъстваха 13 общински съветници,
г-н Радев, кмет на общината, г-н
Тодоров, зам.-кмет на общината,
кметовете на населените места:
г-жа Кацарова, кмет на кметство
с. Костенец, г-жа Митрова, кмет
на кметство гр. Момин проход,
г-н Йорданов, кмет на кметство с.
Пчелин, и г-н Ат. Йорданов, кмет на
кметство с. Горна Василица.
Заседанието
започна
с
тържествена част под звуците на
химна на Република България.
Г-н Чолаков, председател на ОбС,
прочете Решение № 97 от Протокол
№ 9 от заседание на Общински
съвет – Костенец, с което бе
удостоена г-жа Янка Иванова Стоева
с Почетен знак „За граждански
принос” за цялостната й просветна
и обществена дейност за развитието
и утвърждаването на образованието
и културата в с. Костенец и в
Община Костенец. Г-н Чолаков
връчи почетния знак, цветя и две
минимални работни заплати на г-жа

Стоева.
Във втората част от заседанието
бяха гласувани постъпилите молби
от съветници за отсъствие
от
заседанието. Молбите на г-н Донков,
съветник от МК „Костенец, събуди
се”, на г-жа Манова, съветник от
БСП, бяха приети и отсъствието им

уважено, а молбата на г-н Мирков,
съветник от МК „Костенец, събуди
се”, не бе приета и отсъствието не
беше уважено.
Заседанието протече при дневен
ред от 14 точки.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината,
предложи План за действие на
Община Костенец за подкрепа на
интеграционните политики за 20162018 г. С 8 гласа «за», 0 «против» и
5 «въздържал се», Общински съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 201
Общински съвет – Костенец
приема План за действие на
Община Костенец за подкрепа на
интеграционните политики за 20162018 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Николов, председател на
Комисията по нормативна уредба,
общински предприятия и общинска
собственост (КНУОПОС), запозна
присъстващите с Предложение
относно материално стимулиране на
актосъставители за административни
нарушения.
Г-н
Младенов,
съветник
от
ГЕРБ,
изрази
несъгласието
си по така направеното
предложение.
При
поименното гласуване с
8 гласа „за”, 5 „против”
и 0 „въздържал се”
предложението
НЕ
бе
прието.
Думата
бе
предоставена
по
процедура на г-н Юлиян
Одажиян,
съветник
от БСП, който изрази
мнение, че г-н Младенов
би трябвало да знае
закона, защото в момента
го нарушават, и предложи
да
се
прегласува
предложението.
Резултатът не се промени:
с 8 гласа „за”, 5 „против”
/Васил Ангелов Беляков,
Васил Ангелов Младенов,
Георги Владов Митров,
Евгения
Лазарова
Захариева,
Лидия
Любенова Стоянова,
съветници
от ПП ГЕРБ/ и 0 „въздържал се”
предложението НЕ бе прието.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев внесе предложение
за отмяна на Решение № 96 от
30.07.2015 г. на Общински съвет

– Костенец. 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 № 202
Отменя Решение № 96/30.07.2015
г. на Общински съвет – Костенец.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предложи да бъде
отменено
Решение № 97 от
30.07.2015 г. на Общински съвет –
Костенец. С 13 гласа «за», 0 «против»
и 0 «въздържал се» Общински съвет
– Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 203
Отменя Решение № 97/30.07.2015
г. на Общински съвет – Костенец.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите
с Предложение относно предоставяне
безвъзмездно
за
ползване
и
безвъзмездно право на строеж на
Министерство на здравеопазването.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” Общински съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 204
1. Учредява на Министерство
на здравеопазването, в качеството
му на бенефициент по Оперативна
програма „Региони в растеж”
2014-2020
по
инвестиционен
проект, свързан с обновяване и
модернизация на сградния фонд и
оборудването в системата на спешна
медицинска помощ безвъзмездно
право на ползване върху недвижим
имот – частна общинска собственост,
представляващ масивна сграда /бърза
помощ/ със ЗП от 260 кв.м, застроена
в УПИ ХХVІІ „За поликлиника”
в кв. 84 по плана на гр. Костенец,
за нуждите на Филиал за спешна
медицинска помощ – гр. Костенец,
за срок от 10 години. Идентификация
на имота: вид - масивна сграда;
големина - застроена площ /ЗП/ 260
кв.м; имотът е захранен с вода и
ток, има канализация. Достъпът се
осъществява по ул. „Цариградско
шосе”, първокласен републикански
път ЕІ-80.
2. Общински съвет – Костенец
утвърждава договор за безвъзмездно
право на ползване в полза на
Министерство на здравеопазването
за нуждите на Филиал за спешна
медицинска помощ – гр. Костенец,
съгласно приложение № 1.
3. Упълномощава кмета на
Община Костенец да сключи
договор за безвъзмездно право на
ползване в полза на Министерство
на здравеопазването на имота по

т. 1 със срок от 10 години. След
изтичане на срока на договора
същият да бъде удължен до изтичане
на устойчивостта на проекта, но не
повече от 10 години.
4. Учредява безвъзмездно право
на строеж на Министерството на
здравеопазването на част с площ
от 170 кв.м от УПИ ХХVІІ „За
поликлиника” в кв. 84 по плана
на гр. Костенец, целият с площ от
8310 кв.м, за изграждане на: козирка
със ЗП от 35 кв.м, построена до
западната фасада на масивна сграда
/бърза
помощ/
непосредствено
пред входа; навес за линейки със
ЗП от 45 кв.м и терен за поставяне
на дизелов генератор със ЗП от 10
кв.м, построени непосредствено до
северната фасада на масивна сграда
/бърза помощ/ и паркинг със ЗП от
80 кв.м, построен от регулационната
граница с ул. „Цариградско шосе”
до козирката с ширина ширината на
сградата, за срок от 10 години.
5. Общински съвет – Костенец
утвърждава договор за срочно
безвъзмездно право на строеж
в полза на Министерство на
здравеопазването,
съгласно
приложение № 2.
6. Упълномощава кмета на
Община Костенец да сключи
договор за безвъзмездно право на
строеж в полза на Министерство
на здравеопазването на имотите
по т. 4 със срок от 10 години. След
изтичане на срока на договора
същият да бъде удължен до изтичане
на устойчивостта на проекта, но не
повече от 10 години. След изтичане
на срока, за който е учредено правото
на строеж, Община Костенец
придобива безвъзмездно правото на
собственост на построените обекти
по т. 4.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев направи предложение
за даване на съгласие за изграждане
и финансиране на водопровод за
минерална вода във Вили Костенец.
Г-жа Захариева, съветник от
ГЕРБ, предложи да се направи
предварително проучване
дали
хората биха се включили към
водопровода за минерална вода,
да се уточнят и други технически
въпроси, при възникване на аварии
чия ще бъде отговорността.
Г-н Радев поясни, че там има само
един общински имот, останалите са
на частни лица. На следващата сесия
ще бъдат предложении допълнителни
условия като такса присъединяване
на стр. 4
и такса включване,

4
от стр. 3

Предвидно е на тротоара на улица
«Цар Самуил» да бъде направен
спирателен кран
за сметка на
общината, а в имотите водопроводът
е за сметка на собствениците.
Безспорен е фактът, че цената на
имотите ще скочи, след като имат
минерална вода. Този водопровод
ще го поддържа общината, може
да се сключи споразумение и с
ВиК. Предложението се внася сега,
защото улицата е разкопана и е найразумно да се използва ремонтът,
за да се избегне разкопване на вече
асфалтирана улица. Важно е да се
изтъкне, че този водопровод може да
се използва и от банята в курорта.
Г-н Чолаков, председател на ОбС
обяви резултата от проведеното
поименно гласуване, а именно:
с 8 гласа „за”, 5 „въздържал се”
/съветниците от ГЕРБ/ и 0„против”
предложението НЕ бе прието.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предложи да бъде
продаден недвижим имот – общинска
собственост с идентификатор №
38916.10.572 по кадастралната карта
на к.к. Вили Костенец.
Г-н Чолаков обяви резултата от
гласуването: с 8 гласа „за”, 0 „против”
и 5 „въздържал се” /съветниците от
ПП ГЕРБ/ предложението НЕ бе
прието.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев запозна общинските
съветници с Предложение за
отдаване под наем на имот –
публична общинска собственост, за
търговска дейност.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” Общински съвет Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 205
I. Общински съвет - Костенец
дава съгласие да се отдаде под
наем терен – публична общинска
собственост, представляващ терен №
5 /съгласно схема за разполагане на
преместваеми обекти в централната
част на с. Костенец/, с площ от 20 кв.м,
находящ се в кв. 42 по регулационния
план на село Костенец.
II. Имотът по т. I да се отдаде
под наем чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване за
поставяне на преместваем обект
за търговска дейност, за срок от 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.
ІІI. Възлага на кмета на Община
Костенец да организира и проведе
публичен търг и да сключи договор
за наем със спечелилия участник.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев внесе предложение
за 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.
С 12 гласа „за”, 0 „против” и 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

„въздържал се”, Общински съвет Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 206
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 втори етаж в
сградата на Кметство село Костенец,
представляваща 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 ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите
с Предложение относно придобиване
на имот – частна общинска
собственост № 03018 за разширение
на „Гробищен парк” на гр. Костенец.
Г-н Чолаков обяви резултата от
проведеното гласуване: с 8 гласа
„за”, 0 „против” и 4 „въздържал
се”
/съветниците
от
ГЕРБ/
предложението НЕ бе прието.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите
с Предложение за придобиване на
имот – частна общинска собственост
№ 03026 за разширение на „Гробищен
парк” на гр. Костенец.
Г-н Чолаков обяви резултата от
гласуването: с 8 гласа „за”, 0 „против”
и 5 „въздържал се”/съветниците от
ГЕРБ/ предложението НЕ бе прието.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев направи предложение
за уреждане на сметки по регулация
за образуване на УПИ ХІІ-342 в
кв.39 по плана на с. Горна Василица,
махала Гледжова.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” Общински съвет Костенец прие
Р е ш е н и е № 207
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.
6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, във връзка с влязла в
сила Заповед № АБ-383/30.12.1987 г.
за одобряване на план за регулация
на с. Горна Василица, махала
Гледжова, частта от 300 кв.м – 76
кв.м от улица между о.т. 217-о.т. 216
и 224 кв.м от площадка към улица
между о.т. 216-о.т. 215, придадена
по регулация за образуването на
урегулиран поземлен имот ХІІ-342 в
кв. 39 по плана на с. Горна Василица,
махала Гледжова, сменя характера
си от публична общинска в частна
общинска собственост.
2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 40,
ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 4 от

Закона за общинска собственост и
чл. 199, ал.1 от Закона за устройство
на територията дава съгласие да
се извърши замяна със Валентин
Николов Додов на имот – общинска
собственост, представляващ част
с площ от 8 кв.м от улица между
о.т. 217-о.т. 216, които по плана за
регулация участват в УПИ ХІІ-342 в
кв. 39 по плана на с. Горна Василица,
махала Гледжова, срещу имот,
собственост на Валентин Николов
Додов, представляващ 8 кв.м от имот
пл. № 342, които съгласно плана за
регулация на селото, са отредени за
улица между о.т. 217-о.т. 216.
3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във
връзка с чл.35, ал.4, т.2 от Закона за
общинска собственост и §8, ал.2, т.1
от Преходните разпоредби от Закона
за устройство на територията дава
съгласие да се продаде на Валентин
Николов Додов, собственик при
неуредени сметки по регулация на
УПИ ХІІ-342 в кв. 39 по плана на с.
Горна Василица, махала Гледжова,
следния недвижим имот - общинска
собственост: придаваема част с
площ от общо 292 кв.м /двеста
деветдесет и два кв.м/ – 68 кв.м от
улица между о.т. 217-о.т. 216 и 224
кв.м от площадка към улица между
о.т. 216-о.т. 215, придаващи се към
имот пл.№342 /триста четиридесет
и втори/, за образуване на УПИ
ХІІ-342
/урегулиран
поземлен
имот дванадесети за имот триста
четиридесет и втори/ в кв.39 /
тридесет и девети/ по плана на с.
Горна Василица, махала Гледжова,
одобрен
със
Заповед
№АБ383/30.12.1987 г., урегулиран с площ
от 1014 кв.м /хиляда и четиринадесет
кв.м/, при граници: улица, УПИ ХІІІ342 и УПИ ІХ-344, УПИ ХІ-341.
4. Общинският съвет определя
продажната цена за придаваемите
части с площ от 292 кв.м, въз основа
на пазарна оценка, изготвена от
лицензиран оценител в размер
на 4777,00 лв. /четири хиляди
седемстотин седемдесет и седем
лева/.
5. Възлага на кмета на Община
Костенец да сключи договор за
покупко-продажба.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Беляков, председател на
Комисията по здравеопазване и
социална политика,
предложи
да бъдат отпуснати еднократни
помощи. С 13 гласа „за”, 0 „против”
и 0 „въздържал се” Общински съвет
–Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 208
1. Общински съвет – Костенец
отпуска помощ по 160 лв. за
раждане на дете на шест жители на
Община Костенец.
2.Общински съвет – Костенец
отпуска
еднократни
помощи,
необходими за лечение на пет жители
на стойност от 1210 лв.
3. Средствата да бъдат осигурени
от § 42 14 от общинския бюджет.

брой 8/66, декември 2016 г.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков предостави думата на
общинските съветници за питания.
Г-жа Стоянова, съветник от ГЕРБ,
запита защо още не е предоставена
справката за приходите и разходите
на ОП «ОГЗГФ» за месец септември?
Г-н Николов, съветник от БСП,
настоя справката да бъде изготвена
от вр.и.д. директор на предприятието
за периода от 2004 г. до м. ноември
2016 г. и да отразява приходите и
разходите, средната брутна работна
заплата, броя на съставените
актове, броя на назначените лица
на трудови договори, обема на
дървесина за ползване съгласно
лесоустройствения проект на Община
Костенец, финансовия резултат
и влезлите в сила наказателни
постановления. Фактите ще внесат
яснота и ще покажат ясно кой и как
е работил в това предприятие.
Г-н Чолаков, председател на ОбС,
предостави на г-н Мирослав Николов
да председателства заседанието. Г-н
Николов, зам.-председател на ОбС,
предостави думата на г-н Пламен
Чолаков.
Г-н Чолаков поиска да бъде
изготвен отчет за приходите и
разходите на ОП «Траянови врата» и
на спортния комплекс «Бенковски»,
в справката да бъдат включени
разходите за електрическа енергия
за 12 месеца и финансов отчет за
изразходваните средства от заема до
момента.
Г-н К. Радев, съветник от БСП,
предложи на всички следващи
заседания
да
присъстват
и
директорите
на
общинските
предприятия, на всяка една сесия
ще има въпроси към директора
на Общинското предприятие по
туризъм. Не разбира какво се е
случило с гласуването за земите
за гробищния парк, тези земи са
загробени и това трябва да приключи.
Г-н Митров, съветник от ГЕРБ,
повдигна въпроса за гласуваните
средства за разкопки, като поиска да
се даде информация колко средства са
предоставени и какви са резултатите.
Към г-н Чолаков отправи питане дали
може да запознае присъстващите в
резюме с доклада от извършената
инспекция от Агенцията за държавна
финансова инспекция.
Г-н Чолаков поясни, че докладът
е на разположение на всички
общински съветници в канцеларията
на Общинския съвет, и всеки, който
иска, може да се запознае. Докладът
е доста обемен, за да може да се
направи резюме, резолиран е на
няколко комисии, които са го приели
за сведение.
Г-н Радев каза, че ще предостави
исканите справки и уточни, че той
има санкция в размер на 3300 лева,
направени са и два акта: единия
от 300 лв., а другия от 3000 лв. От
подобни поръчкови проверки никой
не печели, когато санкционират
общината.

ПРИ СИРАЦИТЕ ОТ НОВИ ХАН ПО КОЛЕДА
Школа
„Заедно
през
лятото”
продължава
своята
б л а г о т в о р и т е л н о с т.
През лятото деца от
школата подариха книги
на деца от Мененкьово,
разбирайки,
че
е
изгоряла библиотеката в
селото. Наближаването
на Коледа отново ги
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събра с идеята да
помогнат, този път с
хранителни продукти.
Увлекли и други хора,
те дариха на децата
от Дома за сираци в
Нови хан очакваните от
всяко дете лакомства.
В
инициативата
се
включи и кметът на
общината
Радостин

Радев. При посещението
си в Нови хан г-н Радев
благодари на всички,
които са се включили в
инициативата, но найголеми
поздравления
получиха децата от
школата. Не закъсня и
одобрението за доброто
дело и от жители на
общината.

ЗА ДЕЦАТА С ГОЛЕМИ СЪРЦА
„С мъки, с нещастия е пълен този
свят, но все пак има нещо, което е
хубаво, което стои над всичко друго
– любовта между хората...”
Йордан Йовков
Понякога възрастните научават
най-ценните уроци от децата. А няма
по-мъдър урок от урока по милосър-

дие и състрадание, по съпричастие и
милост.
От началото на учебната 2016 г. до 3
ноември учениците от 12 клас в Средно
училище „Св. Климент Охридски” – гр.
Костенец, ежеседмично организираха
благотворителни кампании и базари,
за да съберат средства в помощ на
пострадалия при катастрофа Кристиян
Никифоров. Събраната до момента
сума е 3 909.28 лв.
Доброто им дело бе продължено от учениците в подготвителните
осми класове, които събраха средства на стойност 492.16лв. и ги внесоха по сметката на болно дете в гр.
Ихтиман.
В седмицата преди Коледа се
организира кампания за събиране
на дрехи, играчки и средства за
възпитаниците на Дом за деца,
лишени от родителска грижа
„Констанца Ляпчева” – гр. Долна
баня.
Благодарим ви, деца, за добротата и грижата!

ДОЖИВЯЛА ДО 100 ГОДИНИ….

Коледен благотворителен концерт
„ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ”
На 16 декември от 17.30 часа в
НЧ“Прогрес 1907“ гр.Костенец се
проведе Коледен благотворителен
концерт в подкрепа на Ники.
Сумата събрана от продажбата на
билети и дарения е 1271 лв. и бе
предадена на близките на Ники.
Благодарим на всички отзовали се на
тази кауза!
Това е съобщението на страниците
на читалище „Прогрес 1907”. Предизвиканите чувствата са противоречиви
– на състрадание и на недоумение. Хората в малкото градче, с ниските доходи, но с голямото желание да помогнат, откликват на призива за помощ.
Необходимата сума за лечението на
11-годишното дете в Америка е непосилна за общината.
Но 50 хил. евро за една държава,

която дава милиард за саниране на
жилища, е дребна, възможна, почти
задължителна. Явно въпрос на приоритети. Енергийна ефективност на
едни срещу физическото оцеляване
на други.
Българската Коледа отново активизира с есемеси народната воля да
си помогнем сами и събра по-малко от
милиард. Много по-малко, но много
по-ценни, защото всяко левче е разтърсило човека, смазало го е страданието на децата и е пуснал своята
доброта като съобщения: даряваме, но
вие не забравяйте – грижата за човека
преди всичко.
Оставаме с надеждата, че Българската Коледа ще помогне и на малкия
Ники.

На 09.12.2016 г. нашата жителка Мария Станкова
отпразнува 100-годишния си юбилей. За съжаление само
два дни след това тя ни напусна завинаги. Гордеем се, че
сред нас живя човек с толкова дълъг житейски път, който
ни даваше от своята топлина и обич.

Чудото на Коледа
Заваляли първите снежинки, които
отбелязали идването на зимата. Падали
полека и покривали цялата земя. Много скоро
пейзажът се превърнал в зимна приказка.
Било Бъдни вечер, времето, когато всички се
събират със семействата си и трепетно очакват
раждането на Божия син. Малкото градче като
че ли беше оживяло - елите били покрити с
коледни лампички и разноцветни играчки.
Коледният дух се заселил трайно във всяка
къща или почти във всяка. В привидната пълна
идилия на бялата нощ от малка бедна къщурка
се дочули викове. Подир това едно босоного
момиченце изтичало с плач от нея:
- И да не съм те видял повече тук! Разбра
ли ме?! - прогърмял дрезгав мъжки глас. Това
бил бащата на същото момиченце.
- Умолявам те, остави детето! - чул се и
гласът на плачещата му жена.
- Да го оставя ли?! Че ние за себе си не
можем да се грижим, камо ли още едно гърло
да храним! Да се оправя както може! - извикал
бащата и хлопнал вратата под носа на бедното
момиченце. А то горкото, хлипайки, тръгнало
накъдето сами го водели краката му, влачейки
след себе си своята парцалена кукличка,
облечена в червено елече и зелени панталонки.
Вървяло дълго момиченцето и накрая
изморено се проснало в снега да си почине
поне за малко. За зла участ от другия край на
улицата го видели група момчета, които били
избягали от домовете си, просто защото им
било скучно да са със семействата си. Те били
привлечени от красиво облечената парцалена
кукла на момиченцето:
- Хей, ти, там! Да, точно ти, момиченце!
- обърнало се към него едно от момчетата. -Искам куклата ти. Дай ми я! Харесва ми!
- Но тя е моя! - запротестирало момиченцето.
- Я ми я давай бързо! - извикало ядно
момчето, като се приближило и задърпало
куклата.
- Остави ми я! - приплакало момиченцето.
- Не е прилично за един малък джентълмен,
какъвто се надявам че си или по-скоро опитваш
да станеш, да вземаш играчката на дамата - се
чул изведнъж мъжки глас и децата като в почуда
обърнали главите си към високия господин,
облечен изцяло в черно, материализирал се
сякаш от сенките. Той застанал заплашително
пред момчетата, отмятайки кичур от черната си
като нощта коса.
- Момчета, предлагам да си плюем на

петите! Това е духът от голямата къща! извикало от ужас същото момче, тормозещо
момиченцето. В миг пуснало куклата и
тръгнало да бяга през глава заедно с останалата
част от групичката хулигани.
Момиченцето станало, вдигнало кукличката
си, отърсвайки я от снега, и сияещо от щастие
се обърнало към мистериозния си спасител:
Много ви благодаря, господине! усмихнало се то, подир което разширило очи от
почуда. - Наистина ли сте призрак? - попитало
то, устремявайки невинния си поглед към
топлите сини очи на мъжа.
В отговор той искрено се засмял и галейки
нежно русата главичка на момиченцето, му
отговорил:
- Естествено, че не съм. Това са просто
измишльотините на тези нехранимайковци.
Как се казваш?
- Клаудия, господине. А Вие какво
правите тук? Не трябва ли да празнувате със
семейството си?
- Аз нямам семейство. Жена ми и малката
ми дъщеричка станаха небесни ангели още
миналата Коледа. Живея сам в голямата си
къща. Ала кажи ми ти какво правиш тук? Да не
би да се загуби? Къде са родителите ти?
- Те са си в нашата къща, но мен не ме
искат там. Бедни сме, нямаме какво да ядем.
Мама и тати просто не могат да се грижат и за
мен.
- И са те изхвърлили просто така?! Та това
е недопустимо! Искаш ли да тръгнеш с мен?
Къщата ми е голяма, но празна. Вътре е топло
и има много играчки, с които можеш да си
играеш, колкото искаш.
- Сериозно ли мога да дойда? - ококорила
още повече кафявите си очички Клаудия.
- Дори ви каня най-тържествено, малка
госпожице! - отвърнал й мъжът, правейки
дълбок поклон и сваляйки шапката си. Сетне се
изправил, сложил шапката на главата си отново
и взимайки момиченцето в ръце, го завъртял
няколко пъти.То се засмяло:
- Щом ме каните така любезно, приемам отвърнало то и се отпуснало в ръцете на мъжа.
- Хайде да те заведем у дома - казал нежно
той и понесъл момиченцето към своя дом.
Обърнал поглед към небето и в същия момент
видял падаща звезда. Усмихнал се сам на себе
си, мислейки си, че няма какво да си пожелае това, което искал с цялото си сърце, вече било
в ръцете му.
Боряна Григориева Нанчева
ученичка от 12 клас
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СЕЛО ПЧЕЛИН СЕ ОЖИВЯВА ОТ МЕСТНИТЕ ТАЛАНТИ
Танцов състав ”Пчелински извор”
е основан през месец март 2016 година по инициатива на младия преподавател по народни танци Димитър
Михов съвместно с ръководството на
читалището в с.Пчелин. Ентусиазиран
и амбициозен, ръководителят подготви
самодейците за първото им участие само
за три месеца. На събора на с. Пчелин,
19 юни 2016 г., танцьорите дебютираха
на нашата сцена. Детската група към
състава и основната група очароваха
и изненадаха жителите и гостите на
събитието с прекрасни хора и танци.

„Поне 20 човека ме поздравиха за
успеха и първото участие на състава.
Всички ме питаха как за толкова малко
време съм успял да подготвя танцьорите
така добре. Навсякъде се чуваха
радостни и поздравителни възгласи,
сякаш че селото се е събудило от изявата
на новия местен състав. Никога не съм
търсил одобрението на хората. Работя
със собствена преподавателска програма
и ми е ясно, че ще има доволни и
недоволни, но си личеше положителната
оценка на всички гости на празника и
това ме радва ”, казва хореографът на

състава.
Развитието
на Танцов
състав
„Пчелински извор” продължи с участие
в Националния фестивал в началото
на месец юли. Това е второто участие
на състава, значително по-спокойни
са всички танцьори и се представиха
блестящо. Танците им предизвикаха
много положителни емоции и приятни
преживявания. Последва и участие във
Фестивала на народното творчество в гр.
Доспат през месец август.
Танцов състав „Пчелински извор” е
носител и пазител на местния фолклор
и националната танцова култура. Ето
какво споделя неговият ръководител
относно бъдещото развитие на състава:
„За мен е чест, че преподавам танци в
с. Пчелин. Всички са ентусиазирани
и отговорни и това ме амбицира да се
боря неуморно за развитието на състава
и извеждането му на различни изяви.
По този начин, освен че се запазва
фолклорното богатство на региона, се
създават условия за развитие на местните
хора, които са сериозна реклама на
населеното място и общината. Изказвам
благодарности на всички, които помагат
на читалищното ръководство , че така
усърдно и честно си вършат работата.
Всички инициативи се приемат радушно
и се подпомагат организационно от
секретаря и председателя, което за мен е
важно. Взаимното уважение и честните
отношения са стожер за изграждането на
единен екип!”
Село Пчелин се съживи и одухотвори.
Всички чакат да стане време за танци
и да се впускат в ритъма и емоцията на
традиционните български хора. Имаме и
нови членове.
Пожелавам на всички УСПЕХ
в запазването и популяризирането
на българските народни танци и в
цялостното развитие на селото.
Виолета Лазарова,
секретар на НЧ ”Просвета-1913”,
с. Пчелин

Първа загуба за футболния отбор „Бенковски”
Лидерът в източната софийска
областна футболна група отборът
на „Бенковски“ от град Костенец
претърпя първата си загуба в есенния
полусезон. В отложената среща
от третия кръг на първенството
футболистите на ОФК - Елин Пелин
разгромиха на своя стадион гостите
от Костенец с 4:1. Но въпреки
загубата «Бенковски» ще зимува на
първото място в класирането с актив
от 21 точки и вече голова разлика 24:8.
Втори засега в подреждането остава
отборът на «Рилец» от самоковското

село Говедарци с 14 точки и равна
голова разлика 12:12. Трети след
победата си над лидера е вече ОФК
- Елин Пелин с 13 точки и голова
разлика 13:5, а четвърти е другият
елинпелински отбор „Левски-1923“ с
12 точки и голова разлика 17:16.
В четвъртия ешелон от софийското
първенство преди зимната пауза
предстои още един отложен мач от
деветия кръг - шопското дерби между
„Левски-1923» и ОФК - Елин Пелин,
който се игра на 3 декември.
Любомир Кузев
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ЗАПОМНЯЩ СЕ КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

Незабравим празник за почитателите
на Криско ще остане Коледния му
концерт в Костенец. На 22 декември 2016
г. на стадион „Бенковски” се стекоха
многобройните фенове на певеца от града
и общината. Музикалните изпълнения и
светлинните ефекти впечатлиха зрителите
и те очакват нови срещи с любимия
изпълнител.

ТУРНИР ПО ШАХ И ТАБЛА
В СЕЛО КОСТЕНЕЦ
На 10 декември 2016 г в салона на
заведение „ФА” село Костенец се проведе 19 по ред предколеден общински
турнир по ШАХ и ТАБЛА „Никола
Карапетров – Карата”. В двата вида
спорт взеха участие 34 състезатели от
село Костенец , град Костенец, Момин
проход, Долна баня и СК” Локомотив”, София.
Преди старта на състезанието с
едноминутно мълчание беше почетена паметта на починалия спортист и
основател на турнира Никола Карапетров. Гости на турнира бяха г-н Радостин Радев – кмет на Община Костенец, и г-жа Любка Кацарова – кмет
на Кметство село Костенец. С кратко
слово г-жа Кацарова откри турнира.
Поздравявайки всички участници, организатори и гости на състезанието,
тя пожела на всички успех в надпреварата и призьори да станат най-подготвените, най-добрите и достойно
представилите се. Пожела също така
похвалната традиция, това уникално
за района състезание, от общинско да
прерасне в зонално и участниците да
станат двойно и тройно повече. За успешното провеждане на турнира иниУважаеми читатели,
извиняваме се за закъснелия
декемврийски брой на вестник
”Костенец днес”. Поради голяма
натовареност в края на годината,
печатницата нямаше възможност
да отпечати

броя. Като

ви

циативата за спонсорство беше поета
от Община Костенец в лицето на кмета Радостин Радев и близките родственици на Карата - Николай и Йорданка
Карапетрови. По този начин призьорите в състезанието бяха наградени с
купи, медали и парични средства. Наградите бяха връчени от членовете на
изпълнителното бюро по провеждане
на състезанието господата Иван Пенчев и Росен Недялков.
На табла първото място зае Васил
Генчев, втори се класира Красимир
Попов. Те бяха наградени с купи и
парични награди. Третият в класирането Атанас Венчилов получи медал
и парично възнаграждение, а четвъртият Трайчо Ангелов – поощрителна
награда от 50 лв.
В състезанието по шах купата
беше връчена на Славчо Тонев. Йордан Николов и Емил Йоневски, заели
съответно второ и трето място, бяха
отличени с медали, четвърти се класира Йордан Стойков. За всички имаше
и парични награди.
Иван Котовски
Уважаеми съграждани,
обилните
снеговалежи
напоследък
затрудняват движението. Общината
почиства пътищата, но почистването
на тротоарите е задължение на
собствениците на имотите. Надяваме се
да проявите разбиране и да изпълните
гражданския си дълг.

предлагаме материали, свързани

Костенец днес

с посрещането на коледните и

Издание на Община Костенец

новогодишните

ви

e-mail: kostenetz.dnes@kostenetz.com ;

пожелаваме успешна и здрава

2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2

Нова година.

празници,
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