ПРАЗНИК НА КОСТЕНЕЦ

Празникът на град Костенец е свързан с построяването
на ЖП линията през далечната 1888 година. Построените
през 1901 г. и 1902 г. Кибритена фабрика и Фабрика за
хартия и ускоряват заселването и разширяването на
селището. През 1964 г. се сливат две селища – гара
Костенец и с. Момин Проход и с указ № 546/1964г. на
Народното събрание се създава град Костенец. на стр.2
ПРИВЕТСТВИЕ ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА КОСТЕНЕЦ
ОТ Г-Н РАДОСТИН РАДЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА
КОСТЕНЕЦ

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018/2019
ГОДИНА

Новата учебна година в община Костенец бе
тържествено открита на 17 септември 2018 година.
Всички учебни заведения бяха посетени от
представители на ръководството и администрацията на
община Костенец. Кметът на общината г-н Радостин
Радев бе гост на ученици, учители и родители в
ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ гр.Костенец и
ОУ“К.Костенечки“с.Костенец. Със своето присъствие и
поздравления по повод откриването на новата учебна
година, община Костенец за пореден път доказа, че
образованието е сред най-важните приоритети в нейната
политика, а признанието и почитта към учителите са
знак за вярата, че децата на общината ще получат найдобрите знания за своето успешно реализиране в
живота.

110 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Историята на Костенец е написана, както се пише историята
на един човешки живот – и с тъга, и с радост, с усмивки и със
сълзи, с разрушение и със съзидание, с успехи и неуспехи.
Защото Костенец - това са хората, които са били преди нас и
носим дълбоко в сърцата си! Защото Костенец - това сме всички
ние, които днес с делата си създаваме облика на града, в който
живеем и работим, града, който обичаме.
Костенец са и нашите деца, които живеят тук или децата,
които само понякога се връщат тук, или децата, които някъде
там далече си спомнят за родното място! Децата ни носят
нашето бъдеще и нашите надежди и ние сме длъжни да
направим всичко възможно, за да поискат да останат тук, да се
връщат тук или да си спомнят за Костенец! Нека продължим да
работим
сплотени,
да
споделяме
трудностите
и
удовлетворението от успехите. Да носим винаги в сърцата си
Костенец! Да бъдат благословени дните на всички, които са
свързани с нашия град - жители и гости, партньори и
представители на бизнеса! Нека да успяват добрите дела и
начинания! Нека оставим своя забележима следа в достойния
път на нашия град. Честит празник!

На 22 септември отбелязахме 110 години от
обявяването на Независимостта на България. Тя е
провъзгласена на 22 септември 1908 г. с Манифест,
който цар Фердинанд І прочита в двора на църквата „Св.
Четиридесет мъченици“ в старата българска столица
Велико Търново – символичен акт на продължение на
Второто българско царство. По традиция празникът бе
отбелязан тържествено и в град Костенец. Официални
лица, присъстващи на тържеството: г-н Радостин Радев,
кмет на община Костенец, г-н Георги Митров,
председател на Общински съвет - Костенец, г-н Румен
Тодоров, зам.-кмет на общината, г-н Георги Янакиев,
секретар на община Костенец, г-н Радослав Стойчев,
народен представител, общински съветници
на стр.2
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АКТУАЛНО
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от стр.1 През втория ден от тържествата се
насладихме на "Костенска плетеница" - Концерт на
самодейни индивидуални изпълнители, групи, състави и
формации към читалищата в общината. Програмата
продължи и през вечерта. Театър "Искри и сезони"
представиха постановката "Женско царство" в
НЧ"Прогрес 1907"гр.Костенец.

На 28 септември се проведе спортен ден с организиран
детски футболен турнир. Последният празничен ден
започна с изложението „Произведено в Костенец“ и
продължи с модно дефиле на местни дизайнери.
Официалното закриване на Празника на Костенец се
състоя на 29 септември от 19:00 часа.
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110 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ
от стр.1 кметове на населени места, директори на
училища и детски градини, гл. инспектор Петър Цевев,
началник РУ-Костенец, Подп. Найден Найденов,
началник Поделение 22700, Съюз на на офицерите и
сержантите от запаса и резерва, г-н Михо Червенков,
почетен гражданин на Костенец, председатели на
читалищни настоятелства, представители на политически
партии, жители и гости.
Слово по повод празника произнесе кметът на община
Костенец г-н Радостин Радев. По случай празника цветя и
венци бяха поднесени от г-н Радостин Радев, кмет на
община Костенец, г-н Георги Митров, председател на
Общински съвет-Костенец, общински съветници, кметове
и кметски наместници, директори на училища и детски
градини, председатели на читалищни настоятелства, подп.
Найден Найденов, началник Поделение 22700, Съюз на
офицерите и сержантите от запаса и резерва,
представители на политически партии.

В празничния концерт взеха участие „Мажоретен
състав“ към Денс формация „Вайялет“ ипри НЧ“Прогрес
1907“ гр.Костенец с хореограф Валентина Бонжолова и
ръководител Емилия Мичева Фолклорна танцова
формация
“Костенец“
при
НЧ“Прогрес
1907“
гр.Костенец, ръководител Николай Ибришимов, Адриан
Тодоров, СУ“Св.Климент Охридски“ гр.Костенец,
Никаела
Пашалийска,
МГ“Зелен
здравец“
при
НЧ“Просвета-1881“с.Костенец,
ръководител
Васил
Сотиров, ученици от СУ“Св.Климент Охридски“
гр.Костенец, ръководител Аделина Иванова.
КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ПОДАРИ КНИЖКИ С
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ НА
ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

Сцената на Амфитеатъра посрещна Михаела Филева
и народната изпълнителка Ива Давидова. Официални
лица присъстващи на празника: г-н Радостин Радев, кмет
на община Костенец, г-н Георги Митров, председател на
Общински съвет-Костенец, г-н Румен Тодоров, зам.кмет на общината, г-н Георги Янакиев, секретар на
община Костенец, г-н Иван Ченчев, народен
представител, член на парламентарната комисия за
младежта и спорта, г-н Васил Попов, началник на РУСамоков, общински съветници, жители и гости на
общината.

По случай първия учебен ден всички първокласници в
община Костенец получиха като подарък по една книжка
с български народни приказки от г-н Радостин Радев,
кмет на община Костенец. С пожелание за весели и
интересни учебни часове, попътен вятър, здраве и успехи
в света на познанието.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ПРОМЕНИ СЪСТАВА НА
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
«въздържал се»,
Общински
съвет – Костенец прие
На 30 август 2018 г. в
голямата заседателна зала на
Община Костенец се проведе
заседание на Общински съветКостенец, свикано по реда на
чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА,
чл.30, ал.1 и ал.3, т.1 от
ПОДОбСКПКВОбА.
Присъстваха 12 общински
съветници от общо 17.
ТОЧКА ПЪРВА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-ца
Жанет Джорова.
Г-ца
Джорова,
съветник ПП БДЦ запозна
присъстващите с Предложение
относно промяна в състава на
Постоянните комисии към
Общински съвет – Костенец.
Г-н
Митров,
председател на ОбС поясни, че
последната комисия трябва да
бъде Комисия по Закона за
противодействие
на
корупцията и отнемане на
незаконно
придобитото
имущество. На основание
чл.21, ал.1, т.1 и ал.2, чл.48,
ал.1 и във връзка с чл.33, ал.1,
т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация и чл. 16, ал. 1 и
ал. 4 от Правилник за
организацията и дейността на
Общински съвет - Костенец,
Постоянните
комисии
и
взаимодействието
му
с
общинска администрация, с 11
«за», 0 «против» и 1

Р Е Ш Е Н И Е № 86
Общински съвет - Костенец
променя
състава
на
постоянните комисии, както
следва:
1.
Комисия по икономика,
бюджет и финанси:
1.1. Лидия Любенова Стоянова
– председател - ПП ГЕРБ
1.2. Георги Георгиев Донков –
зам. – председател – МК
«Костенец, събуди се»
1.3.Васил Ангелов Беляков –
член – ПП ГЕРБ
1.4. Надежда Ангелова Янкова –
член – ПП БСП
1.5.Снежанка
Борисова
Тодорова – член – ПП БСП
2. Комисия по устройство на
територията,
инфраструктура,
благоустрояване и околна
среда
2.1.
Евгения
Лазарова
Захариева – председател –
независим
2.2.
Тодор
Станиславов
Стойнов – зам. – председател –
ПП ГЕРБ
2.3. Димитър Николов Мирков
– член – МК «Костенец, събуди
се»
2.4. Лидия Любенова Стоянова
– член – ПП ГЕРБ
2.5. Надежда Ангелова Янкова
– член – ПП БСП
3.
Комисия
по
здравеопазване и социална
политика:
3.1. Васил Ангелов Беляков –
председател – ПП ГЕРБ 3.2.
Евгения Лазарова

Захариева- зам.-председател
- независим
3.3.
Пламен
Николаев
Чолаков – член – ПП БДЦ
3.4.
Жанет
Емилова
Джорова – член – ПП БДЦ
3.5. Константин Георгиев
Радев – член – ПП БСП
4.
Комисия
по
образование,
култура,
младежка
политика,
вероизповедания, спорт и
туризъм:
4.1. Снежанка Борисова
Тодорова – председател –
ПП БСП
4.2.
Юлиан
Стоянов
Георгиев - зам.-председател
– ПП БДЦ
4.3 Константин Георгиев
Радев – член - ПП БСП
4.4. Юлиян Агоп Одажиян
– член - ПП БСП
4.5.
Наталия
Иванова
Манова –член – ПП БСП
5. Комисия по нормативна
уредба,
общински
предприятия,
общинска
собственост:
5.1. Юлиян Агоп Одажиян –
председател - ПП БСП
5.2. Георги Георгиев Донков
– зам.- председател – МК
«Костенец, събуди се»
5.3.Жанет
Емилова
Джорова– член – ПП БДЦ
5.4. Константин Георгиев
Радев – член – ПП БСП
5.5. Тодор Станиславов
Стойнов– член- ПП ГЕРБ
6.
Комисия
по
еврофондове, проекти:
6.1.
Юлиан
Стоянов
Георгиев– председател
–
ПП БДЦ
6.2. Боян Спасов Генчев –
зам.-председател
–
независим
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6.3.
Пламен
Николаев
Чолаков - член – ПП БДЦ
6.4.
Жанет
Емилова
Джорова – член – ПП БДЦ
6.5. Емил Христов Даскалов
– член – ПП БСП
7. Комисия по Закона за
противодействие
на
корупцията и отнемане на
незаконно
придобитото
имущество
7.1.
Георги
Георгиев
Донков – председател – МК
«Костенец, събуди се»
7.2.
Наталия
Иванова
Манова – зам.-председател
– ПП БСП
7.3. Боян Спасов Генчев–
член – независим
7.4. Юлиян Агоп Одажиян –
член - ПП БСП
7.5.
Пламен
Николаев
Чолаков – член – ПП БДЦ
ТОЧКА ВТОРА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател на ОбС запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
приемане на отчет за
дейността на Общински
съвет
–
Костенец
и
Постоянните комисии за
периода м.януари – м. юни
2018 година. На основание
чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация, с 8
гласа «за», 2 «против» и 1
«въздържал се», Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 87
Приема Отчет за
дейността на Общински
съвет
–
Костенец
и
Постоянните комисии за
периода: месец януари месец юни 2018г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

ТОЧКА ТРЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Тодоров, зам.кмет на общината запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
придобиване в собственост
на част от имот с пл. № 724,
отчуждаваща
се
за
изграждане на имот публична
общинска
собственост: уширение на
улица между о.т. 479 – о.т.
480
по
действащия
регулационен план на с.
Горна Василица, махала
„Пердова”. На основание
чл.21, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5
от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация във връзка с
чл.34, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.
21, ал. 1 от Закона за
общинската собственост или
да се приложи ал. 4, като
общината ги придобие по
реда на чл. 199, ал. 1 от
Закона за устройство на
територията и §8, ал.2, т.1 от
Преходните разпоредби на
Закона за устройство на
територията, с поименно
гласуване с 12 гласа «за», 0
«против» и 0 «въздържал
се»,
Общински
съветКостенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 88
1. Дава съгласие за
възмездно придобиване в
собственост, чрез покупка за
сумата от 3608,00лв. на част
с площ от 225 кв.м. от имот с
пл. № 724, собственост на
Йорданка Стоянова Митрова,
отчуждаваща
се
за
изграждане на имот –
публич-на
общинска
собственост: уширение на
улица между о.т. 479-о.т. 480
по действащия регулационен
план на с.Горна Василица,
махала „Пердова”, одобрен
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със
заповед
№
АБ383/30.12.1987г.
2. Възлага на Кмета
на община Костенец да
сключи договор с Йорданка
Стоянова Митрова.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Тодоров, зам.кмет на общината запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
допълване и актуализиране
на Общинска стратегия за
развитие на социалните
услуги в Община Костенец
(2016 – 2020 г.).
Г-н
Одажиян,
съветник от БСП поясни, че
това
е
нова
услуга,
комисията е подкрепила
предложението,
но при
среща
с
хората
от
фондацията се е установило,
че
в
решението
задължително трябва да
пише « с целева група деца и
младежи» и предложи да се
допълни предложението с
този текст. На основание
чл.19, ал.2 от Закона за
социално
подпомагане,
чл.36 б. от Правилника за
прилагане на Закона за
социално подпомагане, на
основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1,т.12 и
т.23 и чл.27, ал.3 от Закона
за местното самоуправление
и местната администрация, с
12 гласа «за», 0 'против' и 0
'въздържали се', Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 89
Общински съвет –
Костенец
допълва
и
актуализира
Общинската
стратегия за развитие на
социалните
услуги
в
Община Костенец (20162020 г.) с нова социална
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услуга «Център за социална
рехабилитация и интеграция
с целева група деца и
младежи». Новата социална
«Център за рехабилитация и
интеграция с целева група
деца и младежи» ще бъде
насочена към развиване и
създаване
на
социални
умения, възстановяване и
социална
интеграция,
развиване на умения на
самостоятелен
живот,
превенция
на
отклоняващото
се
поведение.
ТОЧКА ПЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Одажиян,
председател на Комисията
по
нормативна
уредба,
общински предприятия и
общинска
собственост
запозна присъстващите с
Предложение
относно
изменение на Наредба за
условията
и
реда
за
упражняване на правата на
собственост на Община
Костенец в търговските
дружества
с
общинско
участие на капитала и
поясни, че това предложение
е по решение на ВАС, който
обжалва
актове,
които
противоречат на закона. На
основание чл. 21, ал.2, чл.27,
ал.3 от ЗМСМА, във връзка
с чл.8, чл.15, 11, ал.3, чл. 26,
ал.3
от
Закона
за
нормативните актове, с 12
гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се», Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 90
Общински съвет –
Костенец приема Наредба за
изменение на Наредба за
условията
и
реда
за
упражняване на правата на
собственост на Община
Костенец в търговските
дружества
с
общинско
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участие на капитала, приета
с Решение № 70 по
Протокол
№
93
от
29.04.2004 г. на Общински
съвет – Костенец, както
следва:
§ 1. Отменя чл.54,
ал.3 от Наредба за условията
и реда за упражняване на
правата на собственост на
Община
Костенец
в
търговските дружества с
общинско
участие
на
капитала;
§ 2. Отменя чл.55
/Приложение № 1/ от
Наредба за условията и реда
за упражняване на правата
на собственост на Община
Костенец в търговските
дружества
с
общинско
участие на капитала.
ТОЧКА ШЕСТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа
Стоянова,
съветник ПП ГЕРБ запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
промяна в Правилника за
организацията и дейността
на Общинско предприятие
„Общински гори и земи в
горски фонд”. На основание
чл.52, ал.2 и ал.3 от Закона
за общинската собственост и
на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21 , ал.1,т.8 и
чл.27, ал.4 от ЗМСМА, с
поименно гласуване с 9
гласа «за», 1 «против» и 1
«въздържал се», Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 91
Общински
съвет
–
Костенец
променя
Правилника
за
организацията и дейността
на Общинско предприятие
«Общински гори и земи в
горски фонд», както следва:
1. Член 5, ал.2 т.6 придобива
следния
вид:
“Избира
директора
на
ОП
по
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предложение
и
след
решение на ОбС- Костенец”;
2. Член 5, ал.2 нова т.7
придобива следния вид:
“Освобождава директора на
ОП по предложение и след
решение на ОбС Костенец”;
3. Член 5, ал.2 т.7 става т.8 ;
4. Член 5, ал.2 т.8 става т.9.
ТОЧКА СЕДМА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Тодоров, зам.кмет на общината запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
отпускане на дърва за огрев
на
кметства,
кметски
наместничества, звена на
общинска
издръжка
и
църковни
храмове
на
територията на Община
Костенец.
Г-н
Беляков,
председател на Комисията
по
здравеопазване
и
социална политика напомни,
че комисията е имала
становище да се добави и 5
куб.м. дърва за огрев за
здравната служба в гр.
Момин проход и да отпадне
за храма, тъй като те се
отопляват на пелети.
Г-н Тодоров, зам.кмет на общината отбеляза,
че за храма за гр. Момин
проход не са предвидении в
предложението
и
допълнително трябва да се
добавят. На основание чл.
21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, с
поименно гласуване с 11
гласа «за» , 0 «против» и 0
«въздържал се», Общински
съвет - Костенец да вземе
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 92
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Общински съвет –
Костенец,
отпуска
безвъзмездно
110
пространствени
куб.м.
дърва за огрев за нуждите
на
кметства,
кметски
наместничества, звена на
общинска
издръжка
и
църковни
храмове
на
територията на община
Костенец.
ТОЧКА ОСМА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Донков, зам.председател на Комисията
по икономика, бюджет и
финанси
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
отпускане на финансови
средства на ФК „Белмекен”
за
картотекиране
на
състезателите. На основание
чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
чл. 4а, чл.30, ал.1 от Закона
за физическото възпитание и
спорта,
с
поименно
гласуване с 10 гласа «за», 0
«против» и 0 «въздържал
се»,
Общински съветКостенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 93
1. Общински съветКостенец отпуска финансова
помощ в размер на 250,00
лева на ФК „Белмекен” с.
Костенец за картотекиране
на състезатели.
2. Средствата да
бъдат осигурени от § 10 20
от общинския бюджет.
3. Възлага на Кмета
на Община Костенец да
извърши
необходимите
действия по изпълнение на
решението.
ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Беляков,
председател на Комисията
по
здравеопазване
и

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

социална политика запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
приемане на решение за
внасяне на предложение в
Министерски
съвет
за
отпускане на персонални
пенсии. Във връзка със
Заявление
вх.№
150296/30.07.2018г.,
на
основание чл. 21, ал.1, т.23 и
ал.2 и чл.27, ал.3 от
ЗМСМА, чл.92 от Кодекса за
социално осигуряване, чл.7,
ал.4
от Наредбата
за
пенсиите и осигурителния
стаж, с 10 гласа «за», 0
«против» и 0 «въздържал
се»,
Общински съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 94
Общински съвет –
Костенец,
предлага
на
Министерски
съвет
на
Република
България
да
бъдат отпуснати персонални
пенсии на:
1.
Райна
Миланова
Георгиева, жител на село
Костенец, ул. “Първа” № 4,
без право на наследствена
пенсия от починал родител,
съгласно Разпореждане №
2115-22-152#1/20.07.2018 г.
на Териториално поделение
на НОИ – София област.
2.
Мария
Миланова
Георгиева, жител на село
Костенец, ул. “Първа” № 4,
без право на наследствена
пенсия от починал родител,
съгласно Разпореждане №
2115-22-154#1/20.07.2018 г.
на Териториално поделение
на НОИ – София област.
3.
Георги
Миланов
Георгиев, жител на село
Костенец, ул. “Първа” № 4,
без право на наследствена
пенсия от починал родител,
съгласно Разпореждане №
2115-22-153#1/20.07.2018 г
на Териториално поделение
на НОИ – София област.
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4.
Елена
Миланова
Георгиева, жител на село
Костенец, ул. “Първа” № 4,
без право на наследствена
пенсия от починал родител,
съгласно Разпореждане №
2115-22-154#1/20.07.2018 г
на Териториално поделение
на НОИ – София област.
ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Беляков,
председател на Комисията
по
здравеопазване
и
социална политика запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
отпускане на еднократни
помощи.
На
основание
чл.21,ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и
ал.5 във връзка с чл.17,
ал.1,т.4 от ЗМСМА,
с
поименно гласуване с 10
гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се» Общински
съвет –Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 95
1. Общински съвет –
Костенец, отпуска помощ по
200 лева за раждане на дете
на тринадесет жители на
община Костенец.
2. Общински съвет –
Костенец
отпуска
еднократни
помощи,
необходими за лечение на
жители на общината.
3. Средствата да бъдат
осигурени от § 42 14 от
общинския бюджет.
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ПИТАНИЯ:
Постъпиха
следните питания:
Г-н
Донков,
съветник МК „Костенец,
събуди се” поясни, че има
няколко питания относно
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задълженията на общината,
детските
градини,
училищата и дейността на
ОП“ОГЗГФ“.
Г-жа
Кусарова,
директор на СУ „Св.Кл.
Охридски”
запозна
с
финансовото състояние на
средното
училище
в
общината.
Призова
за
помощ и г-н Радев да обясни
как ще направи погасяване
на
тези
средства.
Притеснена е и то факта, че
предстои зимен период, ако
се продължи да не се
изплати субсидията месец
декември училището няма
да може да изплати нито
заплати, нито текущите
разходи на училището.
Г-н
Митров,
председател на ОбС запозна
присъстващите с постъпили
материали,
относно
постъпило писмо от фирма
„Криси 2007” ЕООД за
задължения на общината.
Цитирано е, че фирмата ще
предприеме действия според
българските материални и
процесуални
закони
от
компетентния съд по реда на
ГПК, както и доставката на
хранителни стоки ще бъде
прекратена след 01.09.2018г.
Задълженията са на обща
стойност 104 856.15 лв.
Има поредна докладна
от
д-р
Христоскова,
управител на „СБДЛР –
Костенец”ЕООД, с които ги
уведомява, че поради не
редовното превеждане на
субсидиите
лечебното
заведение се намира в
изключително
затруднено
положение. Има постъпили
два доклада от извършена
финансова инспекция от
Агенция
за
държавна
финансова инспекция за
констатирани нарушения. В
доклада
е
отразена
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установено нарушение на
чл.94, ал.3, т.1 от Закона за
публичните финанси.
Г-н Тодоров, зам.кмет на общината, поясни,
че също споделя тревогата,
като всички тях за това,
което се случва в общината,
но не може да се съгласи с
много от констатациите,
които са се направили.
Г-жа
Проданова,
жител на гр. Костенец взе
отношение по въпроса за
дейността на Общински
съвет
Костенец
и
Постоянните комисии.
Г-н
Митров,
председател на ОбС поясни,
относно комисиите тяхната
дейност се подпомага от
администрацията и може да
се
викат
и
външни
специалисти. Подложено бе
на гласуване предоставяне
на думата на г-н Венцислав
Димитров.
Г-н
Венцислав
Димитров, председател е ФК
„Белмекен” и треньор има
въпрос към г-н Радев
относно
броя
на
и
действащите
спортни
клубове на територията на
общината, колко от тях ще
бъдат субсидирани
от
общината и по какви
критерии ще се субсидират.
Г-н Тодоров, зам.кмет
на
общината,
благодари за поканата на г-н
Димитров, по отношение на
въпросите е имало доста
конкретика, но тези неща,
когато се приема бюджет се
обсъжда
от
комисиите,
тогава се внимава много и да
не се гледа формално, това
тук е следствие на формално
приет бюджет, адресирани
са правилно въпросите от
тази
трибуна
към
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общинските
съветници,
защото те са в правото си да
казват какъв ще е бюджета
на общината.
Относно казаното от
г-жа
Проданова
го
е
упрекнала за безразличие в
началото е казал, че споделя
тяхната тревога, нито е
безразличен
нито
е
демонстрирал спокойствие,
просто е реалист.
Г-н Одажиян, зам.председател на ОбС поясни,
че е бил председател на тази
комисия и тогава са приели
наредба и методология за
разпределение на парите на
СК., но тогава са решили, че
администрацията
да
разпределя тези пари. Ще
проучи нещата е ще ги
уведоми
на
сесия.
Уведомен
е
от
г-жа
Кусарова за положението,
но и самата държава не си е
изпълнила
задълженията,
помоли г-н
Тодоров,
практика е да се съберат
директорите и синдикатите
и да коментират проблемите
в образованието.
Нещата в образованието
са много тревожни. Г-жа
Кусарова много деликатно е
казала нещата, никой няма
право
да
пипа
от
делегираната от държавата
дейност средства, може в
рамките на 1% и м.
декември да го върне на
съответната институция.
Поради изчерпване на
дневния ред г-н Митров,
председател на ОбС закри
заседанието в 13.00 часа.
Костенец днес
Издание на община Костенец
E-mail:
kostenetz.dnes@kostenetz.com
2030 Костенец, ул.“Иван Вазов“
№2
Редактор: Вержиния Шопска
тел.: 0877 10 76 77
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„ПРОИЗВЕДЕНО В КОСТЕНЕЦ“ - ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
На модното дефиле „Произведено в Костенец“
бяха представени облекла създадени от местните
дизайнери Кремена Панова, Ивелина Златева,
Професионална гимназия „Георги Сава Раковски“
гр.Костенец, както и обувки на ЕТ „Нинела – Бисер
Котларов“.
С облеклата дефилираха настоящи и завършили
ученици от средните училища в общината.

На 29 септември 2018 година се проведе
изложението „Произведено в Костенец“ организирано
от Сдружение „Местна Инициативна Група - Костенец
2010“
в партньорство с
община Костенец.
Изложението пожъна невероятен успех, участваха 27
местни производители, занаятчии и творци, двама
дизайнери на облекло и Професионална гимназия
„Георги Сава Раковски“ гр. Костенец. Кмета на
общината, г-н Радостин Радев, с огромен интерес
разгледа всички щандове

„Местна Инициативна Група - Костенец 2010“
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КУЛТУРА, СПОРТ

СЕДМИ ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН
„ ДА ПОПЕЕМ ПО СЪСЕДСКИ“ 2018

На 25 септември 2018 година в НЧ „Прогрес
1907” град Костенец се проведе Седмият фестивал на
старата градска песен „Да попеем по съседски”,
организиран от читалището под патронажа на г-н
Радостин Радев, кмет на община Костенец.
Фестивалът притежава уникална привлекателност
със своите многообразни изпълнения и със стремежа си
към духовност и хармония. В програмата участваха 11
състава от цялата страна.
Публика и участници станаха част от една
неповторима атмосфера и се заредиха с приятни емоции.
Официални гости на фестивала бяха г-н Радостин Радев,
кмет на община Костенец, г-н Николай Хаджиниколов,
председател на настоятелството на читалище „Прогрес
1907” град Костенец, жители и гости.
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"БАЛКАНДЖИЙСКО НАДИГРАВАНЕ – НА ХОРОТО ПО
ТЕРЛИЦИ"2018

Страхотно представяне на детската ни танцова
формация "Рила" с ръководител Ива Георгиева на
фестивала - "Балканджийско надиграване - на хорото по
терлици" 2018 гр.Габрово. Наградени с грамота и ваучер
за 150 евро за участие в следващ фестивал.
БРАВО ДЕЦА! УСПЕХ ЗА НАПРЕД!

ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР

ФУТБОЛНИ ЕМОЦИИ СРЕД УПРАВЛЯВАЩИТЕ

На стадион “Бенковски” гр.Костенец се проведе
приятелски футболен мач между отборите на Община
Костенец и Община Самоков. Кметът на община
Костенец и президент на ФК“Бенковски“ гр. Костенец,
г-н Радостин Радев участва в срещата.
Сред официалните гости бяха г-н Радослав Стойчев,
народен представител, г-н Румен Тодоров, зам.-кмет на
община Костенец, г-н Георги Янакиев, секретар на
общината, жители и гости.
Футболната среща се проведе на 28 септември като
част от празничната програма. Двубоят бе изключително
оспорван и двата отбора играха много равностойно.
Мачът завърши с резултат 5:3 в полза на домакините.

На 28 септември 2018 година се проведе детски
футболен турнир по случай Празника на Костенец.
Участие взеха отборите на СУ“Св.Климент Охридски“
гр.Костенец, ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“гр.Костенец
и
ОУ“Константин
Костенечки“
с.Костенец.
Победител стана отборът на ОУ"Св. Св. Кирил И
Методий" гр.Костенец. Второ място зае отборът на
СУ"Климент Охридски" гр.Костенец, а на трето място е
отборът на ОУ"Константин Костенечки" с.Костенец.
Статуетка за най-добър голмайстор получи Денис
Андреев от ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" гр.Костенец.
Денис
Караиванов от СУ"Климент Охридски"
гр.Костенец бе отличен за най-добър вратар.
Класиралите се на първо, второ и трето място получиха
медали, а победителите бяха отличени за успеха с купа.
Г-н Иван Ченчев, народен представител, член на
парламентарната комисия за младежта и спорта връчи
специални награди - футболни топки за участвалите
отбори и специални ръкавици за техните вратари.
Г-н Георги Митров, председател на Общински съветКостенец връчи медалите за второ и трето място.
Честито на победителите и поздравления към всички
участвали в спорния празник!

