ПРАЗНИК В ХРАМ „СВ. ВМЧК ГЕОРГИ
ПОБЕДОНОСЕЦ“

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
КОСТЕНЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2018г. - 30.06.2018г.
от г-жа Евгения Захариева, председател на Общински
съвет - Костенец

На 13 октомври, Негово Преосвещенство
Белоградчишки еп. Поликарп посети гр. Костенец. За
радост на енорията на храм „Свети великомъченик
Георги Победоносец", викарният епископ отслужи св.
Литургия в храма, който през 2014 г. бе изцяло
обновен с помощта на Държавен фонд "Земеделие"
по програмата "За развитие на селските райони".
Заедно с него в богослужението взеха участие
свещеници от столицата и Ихтиманска духовна
околия, во главе със ставр. ик. Георги Георгиев,
предстоятел на храма.
на стр.2

ПАРАКЛИС НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ БЕ ОСВЕТЕН
КРАЙ КОСТЕНЕЦ

На 13 октомври, Негово Преосвещенство
Белоградчишки еп. Поликарп освети новопостроения
параклис „Св. Йоан Рилски“, изграден високо в
планината над гр.Костенец. Община Костенец
изобилства
от
природни
и
културни
забележителности: надгробни могили, могилни
некропола, стари християнски оброчища, топли
минерални извори, крепостта Траянови врата и
големи, добре уредени православни храмове.
Местното население, възпитавано през годините от
добри духовници в християнски дух и живот, до ден
днешен предава православната вяра на следващите
поколения.
на стр.2

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, внасям за
разглеждане настоящия отчет за дейността на Общински
съвет и неговите постоянни комисии.
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.
През отчетния период Общинският съвет е провел 6
заседания и 5 подписки.
През отчетния период към Общински съвет – Костенец
е създадена Комисия по Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, която е постоянно действащ орган с
компетентност по ЗПКОНПИ.
Към Общински съвет – Костенец са конструирани
седем Постоянни комисии. Заседанията на комисиите са
открити.
През отчетния период комисиите са провели заседания
и присъствието на членовете й са, както следва:
1. Комисия по икономика, бюджет и финанси с
председател г-жа Надежда Янкова е провела
9
заседания;
2. Комисия по устройство на територията,
инфраструктура, благоустрояване и околна среда с
председател г-н Емил Даскалов - 9 заседания;
3.
Комисията по здравеопазване и социална
политика, с председател д-р Васил Беляков – 7
заседания;
4.
Комисия по образование, култура, младежка
политика,
вероизповедания,
спорт,
туризъм
с
председател г-н Константин Радев - 5 заседания;
5.
Комисия по нормативна уредба, общински
предприятия и общинска собственост, с председател г-н
Юлиян Одажиян - 10 заседания;
6.
Комисия
по
еврофондове,
проекти,
следприватизационен контрол с председател г-н Юлиан
Георгиев - 4 заседания
7. Комисия по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси и антикорупция с
председател г-н Георги Митров - 1 заседание.
на стр.3
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АКТУАЛНО

ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА АНЕТА
БАКЪРДЖИЕВА

На 5 октомври 2018 година в салона на НЧ“Гео
Милев-1954“ гр.Момин проход бе открита първата
самостоятелна изложба „Картини и декупаж - багри и
вдъхновение“ на Анета Бакърджиева.
Изложбата продължи до 20 октомври 2018 година.
Официални лица, присъстващи на откриването бяха гн Румен Тодоров, заместник - кмет на община
Костенец, г-жа Снежанка Тодорова, председател на
Комисията по образование, култура и младежка
политика, вероизповедания, спорт и туризъм, жените
от Клуб на пенсионера град Момин проход, граждани.
Красивите и стилни пейзажи на авторката направиха
всички гости съпричастни към нейното творчество.
Пожелаваме на Анета Бакърджиева нови творчески
вдъхновения и изяви занапред.

ПРАЗНИК В ХРАМ „СВ.ВМЧК ГЕОРГИ
ПОБЕДОНОСЕЦ“
Епископът благодари на кмета на община
Костенец, г-н Радостин Радев като отбеляза, че той
молитвено е участвал в богослужението от самото му
начало и му пожела с радост да изпълнява
задълженията си и да има удовлетворение от делата си
като градски управник:„ Бъдете обичан, почитан и
подкрепян! Бъдете здрав и благословен! “- му пожела
еп. Поликарп и преподаде патриаршеския благослов на
Негово Светейшество патриарх Неофит.
С многолетствие завърши празничната литургия, а
народът с голямо вълнение дълго поздравяваше
отличения духовник и новоръкоположения свещеник, и
получаваше лично благословение и иконка от викарния
епископ Поликарп.
от стр.1
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ПАРАКЛИС НА СВ.ЙОАН РИЛСКИ БЕ ОСВЕТЕН
КРАЙ КОСТЕНЕЦ

от стр.1 Не е чудно, че хората в Костенец подържат
своята християнска вяра, а всеки който е произлязъл
от там се връща, за да почерпи сили от корените си.
Такъв е случаят с хаджи Борис Кацаров, който след
като се пенсионира през 2000 г. започва изграждането
на параклис “Св. Троица“, в една от петте махали на
местността „Василица“ Три къщи, която се намира в
южните склонове на Ихтиманска средна гора. След
няколко години той е изграден и обзаведен според
възможностите. Постепенно с помощта и други хора
той облагородява мястото като прави ограда, прави
камбанария и украсява с множество кръстове, извежда
вода, оформя пространството с градинки и малки
постройки, които служат за различни неща, но найвече се ползват по времена събора, който организира
ежегодно в чест на Св.Троица.
В чест на своя духовен покровител - Св. Йоан
Рилски Чудотворец той изгражда в заграденото
пространство още един параклис - ротонда, който се
стреми да прилича на гробното място на
всебългарския светец в Рила планина.
След като отслужи празнична литургия в храм „ Св.
Георги“ в гр. Костенец, еп. Поликарп и
придружаващите го духовници се изкачиха високо в
планината над града.
Епископът бе посрещнат от местните жени с
ароматна погача и мед, а Борис Кацаров разказа на
владиката за устроението на параклиса и постройките.
Пред параклиса „Св.Троица“ бе извършен водосвет и
осветен новия параклис - ротонда „Св. Йоан Рилски“.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г.30.06.2018г.
от стр.1
7. Комисия по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси и
антикорупция с председател г-н Георги Митров -1
заседание.
Приети бяха следните подзаконови нормативни
актове: Програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Костенец
през 2018 година; Годишен план за паша за
стопанската 2018-2019 година и определя размера и
местоположението на пасищата, мерите и ливадите от
общинския поземлен фонд за индивидуално ползване;
Доклад на Междинна оценка на Общинския план за
развитие на Община Костенец 2014 -2020 г.; Годишен
план за развитие на социалните услуги в Община
Костенец за 2019 година; Общинска програма за
закрила на детето за 2018 година; Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Костенец. Годишен план за
ползване на дървесина от общински горски фонд през
2018 год.; Утвърдени бяха образци на Декларация по
чл.35, ал.1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество; Непрекъснатите изменения в законовата
уредба налага задълбочен преглед на съществуващите
нормативни актове, като се направят необходимите
изменения цялостно и всеобхватно. През отчетния
период са приети изменения и допълнения на
действащи подзаконови нормативни актове, както
следва:
Наредбата
за
определянето
и
администрирането на местни данъци, такси и цени на
услуги на територията на Община Костенец; Във
връзка с и Решение № 867 от 01.11.2017г. на
Административен съд София област, бе изменена
Наредбата за рекламната дейност на територията на
Община
Костенец; Изменен бе Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет –
Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация; Многократно бе
допълвана Програмата за управление и разпореждане
с имотите – общинска собственост в Община
Костенец през 2018година.
През месец февруари бе приет бюджета на
Община Костенец за 2018 година в размер общо 10 581 944 лв.; Определении бяха размерите на
трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и
кметски наместници в община Костенец;
Упълномощен бе кмета на община Костенец да
подпише Запис на заповед, в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 5 580,00 лв за авансово
плащане по договор за проект „Реконструкция и
рехабилитация на общински път Костенец – с.
Костенец – лет. Костенец и Запис на заповед, в
размер на 8 400, 00 лева за проект „Реконструкция и
благоустрояване на улици в община Костенец”.
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Общински съвет – Костенец, даде съгласието си
община Костенец да кандидатства като партньор с
проектни предложения по Програма за трансгранично
сътрудничество между България и Сърбия 2014 -2020:
приоритетна ос 2: Младежи, съвместно със Спортен
съюз на Ниш, приоритетна ос 1 Устойчив туризъм,
Специфична цел 1 Туристическа атрактивност;
Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в
които се предоставят обществени услуги, с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност”и
Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за
широко обществено ползване, предназначени за
трайно задоволяване на обществените потребности от
общинско значение“ по подмярка 7.2;
Предоставени
бяха
на
Общинска
служба
„Земеделие” гр. Костенец 8 имота от общински
поземлен фонд за признаване на правото на
възстановяване на собствеността на 3-ма наследници;
Общински съвет – Костенец даде съгласие Община
Костенец да приеме правото на собственост върху
имот – държавна собственост, представляващ УПИ ІХ
в кв. 84 по плана на гр. Костенец целия с площ от 5410
кв. м. „За хлебопроизводство и пудра захар”, ведно с
построените в парцела сгради.
Общински съвет – Костенец, упълномощи г-н
Румен Тодоров – заместник-кмет на Община Костенец,
да представлява Община Костенец на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД – София, което се проведе на
16.02.2018 г.; Определи за делегат в Общото събрание
на Националното сдружение на общините в Република
България, председателя на Общински съвет – Костенец
и при невъзможност за участие зам.-председател на
Общински съвет – Костенец;
Дадено бе съгласие педагогическите специалисти да
се ползват от правото си на възстановяване на
транспортните разходи в пълния размер за
финансовата 2018 година и бе утвърен поименен
списък на длъжностите и лицата, работещи в
общинските детски градини и училища, които имат
право на възстановяване на разходите за транспорт
през финансовата 2018 година.
Приета бе Система за прием в първи клас в
общинските училища на територията на град
Костенец. Отпуснати бяха средства за еднократни
помощи общо в размер на 21 010 лв. от бюджета на
общината, както следва: за 31 новородени - 6 200 лв.;
за лечение 11 910 лв.на 45 жители на общината и за 19
абитуриенти – 2 900 лв.
Представям настоящия отчет за информация и се
надявам с диалог и самокритичност да коригираме
нашите грешки и в оставащата малка част от мандата
да вървим напред в изпълнение на задълженията си на
общински съветници пред своите избиратели. Нека да
продължим да полагаме усилия, за да отговорим на
очаквания на жителите на Община Костенец за
благоденствието на всички.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ДАВА СЪГЛАСИЕ
ДИРЕКТОРЪТ НА ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.
КОСТЕНЕЦ ДА ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УЧИЛИЩЕН БЮФЕТ

На 25 септември 2018 г. в
голямата заседателна зала на
Община Костенец се проведе
заседание на ОбС-Костенец,
свикано по реда на чл.23, ал.4,
т.2от ЗМСМА, чл.30, ал.3, т.2
от ПОДОбСКПКВОбА с искане
вх.№ 150-370/21.09.2018г.
Присъстваха 17 общински
съветници, г-н Радев, кмет на
общината,
кметовете
на
населените места, служители на
ОП „ОГЗГФ” и ОП „БКС”,
граждани на община Костенец.
Г-н Митров, председател на
ОбС запозна присъстващите със
заявление от г-н Юлиян
Одажиян, с което заявява, че
напуска групата на ПП БСП
към
Общински
съвет
–
Костенец и остава независим
общински съветник.
ТОЧКА ПЪРВА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Одажиян, независим
съветник
запозна
присъстващите с Предложение
относно преобразуване на ОП
„Общински земи и гори” – гр.
Костенец
в
търговско
дружество с наименование
„Костенец Лес 2018” ЕООД
гр.Костенец,
със
100%
общинско имущество.
Г-жа Стоянова, съветник ПП
ГЕРБ по процедура предложи
поради техническа грешка в
решението и мотивите в
предложението да отпадне
чл.51б и предложи да се
подложи на гласуване.

Г-н Митров, председател на
ОбС подложи на гласуване
предложението
на
г-жа
Стоянова. С 9 гласа „за”, 5
„против” и 3 „въздържал се” бе
прието.
Г-жа Захариева, независим
съветник се обърна към
вносителите с въпроса защо не
са обявили едно публично
обсъждане на тези важни
предложения, да се допитат до
населението, не са поскали и
мнението на кметовете и кмета
на общината, особено кмета на
с.Костенец, защото всички
знаят какъв процент от горския
фонд е на територията на с.
Костенец и се внася поправка
сега.
Г-н Даскалов, съветник ПП
БСП, попита за периода, през
който ще тече преобразуването
от общинско предприятие и
търговско
дружество
снабдяване с дърва ще се
преустанови ли, ще се наруши
ли, ще се изпълняват ли
нещата? Второто му питане е
относно
предложения
г-н
Милчев за управител, какво
образование има и запозна с
глава ХІ, чл.181, ал.5 и чл.173,
ал.4 от Закона за горите.
Г-н Радев, кмет на общината
изрази мнение, че не знае дали
си дава сметка Общинския
съвет, като внася такова
предложение,
какви
са
последиците след това. Не
искат да се четат мотивите, две
важни стъпки се правят, две
общински
предприятия
се
преобразуват, в които са
направени инвестиции над
милиони левове. Текста в
мотивите му навява мисълта, че
това предприятие ще стане като
всички останали търговски

дружества
„Фармакос”
и
„Строител” и „Еледжик-Стил” и
запозна с абзац от мотивите –
„при реализиране печалба от
негова страна същата ще бъде
внасяна
в
бюджета
на
общината”, важното е, че е
записано е „при реализиране”,
значи такава няма да има. Не
само, че нямаха печалба, но се
разделиха и със собственост
Свидетел е на приемане на
такива отчети на търговските
дружества с изключение на
една печалба от 10 000 лв.
други печалби не е видял и се е
разделила със собственост не
малко пари. ОП „ОГЗГФ” е
създадено 2004г. и не напразно
е създадено като общинско
предприятие, още тогава е
витаело да се създаде търговско
дружество и приходите да
отиват в лични сметки.През
2004г. е създадено с идеята да
задоволява населението с дърва
за огрев и едрата строителна
дървесина да снабдява местните
фирми. Такава е тенденцията и
никой не може да го убеди, че
се тръгва на стъпка, която ще е
по-добре за общината. Ще се
формират приходи и големи
разходи и парите, които ще
влизат в общината ще са равни
на нула. Това е тенденцията и
не може да го убедят в
обратното. Презумпцията на
вносителите е да не влизат
средства
в
бюджета
на
общината и общината да не
може да работи нормално. На
такава стъпка се тръгва след
допитване до населението.
Предстои зимен сезон, където
хората чакат общината да
осигури дърва за огрев, или тук
е следващата стъпка да е
виновен кмета, а не Общинския
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съвет. Не трябва да се допускат
грешки относно взимането на
такива пагубни решения за
общината.
Направени
са
инвестиции чрез закупуване на
технологични линии за пелети
530 000 лв., машини, гатер, база
огромни инвестиции, кой ще
връщат
тези
пари,
„при
реализиране на печалби”, или
ще оставят на кмета да връща
този заем, а няма да показват
печалби. Планираните приходи
от
дейността
на
това
предприятие
до
края
на
годината, има приет бюджет
планирани приходи кой ще
бъде отговорен ако не се
изпълни, вносителите ли? Лице,
което не отговаря на ценза не е
подходящата кандидатура за
управител на това търговско
дружество.
Г-жа Кацарова, кмет на
кметство с. Костенец изрази
мнение, че за нея въпроса е
неясен. Какво се случва с ОП
„ОГЗГФ”, темата е много
чувствителна и тежка за всички
в с. Костенец и за цялата
община, тъй като голяма част от
землищата са землищата на с.
Костенец. Много бързо, много
екстремно, трябва широк дебат,
нека да дойдат специалисти, да
кажат, направен ли е анализ,
слот анализ, оценка на риска,
това ли е крайната мярка да се
преобразува, изчистени ли са
проблемите там, поставени ли
са на масата, това ли е начина,
какво се случва с кредиторите,
те съгласни ли са да бъдат
кредитори и на търговското
дружество? Има доста въпроси
и в наименованието на това
търговско дружество, къде са
земите, говори се само за гори,
каква е съдбата на земите.
Какво ще се случи с дървата за
огрев, ще се поддържат ли тези
цени, общината има социална
политика, има опит и с други
търговски дружества, има ли
опит в България с такива

търговски дружества, успешни
ли са да помагат на общината?
Г-н Шопов, жител на община
Костенец поясни, че ОП
ОГЗГФ, то излезе на живот
поради
обезземляването
и
липсата на такова предприятие
за снабдяване на населението с
дърва за огрев и дървен
материал, дебатите са били
големи и се стигна до решение
да бъде общинско предприятие,
тъй като гората не е предмет на
търговски
сделки.
Комуникацията на населението
с общината е по-пряка и попряма относно дейността на
това предприятие и запита кое
е наложило да се отиде на това
измислено
преобразуване.
Също се отнася и за БКС.
Панацеята е в желанието да се
сдобият
група
хора
с
имущество, за което не са дали
никакви
средства.
Трябва
широк дебат, голяма анализи по
отношение на дейността на тези
предприятия и тогава да се
решава въпроса Това са
прибързани, неграмотни и не
добри решения.
Г-н Мирков, съветник МК
„Костенец, събуди се”, изрази
мнение, че има сериозно
неразбиране от разясняващите,
тази дилема се води от много
време,
но
тя
премина
границите. Явно или не знаете
или не ви изнася. ОП ОГЗГФ е
със задължения за полугодието
над 100 хил.лв. Общинският
съвет е дал възможност на
Кмета
и
Директора
на
предприятието да стопанисват и
ползват тази гората и земя. С
този резултат това ползване ли
или
какво?
Търговското
дружество е със 100% участие
на общината, 17 общински
съветника решават, ако това
търговско дружество не върви,
нов
управител,
ново
управление. Трябва да са
проучили и да видят за какво

5

става на въпрос и тогава да
взимат отношение.
Г-н Чолаков, съветник ПП
БДЦ изрази мнение, че никога
залата не е била толкова пълна
макар и с хомогенен състав и
напомни колко пъти са казвали
на г-н Кмета както се случва с
това предприятие.
Да, има
спечелени проекти но да каже гн Радев каква е цената за тях
имало, какво става с проекта за
пътя за с. Костенец, колко
процента е представял като
непредвидени
разходи
за
подмяна на инфраструктура. Гжа Захариева да каже колко
отчета на ОП ОГЗГФ е
представяла пред Общинския
съвет.
Има
опасения
от
общински съветници, че са
заплашвани,
поради
което
предложи вота да бъде таен.
Г-н Митров, председател на
ОбС подложи на гласуване
предложението на г-н Пламен
Чолаков. С 9 гласа „за”, 5
„против” и 3 „въздържал се” бе
прието. На гласуване бе
подложено прекратяване на
разискванията. С 9 гласа „за”, 4
„против” и 1 „въздържал се” бе
прието. Думата бе предоставена
на г-жа Снежанка Тодорова.
Г-жа Тодорова, съветник ПП
БСП,
поясни,
че
след
направените разисквания и
поставените много сериозни и
отговорни
въпроси
по
процедура
предложи
на
основание чл.38, ал.1,т.4 от
ЗМСМА
отлагане
на
гласуването за да се направи
обществено обсъждане.
Г-н Митров, председател на
ОбС подложи на гласуване
предложението
на
г-жа
Тодорова. С 6 гласа „за”, 0
„против” и 9 „въздържал се”
предложението бе отхвърлено.
Думата бе предоставена на
общинските
съветници
за
предложения за членове на
комисията по провеждане на
тайното
гласуване
за
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преобразуване на Общинско
предприятие „Общински земи и
гори” гр. Костенец в търговско
дружество с наименование
„Костенец Лес 2018” ЕООД –
гр.
Костенец,
със
100%
общинско имущество.
Г-н Чолаков, съветник ПП
БДЦ предложи състава на
комисията: г-жа
Снежанка
Тодорова - председател и
членове г-н Георги Донков и гжа Лидия Стоянова.
Г-жа Тодорова, съветник ПП
БСП се даде отвод, като
председател на комисията.
Г-н Донков, съветник МК
„Костенец,
събуди
се”
предложи за председател на
комисията г-н Юлиян Одажиян.
Г-н Митров, председател на
ОбС подложи на гласуване
състава на комисията. С 9 гласа
„за”, 3 „против” и 5 „въздържал
се” бе прието.
На основание чл.21, ал.1,т.1
и чл.27, ал.4 от ЗМСМА, с 9
гласа „за”, 3 „против” и 5
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 100
Общински съвет – Костенец
избира три членна временна
Комисия за провеждане на
тайното
гласуване
за
преобразуване на Общинско
предприятие „Общински земи и
гори” гр. Костенец в търговско
дружество с наименование
„Костенец Лес 2018” ЕООД –
гр.
Костенец,
със
100%
общинско имущество, в състав:
Председател:
г-н
Юлиян
Одажиян, независим съветник
и Членове: Лидия Стоянова,
съветник ПП ГЕРБ, Георги
Донков,
съветник
МК
„Костенец, наш дом”.
Г-н Одажиян, председател на
временната
комисията
за
провеждане
на
тайното
гласуване за преобразуване на
ОП „Общински земи и гори” гр.

Костенец
в
търговско
дружество с наименование
„Костенец Лес 2018” ЕООД –
гр.
Костенец,
със
100%
общинско имущество, обясни
начина на провеждане на
тайното гласуване.
Г-н Митров, председател на
ОбС подложи на гласуване
процедурата на провеждане на
тайното гласуване. С 10 гласа
«за»,
1
«против»
и
5
«въздържал се» бе приета.
Г-н Митров, председател на
ОбС предостави думата на
председателя на временната
Комисия за провеждане на
тайното
гласуване
за
преобразуване
на
ОП„Общински земи и гори” гр.
Костенец
в
търговско
дружество с наименование
„Костенец Лес 2018” ЕООД –
гр.
Костенец,
със
100%
общинско имущество да обяви
резултата от проведеното тайно
гласуване.
Г-н Одажиян, председателя
на временната Комисия за
провеждане
на
тайното
гласуване за преобразуване на
Общинско
предприятие
„Общински земи и гори” – гр.
Костенец
в
търговско
дружество с наименование
„Костенец Лес 2018” ЕООД –
гр.
Костенец,
със
100%
общинско имущество
обяви
резултата от проведеното тайно
гласуване, а именно : в урната
са открити 9 плика,
9
бюлетини, от които 8 «за», 1
«против» и 0 «въздължарал се»,
поради, което предложението
не се приема.
Общинският съвет гласува
тайно и със 'за' - 8, 'против' - 1 и
'въздържали
се'
–
0
предложението НЕ бе прието.
ТОЧКА ВТОРА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков, съветник ПП
БДЦ запозна присъстващите с
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предложение
относно
преобразуване
на
ОП
„Благоустройство и комунално
стопанство” гр. Костенец в
Благоустройство и комунално
стопанство” ЕООД гр. Костенец
със 100% общинско участие.
Г-н Радев, кмет на общината
поясни,
че
минават към
следващата важна задача, за да
се направи това търговски
дружество
бе
направена
поправка и се извади чл.51б от
Закона
за
общинската
собственост. В този случай
Общинския съвет трябва да се
съгласи да предостави движими
и не движими вещи на това
търговско
дружество.
Имущество не се внася с 9 гласа
и отбеляза, че става въпрос за
имоти на Община Костенец, за
които е теглила заем за да може
да работи. С промяна в
наредбата не се изисква висше
образование на управителя.
Дружеството не може да върши
такава дейност, без да се яви на
търг, вместо да се правят
нещата в плюс за общината.
Ако се случи това ще трябва да
се обяви обществена поръчка на
равно с други фирми. Чл.51б не
може да бъде избегнат и трябва
мнозинство
от
2/3
от
общинските съветници. Това е
грешна стъпка.
Г-н Даскалов, съветник ПП
БСП запина вносителите как ще
става
финансирането
и
заплащането на служителите в
това
търговско дружество,
включен е и гатера, какво става
с този материал, връщаме ли го
на горското, купуваме ли го и
дали това търговско дружество
ще може да участва на пазара да
се самоиздържа и да плаща на
служителите?
Г-н Чолаков, съветник ПП
БДЦ напомни, че Общинското
предприятие се управлява от
Кмета
на
общината,
а
Търговското дружество е с борд
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на директорите и това е
Общинския съвет.
Г-н Костадинов, директор на
ОП «БКС» гр. Костенец
сподели през тази една година
какво
се
случва
с
предприятието, в мотивите
може би е трябвало да напишат
слаба работа на директора и
счита, че това не е добре
обсъдено предложение. Г-н
Костадинов
заяви,
че
предложението не е добро или е
предизборно. Гласуване по
основен въпрос: Общинският
съвет гласува и със 'за' - 5,
'против' - 8 и 'въздържали се' – 1
предложението НЕ бе прието.
ТОЧКА ТРЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината
запозна
присъстващите
с
Предложение относно отчет за
изпълнението на бюджета на
Община
Костенец
към
31.12.2017 г. Гласуване по
основен въпрос: Общинският
съвет гласува и със 'за' - 8,
'против' - 1 и 'въздържали се' – 0
предложението НЕ бе прието.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател на
ОбС предостави думата на г-н
Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината
запозна
присъстващите
с
Предложение относно отчет за
състоянието на общинския дълг
през 2017г. Гласуване по
основен въпрос: Окончателно
гласуване: Общинският съвет
гласува и със 'за' - 8, 'против' - 1
и
'въздържали се' –
0
предложението НЕ бе прието.
ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:

Г-н Одажиян, председател на
Комисията
по
нормативна
уредба, общински предприятия
и
общинска
собственост
запозна
присъстващите
с
Предложение относно отмяна
на разпоредби на Наредбата за
отглеждане на животни на
територията
на
Община
Костенец.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно
гласуване:
Общинският съвет гласува и
със 'за' - 9, 'против' - 0 и
'въздържали
се'
–
0
предложението бе прието. Във
връзка с Решение № 847 от
06.08.2018г.
на
Административен съд – София
област, на основание чл. 21,
ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация, с 9 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 101
Общински съвет – Костенец
отменя разпоредбите на чл. 19,
ал.2; чл.19, ал.3, т.3 и чл.21,
ал.1,т.6
от
Наредба
за
отглеждане на животни на
територията
на
Община
Костенец, приета с Решение №
62 по Протокол № 8 от
08.07.2010г. на Общински съвет
– Костенец.
ТОЧКА ШЕСТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината
запозна
присъстващите
с
Предложение относно отдаване
под наем на имот – публична
общинска собственост.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно
гласуване:
Общинският съвет гласува и
със 'за' - 9, 'против' - 0 и
'въздържали
се'
–
0
предложението бе прието.
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На основание чл. 21, ал.1, т.
8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация, във
връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от
Закона
за
общинска
собственост и чл.35, ал.1 и ал. 2
от Наредба за общинската
собственост,
с
поименно
гласуване с 9 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет - Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 102
Общински съвет - Костенец
дава съгласие директорът на ОУ
„Св. св. Кирил и Методий” град
Костенец да организира и
проведе по реда на Наредба за
общинската
собственост
публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на обект –
публична
общинска
собственост,
представляващ
училищен бюфет с площ от 100
кв.м., находящ се в сградата на
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
град Костенец, УПИ I „За
училище”, кв.99 по плана на
град Костенец, за срок от 10
/десет/ години, при начална
месечна наемна цена, не пониска от базисната, определена
съгласно Наредба за базисните
цени за отдаване под наем на
имоти - общинска собственост.
ТОЧКА СЕДМА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Стоянова, общински
съветник ПП ГЕРБ запозна
присъстващите с предложение
относно откриване на „Център
за социална рехабилитация и
интеграция за деца и младежи”
в гр. Момин проход, община
Костенец, като делегирана от
държавата дейност.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно
гласуване:
Общинският съвет гласува и
със 'за' - 9, 'против' - 0 и
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'въздържали
се'
–
0
предложението бе прието.
На основание чл.17, т.7 , чл.
21, ал. 1, т. 13 и т. 23, чл.27, ал.3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 36,
ал. 2, т.3 и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от
ППЗСП, с 9 гласа «за», 0
«против» и 0 «въздържал се»,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 103
1. Разрешава откриване на
социална услуга в общността –
“Център
за
социална
рехабилитация и интеграция за
деца и младежи “ в гр. Момин
проход-община Костенец, от 1
януари 2019 г. с капацитет 30
места, делегирана от държавата
дейност,
находящо
се
в
Основно училище „Христо
Смирненски” – град Момин
проход, ул.“Славянска „№3 .
2. Възлага на Кмета на
Общината
да
направи
предложение до Изпълнителния
Директор на Агенцията за
социално подпомагане – София
за издаване на Заповед за
откриване на социалната услуга
“Център
за
социална
рехабилитация и интеграция за
деца и младежи” в гр. Момин
проход.
ТОЧКА ОСМА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината
запозна
присъстващите
с
предложение относно свикано
извънредно
заседание
на
Общото
събрание
на
Асоциацията
по
ВиК
в
обособена
територия,
обслужвана
от
„Водоснабдяване
и
канализация” ЕООД – София.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно
гласуване:
Общинският съвет гласува и
със 'за' - 9, 'против' - 0 и

'въздържали
се'
–
0
предложението бе прието.
На основание чл. 21, ал. 1, т.
15 и чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от
Закона
за
местното
самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.
198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
водите, с поименно гласуване с
9 гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се», Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 104
Общински съвет – Костенец,
дава мандат на Кмета на
Община
Костенец,
на
извънредно Общо събрание на
Асоциацията по ВиК на
обособената
територия,
обслужвана
от
„Водоснабдяване
и
канализация” ЕООД – София,
свикано на 08.10.2018 г., да
изрази позицията на Община
Костенец по предварително
обявения проект за дневен ред в
писмо на Областния управител
на
Софийска
област
с
изх.№АВиК-30/10.09.2018 г. и
да гласува както следва:
1. По първа точка от дневния
ред – „за“;
2. По втора точка от дневния
ред – при постъпване
на
допълнителни
въпроси на
заседанието,
да
приеме
предложенията към същите,
както при необходимост да
гласува по негова преценка, с
оглед запазване интересите на
Община Костенец.
ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината
запозна
присъстващите
с
предложение относно 43-то
извънредно общо събрание на
акционерите
на
МБАЛ
„Св.Анна – София” АД.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно
гласуване:
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Общинският съвет гласува и
със 'за' - 9, 'против' - 0 и
'въздържали
се'
–
0
предложението бе прието.
На основание чл. 21, ал. 1, т.
9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация във
връзка с чл. 226 от Търговския
закон,
самоуправление
и
местната администрация във
връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за водите, с поименно
гласуване с 9 гласа «за», 0
«против» и 0 «въздържал се»,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 105
Общински съвет – Костенец
упълномощава Илиан Сашов
Тодоров - Областен управител
на Софийска област, или
упълномощено от него лице, да
представлява Община Костенец
в 43-то извънредно Общото
събрание на акционерите на
Университетска
многопрофилна болница за
активно лечение „Света Анна”
– София АД, с право да гласува
със съответния брой поименни
акции
в
дружеството,
притежавани
от
Община
Костенец.
ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение
относно
дейността на спортен комплекс
„Бенковски”, гр. Костенец. Г-н
Митров, председател на ОбС
обяви, че вносителя отсъства от
залата.
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател на
ОбС обяви, че вносителя
отсъства от залата.
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ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа
Захариева,
зам.председател на Комисията по
здравеопазване и социални
политика
запозна
присъстващите с Предложение
относно
отпускане
на
еднократни помощи.
Г-н Митров, председател на
ОбС напомни, че на свое
заседание
Комисията
по
здравеопазване и социална
политика са взели решение да
се провери в социалните
служби дали г-н Димитър
Борисов Станков получава
някакви помощи. Проверено е
не получава, поради което
предлага
да
се
допълни
предложението с т.2.7. Димитър
Борисов Станков, жител на гр.
Костенец – 200лв. Г-н Одажиян,
зам.-председател
на
ОбС
подложи
на
гласуване
предложението на г-н Митров.
С 9 гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се» предложението
бе прието.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно
гласуване:
Общинският съвет гласува и
със 'за' – 10`, 'против' - 0 и
'въздържали
се'
–
0
предложението бе прието.
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 Закона за
местното самоуправление и
местната администрация,
с
поименно гласуване с 10 гласа
«за»,
0
«против»
и
0
«въздържал се»,
Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 106
1.Общински съвет – Костенец
отпуска помощ по 200 лв. за
раждане на
дете на двама
жители на община Костенец.
2.Общински съвет – Костенец
отпуска еднократни помощи,

необходими за лечение на
жители на община Костенец.
3. Средствата да бъдат
осигурени от § 42 14 от
общинския бюджет.
ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД: ПИТАНИЯ
Г-н Митров, председател на
ОбС поясни, че няма постъпили
писмени питания и отговори и
предостави
думата
на
присъстващите за питания.
Г-жа Стоянова, съветник
ПП ГЕРБ, запита г-н Радев,
според
Наредбата
за
финансиране на институциите в
системата на предучилищното и
училищното образование, чл.3,
т.3 Със средства от държавния
бюджет по ал.1 се финансират
изцяло
дейностите
за:
задължителното предучилищно
образование на децата от 5годишна
възраст
до
постъпването им в І клас,
осъществявано в групи в
детските
градини
или
училищата.
Доколкото
е
запозната се взимат такси от
родителите
на
децата
в
предучилищна възраст, може ли
да отговори защо и каква е
причината? Запознат ли е
хората по чл.9, които работят,
къде работят и дали не
посещават домовете на хора от
общината заемащи длъжностни
места ги използват за лично
почистване?
Г-н Митров, председател на
ОбС подложи на гласуване
предоставяне думата на г-жа
Тинка Проданова. Със 7 гласа
«за»,
0
«против»
и
2
«въздържал се» бе прието.
Г-жа Проданова, жител на
гр.
Костенец,
запита
председателя на Общинския
съвет защо не се използва
електронната
система
за
гласуване, какъв е проблема,
нека
да
се
запознае

9
обществеността,
че
технологиите не работят.
Към г-н Радев: направено ли
е обследване на всички детски
площадки?
Предлага
общинските
съветници
да
направят проверка на всички
детски
съоръжения
на
територията на общината и да
преценят дали налага да се
извика
специализирана
лицензирана комисия.
Г-н Радев, кмет на общината
отговори
на
поставените
въпроси: относно таксите за
децата в предучилищна възраст
дали се взимат такси, ще
провери и дали е обвързано е
едините стандарти не знае.
Относно дали хората по чл.9
ходят частно в домовете, да
единственно г-н Тодоров е
помолил и са изхвърлили един
боклук. Относно елетронната
система за гласуване, има
фактура, която трябва да се
плати.
Относно
детските
площадки ще се плати на
фирма, около 360 лв. струва
това, но може и комисия от
общината и ще се демонтира,
това което не е годно за
употреба за да може да се
предпазим от злополуки.
Поради
изчерпване
на
дневния ред г-н Митров,
председател на ОбС закри
заседанието в 11.50 часа.

Костенец днес
Издание на община Костенец
E-mail:
kostenetz.dnes@kostenetz.com
2030 Костенец,
ул.“Иван Вазов“ №2
Редактор:
Вержиния Шопска
Телефон:
0877 10 76 77
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ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ЕКО- БИБЛИОТЕКА”

Компанията от град Костенец „Ивегел“ ЕООД е
одобрена да изпълнява проект по процедура
BG05M9OP001-1.027 „МИГ Костенец 2010 – „Добри и
безопасни условия на труд“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се финансира по Стратегията за водено от
общностите местно развитие на СНЦ МИГ Костенец
2010. Договорът с Управляващият орган на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ с номер
BG05M9OP001-1.027-0002-C01 е подписан на 29 юни
2018 г. в град София.
Целта на проекта е да подобри работната среда в
предприятието, чрез осигуряването на добри и безопасни
условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на
организация на труд и управлението на човешките
ресурси. Той цели подобряване условията на труд в
компанията при спазване на нормите и изискванията на
законодателството по безопасност и здраве при работа.
Проектът ще допринесе за адаптиране на управленските
процеси в предприятието към нов подход при
регламентирането и нормирането на труда и
изграждането на съвременна система от трудови
стандарти. Общата цел е подобряване на условията на
труд с оглед повишаване на производителността на труда
и намаляване на трудовите злополуки и рисковете на
работното място. С изпълнението на дейностите ще се
постигне подобряване на условията на труд и създаване
на предпоставки за повишаване на производителността
на труда и намаляване на броя на трудовите злополуки и
рисковете на работното място. Осигуряване на безопасни
условия на труд, подобряване на професионалния и
здравния статус на работниците и служителите.
Ще се осигури инвестиция за осигуряване на
колективни средства за защита и закупуване на нови, помодерни лични предпазни средства и специално работно
облекло. Осигуряване на системен и устойчив подход в
развитието и управлението на дейности по безопасност и
здраве при работа в предприятието.
Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез следните
дейности:
- Осигуряване на средства за колективна защита;
- Закупуване на лични предпазни средства и специално
работно облекло;
- Осигуряване на социални придобивки за работещите осигуряване на мобилен строителен фургон, оборудван за
място за отдих, хранене и спорт на персонала;
Общата стойност на проекта е 78 826,00 лв. (от които
67 002,10 лв. европейско и 11 823,90 лв. национално
съфинансиране).

На 17октомври 2018г. се състоя заключителна
пресконференция по проект „ЕКО-библиотека”
реализиран от Читалищна библиотека при
НЧ”Прогрес 1907” гр.Костенец в партньорство с :
- НЧ ”Просвета – 1881” с. Костенец
- НЧ ”Гео Милев -1954” гр. Момин проход
- Сдружение „Училищно настоятелство – СОУ
„Св. Климент Охридски“ гр.Костенец
- Сдружение „Училищно настоятелство при ОУ
„Константин Костенечки” с. Костенец
- Асоцииран партньор - Общинска администрация
Община Костенец.
Основна цел на проекта бе да се формира
екосъобразно поведение у децата, да се подкрепят и
насърчават към ангажиране в дейности свързани с
опазването на околната среда.
Чрез презентация, подготвена от екипа на
проекта, бяха представени всички поставени цели и
реализирани дейности.
Този проект популяризира дейността на
библиотеките в община Костенец, като обществено
ангажирани центрове. Привлякоха се
нови
потребители, създадоха се нови приятелство с
формиране на мислене насочено към опазване на
околната среда. Показа се успешен модел за работа
и сътрудничество между библиотеките и НПО-та
участници. Успешното приключване на проекта ,
развива капацитета на библиотеките и повишава
компетентността на служителите им.
Библиотеките ще продължат да надграждат
постигнатото, предвиждайки срещи, игри и
занимания. Ще предоставим възможност и на други
групи деца да се запознаят с проведените дейности
за изграждане на екологична култура.
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Събитие по дейност „Изпълнение на съвместни
учения за симулиране на пожар в Костенец”

На 29 октомври 2018 година, в голямата заседателна
зала на Общинска администрация - Костенец, се
проведе обучение на представители на община
Костенец и Градска община Нишка Баня (Сърбия) по
проект „Съвместно управление на риска в регион –
Нишка Баня и Костенец” (Joint management of risks in
the region – Niska Banja and Kostenets) по Програма за
трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП –
България – Сърбия 2014-2020. Участие взеха: Радостин
Радев – кмет на община Костенец, Деян Йованович –
кмет на Градска община Нишка баня, членовете на
екипите по проекта, ръководители на служби и
институции отговарящи за опазването на горите и за
защита на населението при пожари, наводнения и
кризисни ситуации от страна на нашата и сръбската
община. На 30 октомври 2018 година на Спортната
площадка (срещу Санаториума) в гр. Момин проход
беше извършена симулация на възникване на пожар и
последващи дейности по овладяването му. Представени
бяха стъпка по стъпка действията на лицата,
идентифицирали пожара и тези, които участват в
овладяването и ликвидирането му. В гасенето на пожара
беше използвано оборудване и техника доставени по

проекта на община Костенец и Градска община Нишка
Баня: три високопроходими автомобила с монтирани
водни помпи, пожарогасители раници, тупалки за
гасене и защитно облекло за борба с пожари. Участие
взеха и Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението”, гр. Костенец, Районно
управление на МВР, гр. Костенец, Общинска болница,
гр. Костенец и доброволци. Изказваме благодарност
към всички участници и служби, които се включиха в
демонстрацията за тяхната отзивчивост и за
професионализма, с който изпълняват служебните си
задължения.
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„КЪДЕ ОТИВА БОКЛУКЪТ ”

На 04 октомври 2018 година по проект на
библиотеките в община Костенец
„ЕКОбиблиотека”,
деца
от
общината
посетиха
регионалното депо за отпадъци в гр.Самоков.
Децата разгледаха инсталацията за предварително
сепариране и преработка на твърди битови
отпадъци,запознаха се с принципите й на работа и
технологичните процеси. Управителят на депото, г-н
Поповянски разказа за някои добри практики в
Европа за разделно събиране, рециклиране и
компостиране на отпадъците. Голяма изненада за
работещите в депото беше, че децата добре познават
принципите за разделното събиране и знаят за какво
се използва компоста.
Учениците изразиха загриженост от бързината, с
която се изчерпват природните ресурси, както и от
факта, че изхвърляме отпадъци с огромни темпове и
те бавно могат да се превърнат отново в полезен
ресурс.

БИБЛИОТЕКАРИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

По повод Националната седмица на четенето
библиотекари от НЧ „Прогрес 1907”гр.Костенец,
НЧ „Просвета 1881”с.Костенец и НЧ „Гео Милев
1954”гр.Момин проход, посетиха всички детски
градини на територията на общината.
С голям интерес малчуганите разпознаваха
приказни герои и слушаха приказките „Маша и
мечокът”, „Косе Босе” и др. С този жест те искаха да
посеят зрънце любов у децата към книгите в тези
времена, превзети от технологиите.
Книгите имат своята магия и привлекателност, но
от нас зависи, дали децата ни ще се докоснат до
вълшебствата.

брой 20/85, октомври 2018г.

КУЛТУРА, СПОРТ

ПРАЗНИК НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН
“МАРА ВРАЧАНКА” 2018

Този музикален форум се утвърди като един от найдобрите празници на старата градска песен, целящ да
даде възможност за изява на групите за стари градски
песни от цяла България, да възроди и обогати
градската песенна традиция, както и да достави
удоволствие
на
ценителите
на
песента.
Групата за стари градски песни "Костенски ритми" и
Мъжката група "Зелен здравец " с ръководител Васил
Сотиров взеха участие в Празника на старата градска
песен "Мара Врачанка" град Враца. Завърнаха се с
трето място от общо 47 участника и лична покана от
председателката на журито Бони Милчева за участие в
предаването "Ако зажалиш".
Поздравления за достойното представяне във
фестивала!

Среща с Ивелина Дамянова

На 24 октомври 2018 година в читалищна
библиотека при НЧ „Прогрес 1907“ гр. Костенец се
проведоха две интересни и емоционални срещи с
младата поетеса Ивелина Дамянова. Това приятно
събитие бе свързано с Националната седмица на
четенето.
В първата среща – разговор взеха участие ученици
от 8 и 9 клас при ПГ „Георги Сава Раковски“ с г-жа
Димитрова и граждани, а във втората ученици от 10
клас при СУ „Св. Климент Охридски“ с г-жа Б.
Лечева.
Нежност, красота и любов облечени в стихове са
събрани в първата стихосбирка на Ивелина Дамянова
„С оптимизъм“. Общуването с поетесата бе
удоволствие и дълго след срещата човек се чувства
позитивно настроен и окрилен от нейния оптимизъм.
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„БЕНКОВСКИ“ КОСТЕНЕЦ С ПОБЕДА 2:1 НАД
„РАКИТИН“ ТРУДОВЕЦ

Отборите показаха много желание за победа и
истинска битка на терена, което зарадва многобройната
публика. Срещата започна по-добре за Ракитин, но
чудесен удар на Любомир Алипиев бе отразен от стража
на гостите. В средата на полувремето, отборът на
Бенковски стигна до гол след грешка при изчистването
на топката от страна на футболистите на Ракитин. Този
гол не стресна трудовчани и те отговориха подобаващо,
но ударите им бяха отразени. Отборът на Бенковски се
възползва на 100% от създадените си положения и
стигна и до втори гол.
Гостите имаха още няколко възможности да
отбележат, но ги пропиляха. В 35-тата минута все пак
закономерното се случи и Ракитин се върнаха в срещата.
След страхотен удар на Райко Влъчков отбитата топка
от вратаря попадна в Любомир Алипиев и той не
сгреши. Така свърши и първото полувреме.
Втората част срещата не започна добре, като още в
самото начало играч на домакините бе изгонен за втори
жълт картон.
Гостите играеха на контраатака, но реални чисти
голови положения нямаше, докато трудовчани показаха,
че повече желаят победата. Липсата на шанс лиши
Ракитин от точката в срещата. Краен резултат 2:1 за
ФК“Бенковски“ Костенец.

ПРОГРАМА ЗА МАЧОВЕТЕ НА ФК“БЕНКОВСКИ“
ПРЕЗ ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН
МЪЖЕ
04 ноември 2018г. Мътивир – ФК „Бенковски“
10 ноември 2018г. ФК “Бенковски“ – Рилец
17 ноември 2018г. Левски - 1923 – ФК “Бенковски“
ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ - РОДЕНИ 2002/2003
25 октомври 2018г. Германея /Сапарева баня/ –
Бенковски /Костенец/
ДЕЦА ВТОРА ГРУПА – РОДЕНИ 2004/2005
28 октомври 2018г. Пирдоп /Пирдоп/ - Бенковски
/Костенец/

