ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ В МОМИН ПРОХОД ПО
СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕН

На 27 април 2019 година се проведе Великденски
концерт, на който в продължение на час и половина
децата пяха и танцуваха. Участие в концерта взеха
децата от детския танцов състав с ръководител
Станислав Крумов, малките танцьори от детска
градина "Здравец" град Костенец и нейният филиал в
Момин проход с ръководител Димитър Михов и
гласовитите славеи от Школата заедно през годината
с ръководител Стела Палийска.
Специални благодарности децата от малката група
на ДТС изказаха на г-н Радев, кмет на община
Костенец, благодарение на който имат нови носии за
пръв път след 35 години.
Поздравления за чудесното изпълнение отправи и
кмета на кметство Момин проход г-жа Митрова и
подари
шоколади
на
децата.

КОНЦЕРТ ПОД НАСЛОВ „С ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ
ВЕЛИКДЕН ДО ГЕРГЬОВДЕН“
СЕЛО КОСТЕНЕЦ

На 03 май 2019 година в големия салон на
НЧ“Просвета - 1881“ село Костенец се проведе празничен
концерт, посветен на най- големите пролетни празници, а
именно Великден и Гергьовден. Великденските празници
носят посланието за тържеството на силата и живота, духа
и вярата, за победата на доброто над злото, на живота над
смъртта. През тези дни сърцата ни трябва да са изпълнени
с любов, със състрадание и щедрост. Христос Воскресе за
всички нас, за да не губим вярата си в доброто и да бъдем
в мислите си и в делата си повече човеци. Да бъдем подобри, да прощаваме, да даряваме и да благодарим от
сърце за това, което имаме.

Гергьовден и един от най-големите празници през
годината, най-големият пролетен празник, който се
празнува в чест на Св. Георги - покровител на
земеделците и най-вече на овчарите и стадата. В
българската духовна култура това е един от най-големите
празници, по-почитан и от Великден. Насладихме се на
прекрасните изпълненията на самодейците към
НЧ“Просвета-1881“ с.Костенец. Поздравления към
ръководителите. Гости на концерта бяха г-н Радостин
Радев, кмет на община Костенец, г-н Румен Тодоров,
заместник кмет на община Костенец, общински
съветници, читалищни дейци, жители и гости.
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ПОСЕЩЕНИЯ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО ПОВОД
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА
МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО

Инициативата се провежда от 2 април –
Международния ден на детската книга до 23 април –
Международния ден на книгата и авторското право. В
хода на Маратона се насърчава четенето и общуването
с книгите – носители на непреходните ценности в
човешката история и култура. Библиотеките създадоха
прекрасна традиция, която събира хората, за да четат
заедно, за да обменят мнения и препоръки за книги, за
да общуват чрез хубавата книга през времето и
пространството.
По повод 2 април – Международния ден на
детската книга и 23 април – Международния ден на
книгата и авторското право в Читалищна библиотека
се проведе традиционния Маратон на четенето. В
инициативата взеха участие ученици от втори клас при
СУ“Св.Климент Охридски“гр.Костенец с ръководител
г-жа Младенова, ученици от трети и четвърти клас
при СУ“Св.Климент Охридски“гр.Костенец - с
ръководители г-жа Стоичкова, г-жа Христоскова и гжа Вася Станоева- библиотекар, ученици от трети клас
при ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“гр.Костенец с
ръководител г-жа Ваклинова, учениците от четвърти
клас при ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ гр.Костенец с
ръководител г-жа Стоимирова, учениците ПГ "Георги
Сава Раковски" гр.Костенец - с ръководител г-н
Костадинов, деца, читатели и приятели на
библиотеката.
В тазгодишният Маратон на четенето в
НЧ“Просвета-1881“ с.Костенец се включиха няколко
класа от ОУ „Константин Костенечки“. В
инициативата взеха участие ученици от първи а клас с
ръководител г-жа Дарандашева, втори а клас с
ръсоводител г-жа Гергинова, трети а и б клас с
ръководители г-жа Кайтазова и г-н Тилев, четвърти а
клас с ръководител г-жа Змиярова.
Детска
работилница с.Пчелин също взе участие в
традиционния Маратон на четенето.
На 16 април 2019г. на гости в библиотеката на
НЧ“Прогрес 1907“гр.Костенец бяха учениците от 7
клас ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"гр.Костенец - с
ръководител г-жа Георгиева, които проведоха открит
урок на тема „140 години Търновска конституция“.

По случай международния ден на детската книга - 2
април и международния ден на книгата, авторското
право и изкуствата за деца - 23 април, за втора година
библиотекарите от трите по-големи библиотеки на
територията на община Костенец организирахме „Поход
на книгите“. Посетихме четирите детски градини в
общината, четохме с децата български детски приказки,
приказки за животни и приказки с поука, играхме
опознавателни и ролеви игри и много се забавлявахме с
познати и непознати приказни герои. Децата бяха
щастливи от появата ни и си тръгнахме с уговорката, че
ще се виждаме по-често с тях по различни поводи, за да
съумеем да превърнем тези срещи в традиция и да
затвърдим контактите си.
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Общински съвет – Костенец дава съгласието си
Община Костенец да кандидатства с проект
„Саниране и основен ремонт на кухненски блок
– социален патронаж, гр. Костенец, общ.
Костенец, кв.84, парцел XXVII” – Етап 1
На основание чл. 21,

На 09 април 2019 година 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. Проверката
на кворума показа присъствие
на 13 общински съветника от
общо 17, което позволи на г-н
Митров да открие заседанието.
В работата на заседанието
взеха участие г-н Радев - кмет на
община Костенец, г-н Тодоров –
зам.-кмет на общината, г-жа
Митрова - кмет на кметство гр.
Момин проход, г-жа Кацарова кмет на кметство с. Костенец, гн Йорданов - кмет на кметство с.
Пчелин, г-н Йорданов - кмет на
кметство с. Горна Василица, г-н
Георгиев - кметски наместник на
село Очуша, г-н Янакиев –
секретар на общината, г-н
Хаджиниколов – директор на
дирекция
ФСД,
други
служители
на
общината,
директори
на
общински
училища, детски градини и
читалища, граждани.

ТОЧКА ПЪРВА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н
Митров
председател на ОбС, предостави
думата на г-н Радев – кмет на
Община Костенец, да докладва
по точка първа от дневния ред.
Г-н
Радев
запозна
присъстващите с предложение
относно кандидатстване на
общината пред фонд „Социална
закрила“. На основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и
местната
администрация,
с
поименно гласуване, с 14 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се”, Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 33
Общински съвет – Костенец
дава съгласието си Община
Костенец да кандидатства с
проект „Саниране и основен
ремонт на кухненски блок –
социален
патронаж,
гр.
Костенец, общ. Костенец, кв.84,
парцел XXVII” – Етап 1, пред
Фонд „Социална закрила” към
Министъра
на
труда
и
социалната политика;
ТОЧКА ВТОРА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев – кмет на
общината изрази позицията си,
че 10 000 лева е доста голяма
сума и, че в рамките на 5 000
лева, а и по-малко, би се справил
всеки един одитор.

ал.1, т.6 и т. 23 и чл.27,
ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация, с поименно
гласуване, с 10 гласа „за”, 0
„против” и 4 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 34
1. Общински съвет – Костенец
възлага на Председателя на
Общински съвет – Костенец да
предложи
извършване
на
независим финансов одит на ОП
„ОГЗГФ” град Костенец за
периода 2017 г. и 2018 г.
1.
Средствата в размер
на 10 000 лева да бъдат
предвидени в бюджета на
община Костенец за 2019 г.
ТОЧКА ТРЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров поиска да
бъдат разгледани няколко неща.
Обръща се към г-н Радев, като
докладвал предложението, като
насочва
вниманието
към
предвидените в бюджета 345 000
лева за погасяване на стари
задължения. Г-н Митров смята,
че преди изобщо да бъде
разгледан проектобюджета за
2019 г., трябва да бъде ясно за
всички финансовото положение
на Община Костенец. Г-н
Митров попита г-н Радев дали
има изготвен план за финансово
оздравяване на общината и
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от стр.3 предвидено ли е такова
нещо. Друго, което г-н Митров
спомена във връзка с поетия
общински дълг, е, че сумата за
месечна вноска не е 40 000 лева,
а е 46 298 лева съгласно
Предложение към взетото през
2016 г. Решение № 100. Понеже
в новия проектобюджет в точка
7 е упомената сумата от 52 600
лева за изграждане на пелетна
линия, която е заложена, г-н
Митров отбеляза, че през 2016 г.
в една от точките, една от
сумите, гласувана в общинския
бюджет, е че са необходими
530 000 лева за доставка и
монтаж
на
техническо
оборудване
и
пускане
в
експлоатация на инсталацията за
производство
на
дървесни
пелети с капацитет 1 тон на час.
Г-н Митров попита кмета на
общината защо се налага да
бъдат намерени още 52 600 лева
да се изплатят на доставчика на
тази пелетна линия, като, според
него, сумата за изграждането
възлиза дори под 530 000 лева.
Г-н Одажиян поясни,че
разглежданият
бюджет,
предложен от г-н Радев, е
входиран на 21.03.2019 г. Г-н
Одажиян обясни, че първия път
бюджетът не се е приел, защото
в него били заложени приходи и
разходи на Общинско горско
предприятие „ОГЗГФ“.
Г-н
Одажиян
успокои
присъстващите, че ще има
бюджет, какъвто ще и да бил
той. Не могат да работят без
бюджет.
Г-н Одажиян започна
разглеждане на проектобюджета
за 2019 г., предложен от г-н
Радев, паралелно с предлаганите
от тях в него промени.
Капиталовият списък по
думите на г-н Одажиян се
променя
драстично.
Предложението им е всички
обекти, които г-н Радев е
заложил да останат като, когато
търговското дружество започне
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своята дейност, „разбира се, че
то
ще
генерира
някакви
приходи“ на шестмесечието и
ще бъдат внесени и ще бъдат
попълнени в този капиталов
списък.
Г-н Одажиян потвърди,
че всички обекти село Костенец
остават, но ще бъдат гласувани
след актуализация.
Г-н
Митров
даде
възможност да вземат думата
други желаещи за мнения и
предложения.
Г-н Даскалов изрази
мнение, че е хубаво, че се
запознахме с алтернативния или
контрабюджет, не е сигурен как
точно, защото все пак няма
наименование, но така са
разбрали от г-н Одажиян.
Отправи няколко въпроса към гн Одажиян – 1. Кой е съдействал
и кои общински съветници
поименно
са
изготвили
алтернативния
бюджет,
от
гледна точка на това, че г-н
Даскалов е присъствал на
последната обща комисия и
такъв алтернативен бюджет не е
разглеждан там. Хубаво би било
според г-н Даскалов да се знае
кой е направил този бюджет.
Следващото нещо, което г-н
Даскалов цитира е „Новото
дружество“ Предполага, че се е
имало предвид КОСТЕНЕЦ ЛЕС
ще генерира някакви приходи,
ама какви ще са тези приходи,
колко ще са може би никой не
знае. Последният въпрос, който
му е възникнал на бързо, в
капиталовия списък за промяна
на асфалтирането на улиците,
които е успял да запише –
ул.„Самуил“,
„Младежка“,
„Трети март“, „Извор“ е колко и
кои
поименно
общински
съветници живеят на тези улици
от присъстващите в залата.
Г-н Митров даде думата на г-н
Одажиян.На въпроса на г-н
Даскалов за това кой е
съдействал за бюджета, г-н
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Одажиян отговори, че от доста
време него не са го виждали на
комисии – може би, около два
месеца,
отсъствал
е
на
заседанията и на трите комисии,
пак казва, тези промени, които
сега са прочели в 95 % са
направени тогава. Протоколът
го е изискал веднага г-н Радев и
г-н Даскалов може да го поиска
от него или може да му бъде
предоставен от секретаря на
Общински съвет. На въпроса
как ще се ползват тези
адвокатски услуги, г-н Одажиян
обясни, че в ЗМСМА е записано,
че Общински съвет има право на
помощни органи, които да
подпомагат неговата дейност. Те
са преценили, че имат нужда от
такъв
човек,
който
да
подпомага не личните нужди на
общинските
съветници,
а
работата на Общинския съвет –
наредби, решения, обясни, че
той е свидетел колко наредби за
върнати от съда, и то не толкова
по техна вина, че самите
наредби са калпави, а защото
липсват определени атрибути
към тях като методолигия , като
нормативна
база,
като
мотивация и т.н.. Именно затова
са счели, че има нужда от такъв
човек, който ще бъде на
граждански договор, а не на
твърда заплата и ще му се плаща
за извършена дейност. Г-н
Митров сигурно ще го допълни.
На въпроса на г-н Даскалов
колко Общински съветници
живеят на тези улици, г-н
Одажиян не може да отговори
на въпроса. Той самият живее на
улица „Радост“ 13, която е
направена.
Г-н Митров даде думата
на г-н Даскалов за реплика.
Г-н Даскалов се обърна
към г-н Одажиян с пояснението,
че след последните промени в
постоянните
комисии,
той
участва единствено в една Комисията по еврофондове и
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от стр.4 проекти. Когато тази
комисия е било обявено, че ще
се събирала, г-н Даскалов е
присъствал, но тя не се е
осъществявала, поради липса на
кворум. Така, че призова да не
го обвинява, че последните два
месеца не е идвал на комисии.
Г-н Радев започна с това,
че 15 години никога не е правил
такъв бюджет и като общински
съветник такъв бюджет не е
приемал с такива орязвания. Но
без да задълбава тъй като са се
споменали много цифри, които в
момента главния счетоводител
или той самия може да даде
отговор това става или не става.
Всичко трябва да се види след
това, за да може сумите да бъдат
сборувани и да стане ясно къде
какво е намалено, къде е
увеличено, защото е направено
малко, както го нарече – „по
бързата процедура“.
Г-н Радев обясни, че
няма да коментира обектите, но
недоумява как не е заложен един
обект в село Костенец, как
правят сметка. Целеви разходи
360 000 лв. и не се цитира един
обект в село Костенец. Добре,
цитират улица „Младежка“, за
която той не е против да бъде
направена, но улица „Трети
март“, както той се изрази „нито
в клин, нито в ръкав“, където
водопроводът е правен 90-та
година се налага да го сменяват.
Надява се да са стъпили на
някаква ясна сметка, че тези
суми ще стигнат, защото може
да заложат и сто лева и като не
стигнат както ще се направи, ще
се стигне до средата и след това
Кметът няма да е изпълнил
решение на ОбС.
Призова, когато тези
неща се съгласуват и мислят,
просто да вдигнат един телефон
и да попитат дали има за там
сметка, колко ще струва, да се
прецени, за да бъдат заложени
реални суми. Никой не е против
да
се
направят.
За
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асфалтирането – по същия
начин, на каква база е изчислено
– 4 см асфалт ще кърпят осем
бордюра, окрайчващи тротоара
и какво се случва. Това е една от
темите, които г-н Радев иска да
засегне. Друга важна тема на
всякъде са сложили „след
съгласуване и решение на
Общински съвет“ – сега до края
на седмицата общински съвет
ще трябва да осигури 35 000
лева на общината да плати на
личните асистенти и г-н Радев
иска да бъде взето още днес
решение от къде да ги вземат,
също и 12 000 лева по
програмите за временна заетост,
тъй като първо се плаща, а после
се възстановяват средствата, от
къде да ги вземат. Тези хора по
програмите в момента все още
не могат да вземат заплата,
защото Общината трябва да ги
даде и да ги чака след около два
месеца да и ги възстановят.
На въпросите, които бяха
поставени в самото начало, г-н
Радев
отговори,
че
няма
финансов план за оздравяване,
което вече е казал и на комисии,
казва го и тук от трибуната.
Месечната вноска за заема е
40 000 лева, а ако те имат
предвид 46 000 лева – това са и
за фонд ФЛАГ. Заемът е 40 000
лева, тъй като от месец
септември 2017 г. до настоящия
момент
общината
погасява
заема. За пелетната линия
остатъчната сума от 52 000 лева
е
за
след
пускане
в
експлоатация, след като бъде
достигнато това, което е
заложено по технологичния
план, тогава да се платят. Те не
са платени и все още не е
подписан
протоколът
за
приемане на тази инсталация,
тъй като съветниците сами са
наясно какво се случва с линия,
гатер, горско и т.н. г-н Радев
призова да бъде взето решение
за прехвърлянето на средства –
от къде да бъдат взети средства
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за изплащането на заплатите на
тези хора – 80-90 човека, взети
по
тези
програми.
След
направен анализ ще бъде
своевременно
информиран
Общински съвет дали всички
заложени суми в капиталовия
списък отговарят реално на
остойностените обекти, за да
може да се изпълнят. Даде един
пример – за ул. „Младежка“
проектът струва около 360 000
лв. и не знае с тези 100 000 лв.
кое да бъде сменено – единия
главен водопровод, втория или
уличния. Като в тези 347 000
има изкърпване в частта, в която
се копае и това го каза найотговорно, защото после ще
бъде упрекнат, че не изпълнява
нещо, само, че под себестойност
никой няма да изпълни нещо. За
всички останали обекти важи
същото.
Г-н Митров даде думата
на г-жа Кацарова – кмет на село
Костенец.
Тя
изрази
безспокойството си относно
това, че не е чула нито един
обект от капиталовия списък,
касаещ село Костенец. Има
обекти, които са в целевия
списък от целеви средства и не
разбира защо те поне не са
останали. Попита защо нищо не
е цитирано от село Костенец и
кога ще има актуализация на
бюджета, и каква е гаранцията,
че ще има някаква печалба
дотолкова, че да може да се
покрият всички обекти за село
Костенец, както е казал г-н
Одажиян.
Г-жа
Кацарова
вмъкна, че малко набързо се е
случило и не са знаели за тази
разработка,
за
този
проектобюджет, малко и е било
трудно да вникне в сумите и не
знае какво да мисли. Изрази
надежда, че ще има някаква
промяна, или поне в частта за
село Костенец.
Г-н Митров подчерта, че
не е имал намерение да взима
думата, но държи да отговори на
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от стр.5 г-н Даскалов, че на
предишната сесия е взето това
решение и сумата да бъде
предвидена в проектобюджета
за 2019 г., ако г-н Даскалов си
спомня това нещо. Г-н Митров
потвърди, че нещата, които
цитира
г-н
Одажиян,
са
наистина така, но има много
решения, които са върнати по
една
или
друга
причина
многократни. Още повече, че
Общината не разполага с юрист
на трудов договор, на който
могат общински съвет да
ползват услугите. Така, че
затова е подписан граждански
договор. В отговор на г-н
Даскалов, той потвърди, че е
подписан договор след като е
взето решението. Това е важно
да се знае, така, че се обърна
към г-н Даскалов, че ако има
нужда в неговата дейност, в
неговата комисия, въпросният
адвокат може да окаже и на тях
помощ. Относно село Костенец
за заложените суми, и той
самият вижда, актуализация на
бюджет, както и миналата
година, както те са очаквали да
има, но такъв не се е случил,
обекти, които също миналата
година не бяха изпълнени, пак
по независещи причини на
общинския бюджет.
Г-н Одажиян се обърна
към г-н Радев като при
забележката и увери, че г-н
Митров не носи отговорност за
начина, по който е представен
бюджета. Идеята му е била,
както са забелязали, че това са
го направили в последния
момент, за да се видят
различията, а не само да се чуват
някакви числа, колегите, ако
имат някакви въпроси да могат
да гледат. Г-н Одажиян пое
лично
отговорност
за
разпространението
на
този
материал в такъв вид. По
отношение на селото Костенец
г-н Одажиян се изказа, че е бил
много ясен. Никой не може да
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даде гаранция какви приходи ще
влязат в община Костенец.
Никой, нито той, нито колегите
му могат да дадат гаранция
каква сума ще влезе от
Търговското дружество. Г-н
Одажиян увери, че при всички
положения ще влезе и затова е
помолил срещу тези имена в
капиталовия списък, които е
предложил г-н Радев, да не се
зачертават, да останат и при
възможност да ги финансираме.
Г-н Одажиян допълни, че
кметовете на кметства са били
на комисиите и на първата
среща се е коментирало, и
тогава г-н Радев стана и си
замина, попита дали си спомнят
това нещо.
Г-н Митров потвърди, че
не е лесно, това, което се прави,
но мисли, че това не е негова
работа също, не е по нговата
специалност. Не може да залагат
някакви суми там 15 милиона,
12 милиона и след това да ги
напишат
по
страниците,
изпълнено, неизпълнено и да
приключат. Извини се, че е взел
думата от място.
Г-жа Кацарова заяви, че
не знае какво да каже на
жителите на село Костенец,
защото те са ощетени. Напомни,
че всички съветници са избрани
и от техните гласове. Кмета на
село Костенец се изказа, че това
след актуализация на бюджета и
т.н не я устройва, и пак повтори,
че има целеви средства, които са
делегирани от държавата, което
значи, че са сигурни. Попита
защо от тях част от тези обекти
не се финансират в село
Костенец и изказа мнение, че е
било редно да бяха запознати –
10 мин. преди това да разгледат
тези предложения за техните
населени места. Имало е
публични обсъждания, имало е
интерес, а сега нещата се
разминават. Изрази несъгласие
поповод на това да не се отделя
нужното на село Костенец.
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Г-н Митров подложи на
гласуване
предложението
относно Проект на бюджет и
План
за
финансиране на
капиталовите разходи за 2019
година на Община Костенец с
предложените изменения. На
основание чл. 21 ал. 1, т. 6, чл.
52, ал. 1 и връзка с чл.27,ал.4 и
ал.5от ЗМСМА и чл. 94,ал.1, ал.
2 и ал.3 и чл.39 от Закона за
публичните финанси и във
връзка с разпоредбите на Закона
за държавния бюджет за 2019г.
на РБ и Наредбата за условията
и реда за съставяне на
тригодишната
бюджетна
прогноза за местни дейности и
за
съставяне,обсъждане
,приемане,
изпълнение
и
отчитане на общинския бюджет,
с поименно гласуване, с 9 гласа
„за”, 3 „против” и 2 „въздържал
се”, Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 35
Приема бюджета на Община
Костенец за 2019 година.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД: ПИТАНИЯ и
РАЗНИ:
Г-н Митров- председател
на ОбС, уведоми присъстващите
в залата, че в деловодството на
Общински съвет-Костенец няма
постъпили писмени питания.
Г-н Митров предостави
думата на г-н Чолаков –
общински съветник от ПП БДЦ.
Г-н Чолаков отправи
няколко въпроса към г-н Радев.
Първият
беше
свързан
с
решение, което са взели на
миналата сесия, с което са
задължили кмета да се потърсят
по съдебен ред гаранционните
права на Община Костенец във
връзка с изградения спортен
комплекс „Бенковски. До къде
са
стигнали
нещата
със
съответното предложение, има
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от стр.6 ли входирана преписка
в съда и, ако да, на какъв етап е.
Вторият въпрос е свързан също
със
спортния комплекс. Г-н
Чолаков заяви, че са започнали
проверка на въпросни комплекс
от януари месец, която все още е
в ход и не е завършила, а до
колкото
е
разбрал
ръководителката на въпросното
звено е освободена и назначена
на друга длъжност в общинска
администрация
Костенец.
Последният въпрос, но не на
последно място, датира от три
години, и от тази трибуна го е
задавал
седем-осем
пъти.
Отправя въпроса към г-н
Тодоров
–
зам.-кмет
на
общината, какво се случва с
въпросния музей?
Г-н Радев поясни, че
решение за завеждане на дело за
стадиона все още не е внесено в
съда, тъй като в момента
изчисляват
кои
неща
от
гаранционните условия не са
спазени и на каква обща
стойност, тъй като там трябва за
да се заведе дело на каква
стойност
са
строителномонтажните работи. Няма да
бързат, но увери и успокои, че
ще бъде заведено такова дело.
Със сигурност ще се потърсят
виновните за неща, които две
или три години им създават
проблеми, даже някои – още от
първата година.
На въпроса на г-н
Чолаков относно това, че все
още проверката на стадиона не
приключила,
пък
ръководителката
е
преназначена,
г-н
Радев
отговори, че по негово искане тя
е преназначена.
Г-н Радев допълни, че
нищо притеснително няма там,
не знае на какъв етап е
проверката,
какви
още
документи още и какво трябва
да се провери, но той е „на
линия“ и
може да бъде

проверявано абсолютно всичко,
което те искат.
В отговор на въпроса
какво се случва с музея от три
години – г-н Радев потвърди, че
няма регистриран музей, тъй
като процедурата е толкова
тромава
процедурата
през
Министерство на културата, че
все
още
„буксуват“
в
регистрацията на музей. Но за
сметка на това през тези три
години са направили няколко
неща: цялостен ремонт на
тоалетните,
които
са
ги
предвидели да може да бъдат
посещавани
от
инвалиди,
направили са рампа, с която
инвалидите да могат да влизат
във въпросния музей, тъй като
освен, че там се провеждат
сватбени тържества, е Местната
инициативна група и ще има
музей, в същото време е и
секция за избори. Така че има
рампа, пригодена за инвалиди,
има изградени тоалетни, има
изградени
две
зали
ремонтирани, че даже и три,
ремонтиран е изцяло коридора,
подменено
е
осветлението,
предстой да се сложи един
паркет на една от залите, в които
са чупили преградната стена, и
започват
да
се
редят
експонатите, които имат, но на
първи етап това ще е музейна
сбирка, тъй като да бъде
регистриран музей, трябва да
има определен брой експонати,
за да може да бъде регистриран
като музей.
Г-н
Митров
изрази
недоумение, че след като се е
стигнало
до
определено
разстояние на ул. „Боровец“,
изкърпването е спряло и не знае
на какво се дължи. Г-н Одажиян
предложи думата на колегите си,
които искат да се изкажат. Не
постъпиха
искания.
Затова
предложи думата на гостите.
Г-жа Проданова се
обърна г-н Митров с въпрос по
трета точка, където постъпиха
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две предложения за бюджет –
едното от г-н Радев, а другото
предложение беше от г-н
Одажиян за промени в бюджета.
Според нея те са гласували само
предложението на г-н Одажиян
и приеха бюджета с неговите
промени. Не са включили
гласуване
за
входираното
предложение по единствената
точка, която е обявена, от
днешното заседание, която се
промени след това на точка
трета, а именно предложение от
г-н Радев за бюджета.
Г-жа Проданова поясни,
че въпросите, които има не може
да си ги напише предварително,
защото някои от тях произтичат
от събитията, които възникват в
тази зала. Не е чула нито един
съветник с предложение в новия
проектобюджет, а и в стария на
г-н Радев, за 5000 лева за ОДЗ
„Звънче“. Чуди се как ще бъдат
дадени парите и дали изобщо ще
бъдат дадени, както всички
знаят, е ОДЗ „Звънче“ имат
годишнина. Благодарение на
доста хора в града и в момента
събират по сметката на ОДЗ
„Звънче“ или в брой да бъде
подпомогнато
не
само
тържеството, а и общия вид на
детския дом. Апелира към
общинските съветници да не
останат безучастни.
Г-н Митров отговори на
въпроса на г-жа Проданова
относно гласуването.
Г-н Радев отговори на
въпроса на г-н Митров по повод
на неговото твърдение за
спиране
на
изкърпването.
Поради изчерпване на дневния
ред
г-н
Митров
закри
заседанието на Общински съвет
– Костенец в 20:20 часа.
Костенец днес
Издание на община Костенец
E-mail:verjiniq@kostenetz.com
Редактор: Вержиния Шопска
Телефон: 0877 10 76 77
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АКТУАЛНО

7-ми април –
Световен ден
на здравето
7-ми април е Световен ден на здравето и
професионален празник на здравния работник.
Празникът се чества на тази дата, тъй като през 1948 г.
в Женева е създадена Световната здравна организация
(WHO). Всяка година на този ден глобалната здравна
инициатива приканва всички да се фокусират върху
определено здравно предизвикателство със световна
значимост. Чрез този призив се акцентира върху
новопоявяващи се здравни проблеми и се дава
възможност да се започнат колективни действия за
опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.
За Световния ден на здравето СЗО призовава
световните лидери да предприемат конкретни стъпки
за преминаване към универсално здравеопазване. Това
означава да се гарантира, че всички и навсякъде имат
достъп до качествени здравни услуги, без да са
изправени пред финансови затруднения.
Грижата за собственото здраве обаче е преди
всичко лична – всеки човек е необходимо да изгради
навик за редовно посещение на профилактични
прегледи. Най-добрият начин да останем здрави е
профилактично да се преглеждаме и да поддържаме
здравето си. Независимо от моментното ни състояние
и това, че се чувстваме в отлично здраве, трябва да
посещаваме здравно заведение, за да ни бъдат
направени основни изследвания, като: нива на
холестерол;
кръвно
налягане;
стоматологични
прегледи; очни и дерматологични прегледи; диабет;
редовно поставяне на имунизации.
Профилактиката на здравето е важна както за
децата, така и за порасналите и възрастните хора.
Всеки от всяка възраст е застрашен от различни
заболявания. Добре е всяка година да минаваме на
профилактичен преглед при специалист, за да можем
да живеем по-спокойно. Добре е да спортуваме
умерено, да се разхождаме сред природата колкото се
може по-често – дори в парка, да се храним
здравословно – с по-малко мазнини, захар и сол, както
и да приемаме повече течности, препоръчително
вода.
Грижата за здравето е основна и неразделна
част от живота и заниманията на населението – тя не
бива да бъде пренебрегвана, за да може всеки един от
нас да живее пълноценно и приятно.
Празникът на здравния работник – 7 април, се
разглежда като възможност за привличане на
вниманието на света към здравните проблеми на
човечеството, както и като ден за изказване на
признателност към труда на лекарите и всички
медицински специалисти.
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УСПЕШНО НАЧАЛО НА 2019 ГОДИНА ЗА ДФ
“ВАЙЯЛЕТ”
На 30 март 2019 година в зала “Универсиада”
град София се проведе международен турнир
“София денс фест”. В надпреварата участваха над
1000 танцьори от Италия, Франция, Гърция, Кипър,
Северна Македония, Черна гора, Полша, Сърбия и
България. Танцьорите от Денс формация “Вайялет”
участваха с 31 танца в четири стила. За пореден път
ни дадоха повод да бъдем горди печелейки 8 златни,
5 сребърни и 3 бронзови купи и медали, постигнати
с цената на дълги репетиции, на много труд и
усилия.
Благодарим
на
нашите
родители
за
безрезервната помощ, за търпението и лишенията, за
да могат нашите деца да разпръскват красотата на
танца.

ДФ“ВАЙЯЛЕТ“ГР.КОСТЕНЕЦ

XI Международен детски фестивал "Млади
таланти" 2019

Гордеем се с вас!

На 16 април 2019 година децата от ДТР
"Приказно детство" с ръководител г-жа Стефка
Ибришимова взеха участие в XI Международен
детски фестивал "Млади таланти" - гр. София.
Благодарим за достойното представяне с пиесата
"Горската аптека" и заслужените овации!

брой 26/90/, април 2019 година

АКТУАЛНО
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ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС !
„Инвестицията в знания
осигурява най- високите
дивиденти“
Бенджамин Франклин

Вече
48 години СУ
„Св.Климент Охридски” твори
своята история, в която успехът,
амбициите
и
успешната
реализация
са
ключови.
Традицията, новаторството и
високият професионализъм са
движещите сили, прeвръщащи
училището ни в притегателно
място за учениците от община
Костенец.
Нашите
възпитаници
притежават състезателен дух, не
се
страхуват
от
предизвикателствата, участват
със самочувствие на знаещи и
можещи в конкурси, състезания
и олимпиади, като за поредна
година тяхното представяне е
отлично и дава повод за гордост
на родителите им и на учителите
им .
Две наши
ученички
достигнаха
до
престижния
последен кръг на олимпиадите,
като на национално ниво те
доказаха, че учениците от
малкия град могат да мерят сили
с възпитаници на елитни
гимназии. За второ поредна
година Алекса Петрова от Xб
клас участва в Националната
олимпиада по химия и опазване
на
околната
среда,
а
дванадесетокласничката Гергана
Пенджурова
показа
своите
задълбочени
знания
по
философия на Националната
олимпиада, праведена
в
гр.Варна.Разширеното
и
интензивното изучаване на
английски
език
дава
възможност на учениците ни да
завоюват
призови места в
езиковите
състезания.
Александрина Брайкова от VIIIб
се класира за Националния кръг
на олимпиадата по английски

език. На 23.03.2019 г. в гр.
Хасково тя се съревновава с
ученици от престижни езикови
гимназии в страната, като показа
отлична езикова подготовка.
Александра
Бояджийска
и
Теодора Стаматова от XIIа кл.
успешно
и
достойно
се
представиха на IV национално
състезание по чужди езици "Аз
мога тук и сега", проведено в
град Девин. За пръв път тази
година
СУ
„Св.Климент
Охридски” имаше участник в
Международната
онлайн
олимпиада за решаване на
житейски
проблеми,
провеждаща се на английски
език. Христо Спасов от XIIб кл.
доказа, че езиковите
му
познания са на високо ниво.
Седмокласничките
Джулиа
Павлова и Ивана Пенева от VIIб
клас взеха участие в езиковото
състезание
по
английски
Spelling Bee 2019 в гр. София.
На Националното състезание
"Моята родина" със златни
медали и грамоти за максимален
брой точки бяха наградени
Кристияна Арнаудска от Xб клас
и Мартин Фильов от IXа клас.
Бронзов медал и грамота получи
Кристо Кръстев от V б клас. На
20-21 април
златните ни
медалисти
участваха във
финалния
кръг
на"Моята
родина" в град Стара Загора.
Регламентът на състезанието
изисква посочване на верни
отговори за максимално кратко
време. Мартин Фильов извоюва
сребърен медал, като получи
равен брой точки с първия в
състезанието, но по време за
решаване на теста е втори.
Кристияна Арнаудска
се
класира на IV място и получи
почетна грамота. Те достойно
представиха нашето училище в
оспорваната конкуренция на
ученици от цяла България,
заемайки призовите места.
Лекоатлетите
и
футболистите
доказаха,
че

волята и постоянството са
гаранция за успехи, които не
закъсняха. Футболният ни отбор
участва в Ученическите игри,
които
се
проведоха
в
гр.Етрополе.
Един
от
противниците им в състезанието
бяха футболистите от Школата
на Христо Стоичков, но нашите
момчета с много воля и спортен
хъс завоюваха достойното трето
място. Отлично се представиха
и лекоатлетите ни
на
Областните ученически игри,
които се проведоха в гр.Долна
баня на 20.03.2019г. Момичетата
спечелиха първо място, а
момчетата- второ.
С много обич и гордост
поздравяваме всички ученици
за успехите им и им пожелаваме
да вярват в себе си, защото
пътят към успеха не е лек!
А зад техните успехи се крие
неуморният труд на учителите,
които знаят, че
всяко
затруднеНИЕ е вдъхновеНИЕ за
постижеНИЕ.
Имаме
история,
имаме
постижения,даряваме обич. Така
се работи десетилетия и твърдо
вярваме, че училището ни ще
пребъде!

брой 26/90/, април 2019 година

АКТУАЛНО
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ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!
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Бенджамин Франклин
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КУЛТУРА

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР НА ГЕРГЬОВДЕН В
СЕЛО КОСТЕНЕЦ

На 6 май село Костенец отбеляза своя
традиционен събор, който е свързан с празника на
Свети Георги Победоносец, чието име носи малкият
параклис в местността Кръстите в селото.Там бе
отслужена литургия за здраве от протойерей
Николай Свещаров.
В празничната програма, организирана от
кметството, взеха участие Детска театрална
работилница „Приказно детство“ при НЧ“Просвета1881“ село Костенец, танцовите състави при
ОУ“Константин Костенечки“ село Костенец и
НЧ“Просвета-1881“ село Костенец. За доброто
настроение в празничния ден се погрижиха
народните изпълнители от музикална къща „Найс
мюзик“.

Благодарение на местни дарители бе раздаден
курбан за здраве на всички желаещи. По традиция
празникът продължи в историческата местност на
селото с културна програма, добро настроение,
много песни и танци.
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ПОКАНА ЗА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ПОД
НАСЛОВ „БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА“

На 11 май - събота, когато Православната ни църква
почита Светите равноапостолни братя Методий и
Кирил - създателите на нашата азбука, от 12 часа на
поляните край Шишмановския манастир "Успение
Богородично" ще се проведе голям фолклорен
фестивал под надслов "България е жива!" с любезното
съдействие на Настоятелството на Светата обител.
Началото на фестивалната програма ще дадат звучни
гайди и тъпани, след което Средногорските простори
ще се огласят от Големите гайди на Стефан Янев и
Любомир Петов от Асеновград.
На сцената последователно своя талант, музикални,
танцови и певчески дарби ще покажат: ансамбъл
"Слънце" при народно читалище "Слънце - 1879" от
град Ихтиман, танцов състав "Вакарелче" и групата за
народно пеене при народно читалище "Заря - 1902" от
село Вакарел, танцов състав "Ибърски ритми" и
женската фолклорна група "Детелини" при народно
читалище "Христо Ботев - 1903" от самоковското село
Радуил, детска група за автентичен фолклор при
народно читалище "Христо Смирненски - 1928" от
софийското село Долни Лозен, школата за народни
танци "Сън денс" от София, танцов състав
"Средногорски полъх" от Ихтиман, Никита Йорданова
от Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка, детски танцов състав и певческа група
при народно читалище "Гео Милев - 1954" от град
Момин проход, танцова формация "Възраждане" и
певческа група "Възраждане" към народно читалище
"Възраждане - 2016" от самоковското село Продановци
и танцова формация "Рилски ритми" при народно
читалище "Отец Паисий - 1910" от самоковското село
Доспей.
Водещи на фолклорния фестивал ще бъдат Моника
Златева и Крум Раков.
Всички участници, гости и посетители ще имат
възможността по време на фестивала да се докоснат до
щандовете на майстори, занаятчии и производители,
които ще представят стари български занаяти и
производства.
Заповядайте заедно да се върнем към корените ни и
българското!
Любомир Кузев

брой 26/90/, април 2019 година
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ТРАДИЦИОНЕН ТУРНИР ПО ТАБЛА
ВИЛИ КОСТЕНЕЦ
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ВЕЛИКДЕНСКИ ТУРНИРИ ПО ШАХМАТ В
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
В община Костенец под патронажа на кмета на
общината г-н Радостин Радев, се проведоха два
турнира по шахмат, посветени на един от найсветлите християнски празници през годината –
Великден.

На 20-ти Април 2019 г. в Кафе-аперитив "Водопада",
за четвърта поредна година, се проведе традиционния
турнир по табла в памет на Владимир Долдуров - Бай
Владо и неговите синове Георги и Иван Долдурови.
Тази година в турнира взеха участие рекорден брой
състезатели – 34. След изключително оспорвани битки
и много положителни емоции шампион стана Иван
Котовски, който победи на финала Иван Пенчев с
резултат 7:4. На трето и четвърто място се класираха,
съответно, Росен Недялков и Петър Петров.
Наградният фонд за победителите беше осигурен от
Кафе-аперитив „Водопада“:
1-во място – Иван Котовски - преходна купа, медал и
100 лева
2-ро място – Иван Пенчев - медал и 60 лева
3-то място – Росен Недялков - медал и 40 лева
Изключително радостни сме, че броят на участниците
расте с всяка изминала година. Благодарим на всички,
които уважиха турнира и се надяваме тенденцията да
продължи и следващата година броят им да бъде още
по-голям.

Първият турнир се състоя на 21 април 2019
година в голямата заседателна зала на община
Костенец. В спортната надпревара освен отборът на
домакините участие взеха и отбори от Долна баня,
Белово, Ихтиман и София - общо 28 състезатели.
След няколкочасовата "битка" по черно-белите
полета на шахматната дъска в крайното
индивидуално класиране първи се нареди Станислав
Колинчев от град Ихтиман. На второ място се
класира Георги Колинчев от град Ихтиман, следван
от
Йордан
Стойков
от
град
София.
В крайното отборно класиране първи стана отборът
на град София, втори се класира отборът на град
Ихтиман и трети отборът на град Костенец. На
класиралите се на първите три места в
индивидуалното и отборно класиране на шахматния
турнир бяха раздадени парични награди, специални
купи
и
грамоти.
На 26 април 2019 година в голямата заседателна
зала на община Костенец се проведе Великденски
турнир по шахмат за деца и юноши. От участниците
в турнира купата грабна Габриела Марчина,
следвана от Стефан Кехайов и Дейвид Манасиев.
Първите трима получиха грамота и парична
награда, осигурена от кмета на общината г-н
Радостин Радев.

