ТРЕТИ МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА
БЪЛГАРИЯ

Трети март беше отбелязан както в цяла България,
така и в Костенец. Официални гости на честването бяха
г-н Радостин Радев, кмет на община Костенец, г-н
Георги Митров, председател на Общински съветКостенец, г-н Румен Тодоров, заместник-кмет на
община Костенец, г-н Георги Янакиев, секретар на
общината, общински съветници, кметове и кметски
наместници, директори на училища и детски заведения,
председатели
на читалищни настоятелства
и
читалищни дейци, подп. Кадийски, Съюз на офицерите
и сержантите, подп. Найден Найденов, началник
поделение 22700, г-н Михо Червенков, почетен
гражданин на община Костенец, общинско дружество
„Русофили“, представители на политически партии,
жители и гости на община Костенец. Слово по повод
празника произнесе кметът на община Костенец г-н
Радостин Радев и председателят на Общински съветКостенец г-н Георги Митров.
Цветя на почит и признателност бяха поднесени от
община Костенец, Общински съвет, кметствата от
общината, Съюз на офицерите и сержантите от запаса и
резерва в гр.Костенец, политически партии, училища,
читалища и граждани. В празничния концерт взеха
участие
Мажоретен състав при
ДФ „Вайялет“,
НЧ“Прогрес 1907“ гр.Костенец, вокална група при
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ град Костенец, с
ръководител Ирина Герина, малка вокална група при
СУ“Св.Климент
Охридски“град
Костенец,
с
ръководител Борислав Паунов, Ангелина Ангелова и
Мила Пешева от Детска театрална работилница
„Приказно
детство“
с
ръководител
Стефка
Ибришимова, НЧ“Просвета-1881“ село Костенец,
детски танцов състав при НЧ“Гео Милев-1954“ град
Момин проход.

ОФИЦИАЛНА И БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ
ПРОВИНЦИЯ ДЗЯНСИ ПОСЕТИ ОБЩИНА
КОСТЕНЕЦ

Делегация водена от г-жа У Джунциун,
вицегубернатор на Народното правителство на
провинция Дзянси (КНР), включваща представители
на правителството и висши мениджъри на водещи
бизнес компании - Jiangxi Copper Group Co., Ltd.,
CJIC Water-Power Engineering Branch Company,
Jiangxi Huangshanghuang Group Co., Ltd., Jiangxi Silk
Road Investment Co., Ltd, Jiangxi Silk Road
Investment Co., Ltd, RianteaRiantea Co., Ltd, както и
вицепрезидента на Университета на Дзянси за
финанси и икономика и председателят на „Дзянси
Фънлин Професионален колеж за външна икономика
и
търговия“
посети
община
Костенец.
Целта на посещението беше да се представят
възможностите
за
развитие
на
туризма,
балнеологията и икономиката. Кметът г-н Радев
запозна китайските представители с трите курорта в
общината, минералните извори, свободните терени и
сгради за инвестиции. Гостите останаха впечатлени
от природното ни богатство и местните традиции.
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„ГОБЛЕНАРКИТЕ НА КОСТЕНЕЦ – ЦВЯТ И МАГИЯ“

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „ПЪЗЕЛИ ОТ
ВДЪХНОВЕНИЯ“ И СТИХОТВОРЕНИЯ НА
ЕМИЛИЯ ФИЛЬОВА

В навечерието на 8-ми март в читалищна библиотека
отвори врати втората изложба на гоблени в община
Костенец "Цвят и магия - гобленарите на Костенец".
Всеки един гоблен е изпълнен с топлина идваща от
ръцете на талантливите гобленари и създаващи
невероятно чувство на уют и разкош. В изложбата са
показани 98+1 гоблена изработени от 24 майстори на
изкуството. Изложбата на гоблени ще продължи до 29
март в библиотеката на НЧ“Прогрес 1907“ град
Костенец.

Световният ден на поезията е учреден през 1999 г.
от Юнеско. Целта на обявения ден е да се признае
обществената ценност на поетичното изкуство като
носител на езиковата красота, културата, свободния
дух и творчески заряд, който ни издига над
тривиалното и винаги ще бъде белег за висок
човешки идеал. В знак на съпричастност към
отбелязване
на
Световния
ден
поезията,
на 21 март 2019 година в малкия салон на НЧ„ Гео
Милев - 1954 “ град Момин проход бе организирана
поетична вечер с представяте на младата и
талантлива
поетеса
Емилия
Фильова.
Рецитал по нейни стихове изнесоха ученици от
СУ"Климент Охридски" град Костенец, с
ръководител
г-жа
Марияна
Петрова.
Благодарим на Емилия Фильова, че избра нас за
премиерното представяне на първата си книга и и
желаем нови творчески успехи.

Бойка Кичукова - секретар на НЧ“Гео Милев1954“ град Момин проход
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Общински съвет – Костенец прие Правилник
за организацията и дейността на общински
съвет – Костенец, Постоянните комисии и
взаимодействието му с Общинска
администрация

На 01 март 2019 година от в
голямата заседателната зала
на община Костенец се
проведе
заседание
на
Общински
съвет-Костенец,
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
съветници от общо 17, което
позволи на г-н Митров да
открие
заседанието.
В
работата на заседанието взеха
участие г-н Радев, кмет на
общината, г-жа Митрова, кмет
на кметство гр. Момин
проход, г-жа Кацарова, кмет
на кметство с. Костенец, г-н
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,
граждани.
ТОЧКА ПЪРВА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател
на
ОбС,
предостави
председателството на г-н
Юлиян Одажиян.
Г-н
Одажиян,
зам.председател
на
ОбС,
предостави думата на г-н

Георги Митров да докладва
по точка първа от дневния
ред. Г-н Митров запозна
присъстващите с предложение
относно
приемане
на
Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет
– Костенец, Постоянните
комисии и взаимодействието
му
с
Общинската
администрация като поясни,
че всяка глава поотделно ще
бъде разгледана, обсъдена и
гласувана, след което ще бъде
подложено
на
гласуване
цялото предложение.
Г-н Одажиян подложи на
гласуване приемане на целия
правилник: На основание
чл.21, ал.3 и чл.27, ал.3 от
ЗМСМА, с 14 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 18
Общински съвет – Костенец
приема
Правилник
за
организацията и дейността на
общински съвет – Костенец,
Постоянните
комисии
и
взаимодействието
му
с
Общинска администрация.
Г-н Митров, председател
на
ОбС,
пое
отново
председателството.
Даде
думата на г-н Одажиян,
зам.председател
на
ОбС,
който направи процедурно
предложение да се четат само
решенията.

Г-н Митров, председател
на ОбС, подложи на гласуване
предложението
на
г-н
Одажиян. С 14 гласа „за” , 0
„против”, 0 „въздържали се”
се прие.
ТОЧКА ВТОРА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател
на ОбС, предостави думата на
г-н
Радев
относно
предложение за приемане на
Наредба
за
търговската
дейност на територията на
Община Костенец. Г-н Радев
запозна присъстващите с
предложението.
Не
бяха
направени
изменения
по
предложения
проект
на
наредбата.
Г-н
Митров,
председател на ОбС, подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. На основание
чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, с
14 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 19
Общински съвет – Костенец
приема
Наредба
за
търговската
дейност
на
територията
на
община
Костенец.
ТОЧКА ТРЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:

брой 25/89/, март 2019 година

от
стр.3
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС,
предостави думата на г-н
Радев.
Г-н
Радев,
кмет
на
общината,
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
приемане на „Съвместен план
за действие при кризисни
ситуации”, разработен по
проект
„Съвместно
управление на риска в регион
– Нишка Баня и Костенец”. На
основание чл.21, ал.12 от
ЗМСМА, с 14 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 20
Общински съвет – Костенец
приема „Съвместен план за
действие
при
кризисни
ситуации”, разработен 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
Интеррег
–
ИПП
Трансгранично
сътрудничество България –
Сърбия 2014-2020, Проект №
СВ007-1-31-2017,
Договор
РД-02-29-253/22.11.2016 г.
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 кандидатстване по
Оперативна
програма
„Региони в растеж” 20142020, Приоритетна ос 6
„Регионален
туризъм”,
процедура
BG16RFOP0016.002
„Развитие
на
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туристически атракции”. На
основание чл.21, ал.1, т.8 и
т.23 от ЗМСМА, с 14 гласа
„за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 21
1. Общински съвет –
Костенец дава принципно
съгласие Община Костенец да
кандидатства
с
проектно
предложение по Оперативна
програма „Региони в растеж”
2014-2020, Приоритетна ос 6
„Регионален
туризъм”,
процедура
BG16RFOP0016.002
„Развитие
на
туристически атракции” за
обект Крепост „Стенос” при
прохода Траянови врата.
2. Възлага на Кмета на
Община
Костенец
да
осъществи
всички
необходими
действия
за
подготовка и подаване на
проектно предложение пред
„Фонд за устойчиви градове”
и
Оперативна
програма
„Региони в растеж” 20142020 съгласно насоките за
кандидатстване по процедура
BG16RFOP001-6.002
„Развитие на туристически
атракции”.
ТОЧКА ПЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Радев,
кмет
на
общината,
запозна
присъстващите с предложение
относно определяне размера
на индивидуалните основни
месечни заплати на кметове
на кметства.
Г-н Митров, председател
на ОбС-Костенец предостави
думата на г-н Донков - зам.председател на КИБФ, който
отбеляза, че на заседание на
комисията по икономика,
бюджет
и
финанси
е
разгледано предложението на
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кмета на общината, като след
предложени промени е взела
следното решение, считано от
01.02.2019 г., индивидуалните
основни месечни заплати на
кметовете на кметства да се
бъдат, както следва:
1. г-жа Любка Кацарова –
Кмет на Кметство село
Костенец – 1 170.00 /хиляда
сто и седемдесет/ лева;
2. г-жа Йорданка Митрова Кмет на Кметство град
Момин проход –
1 050.00 /хиляда и петдесет/
лева;
3. г-н Атанас Йорданов –
Кмет на Кметство с. Горна
Василица
–
850.00
/осемстотин и петдесет/ лева;
4. г-н Стефан Йорданов –
Кмет на Кметство с. Пчелин –
850.00
/осемстотин
и
петдесет/ лева. На основание
чл.21, ал.1, т.5 и чл.27, ал.3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 5,
ал.16 от Постановление на
Министерски съвет № 4 от
10.01.2019 г. за заплатите в
бюджетните организации и
дейности, с 13 гласа „за”, 0
„против” и 1 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 22
Общински съвет – Костенец
определя
размер
на
индивидуалните
основни
месечни заплати на кметовете
на
кметства
в
община
Костенец,
считано
от
01.02.2019 г., както следва:
1. г-жа Любка Кацарова –
Кмет на Кметство село
Костенец – 1 170.00 /хиляда
сто и седемдесет/ лева;
2. г-жа Йорданка Митрова Кмет на Кметство град
Момин проход – 1 050.00
/хиляда и петдесет/ лева;
3. г-н Атанас Йорданов –
Кмет на Кметство с. Горна

брой 25/89/, март 2019 година
от стр.4 Василица – 850.00
/осемстотин и петдесет/ лева;
4. г-н Стефан Йорданов –
Кмет на Кметство с. Пчелин –
850.00
/осемстотин
и
петдесет/ лева.
ТОЧКА ШЕСТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Радев,
кмет
на
общината,
запозна
присъстващите
с
предложението по точка 6
дневния ред.
Г-жа Стоянова отбеляза, че на
заседание на постоянните
комисии
има
постъпило
предложение за нов лесосечен
план за 2019 г. от г-н Петър
Малковски, който е разгледан,
обсъден и приет.
Г-жа Захариева излезе с
питане
във
връзка
с
предложението:
Първият
въпрос е от кого ще се
извършва
ползването
на
дървесина през 2019 г.
съгласно
наредбата
за
възлагане на дейностите по
стопанисване на
горския
фонд; Вторият въпрос е,че не
е упоменато в коя точка от чл.
5 от Наредбата за възлагане на
дейностите ще се извършва
ползването на дървесината по
точка 1 или по точка 2?
Третият въпрос е защо не са
спазени
сроковете
по
наредбата за одобрение на
годишния план – ал.4.
Годишният план се изготвя до
31-ви
октомври
и
се
публикува
на
интернет
страницата до 15-ти ноември.
Г-н Митров даде отговор
относно
срока
–
предложението е внесено от
инж. Николов, както е
известно има вече решение на
ОбС и той не е имало как да
го внесе, не е било актуално и
затова не е било изобщо
подложено на гласуване и
разглеждано на комисиите. На
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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.112 от Закона за
горите, с поименно гласуване
с 9 гласа „за”, 0 „против” и 5
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 23
Общински съвет – Костенец
одобрява Годишното ползване
на дървесина от общински
горски фонд през 2019 г.
съгласно Приложение I.
ТОЧКА СЕДМА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков докладва по
точка 7 от дневния ред, а
именно
относно
предприемане на действия във
връзка с проект „Подобряване
качеството на живот в
Община
Костенец
чрез
изграждане
на
спортнотренировъчен комплекс в гр.
Костенец”
Г-н Чолаков обосновава
инициативата за направеното
предложение с мотива за
наличието на многократно
отправени апели към г-н
Кмета да бъдат потърсени
гаранционните права към
строителя за изграждане на
СМР в Спортно-тренировъчен
комплекс „Бенковски“ от
близо
година.
Няма
инициатива,
така
че
съветниците поемат щафетата
със направеното предложение.
Не последваха мнения и
предложения. На основание
чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, с поименно
гласуване с 12 гласа „за”, 0
„против” и 2 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 24
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Възлага на Кмета на
общината в 14-дневен срок да
потърси по съдебен път
правата на Община Костенец
за гаранционните условия по
проект
„Подобряване
качеството на живот в
Община
Костенец
чрез
изграждане
на
спортнотренировъчен комплекс в гр.
Костенец”.
Г-н Митров предостави
думата на г-н Чолаков, който
отправи питане към колегите
си от ПП БСП дали са ходили
скоро на стадиона да се
запознаят със състоянието на
комплекса, защо се гласува с
„против“ и „въздържали се“.
ТОЧКА ОСМА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател на
ОбС, предостави думата на гн Радостин Радев.
Г-н
Радев,
кмет
на
общината,
запозна
присъстващите
с
предложението по точка 8 от
дневния ред. Мнения и
предложения не постъпиха. Гн Митров предложи на
гласуване прекратяване на
разискванията. С 12 гласа
„за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” разискванията
се прекратиха.
Г-н Митров подложи на
поименно
гласуване
предложението на г-н Радев,
което бе прието с 10 гласа
„за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”. 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. 37о от Закона за
собствеността и ползването на
земеделските
земи,
с
поименно гласуване с 10 гласа
„за”, 0 „против” и 0

брой 25/89/, март 2019 година

от стр.5 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 25
Допълва Списък с размера
и
местоположението
на
свободните пасища, мери и
ливади
за
индивидуално
ползване за стопанската 20192020 година, находящи се в
землището на с.Костенец,
ЕКАТТЕ:38916,
Община
Костенец,
съгласно
от
Приложение
№
1
към
годишния план за паша, приет
с Решение № 139/21.12.2018г.
ТОЧКА ДЕВЕТА 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
предложението по точка 9 от
дневния ред. Мнения и
предложения не постъпиха.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и
чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,
във връзка с чл.54 от Закона
за държавната собственост, с
поименно гласуване с 14 гласа
„за”, 0 „против” и
0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 26
Общински съвет Костенец
изменя и допълва Решение №
65 по протокол № 6 от
заседание
проведено
на
26.04.2012г., както следва:
1.Общински съвет – Костенец
дава
съгласие
Община
Костенец да приеме правото
на собственост върху имот –
държавна
собственост,
актуван с акт за частна
държавна

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

собственост
№
5447/21.08.2018г.,
представляващ УПИ ХVІІІ с
площ от 405 кв. м., ведно с
построената върху имота
сграда за гражданска отбрана,
с разгъната застроена площ от
690 кв.м. в кв. 84 по
действащия
регулационен
план на гр. Костенец, по реда
на чл. 54 от Закона за
държавната собственост, за
трайно
задоволяване
на
обществени потребности от
местно значение.
2.
ОбС-Костенец
упълномощава
кмета
на
Община
Костенец
да
извършва всички необходими
фактически
и
правни
действия,
свързани
с
последващо процедиране на
имота по т. 1.
ТОЧКА ДЕСЕТА 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
предложението по точка 10 от
дневния ред. Мнения и
предложения не постъпиха.
На основание чл.21,ал. 1, т.7 и
чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация, във
връзка с чл.52, ал.1, т.3, б”а”,
§133, ал. 9, т. 2, буква „г”,
ал.11 и ал. 12 Преходни и
Заключителни
разпоредби
към Закона за изменение и
допълнение на Закона за
водите, с поименно гласуване
с 14 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 27
І.
Общински
съвет
Костенец дава съгласие да се
измени
служебно
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разрешително
№
01610211/24.07.2009г.,
за
водовземане на минерална
вода
изключителна
държавна собственост от
находище „Момин проход” № 46 от Приложение № 2 към
чл. 14, т. 2 от Закона за
водите,
издадено
от
Министъра на околната среда
и водите на „Специализирани
болници за рехабилитация –
Национален комплекс” ЕАД –
гр. София със седалище и
адрес на управление: гр.
София, обл. София, общ.
Столична, район Средец, п.к.
1142, бул. „Васил Левски” №
54, за обект: Специализирани
болници за рехабилитация,
намираща се на територията
на УПИ VІІ-За балнеоложки
комплекс, кв. 12 по плана на
гр. Момин проход, в частта
такса за водовземане.
ІІ.
Общински
съвет
Костенец дава съгласие да се
измени
служебно
разрешително
№
01610225/10.08.2009г.,
за
водовземане на минерална
вода
изключителна
държавна собственост от
находище „Костенец” - № 36
от Приложение № 2 към чл.
14, т. 2 от Закона за водите,
издадено от Министъра на
околната среда и водите на
„Специализирани болници за
рехабилитация – Национален
комплекс” ЕАД – гр. София
със седалище и адрес на
управление: гр. София, обл.
София, общ. Столична, район
Средец, п.к. 1142, бул. „Васил
Левски” № 54, за обект:
Балнеолечебница,
на
територията на УПИ ІІ-227,
кв. 10 – „За балнеолечебница
и курортна поликлиника” по
плана на к.к. Вили Костенец, в
частта такса за водовземане.
ІІІ. Кметът на Община
Костенец да издаде решения
за изменения на разрешително

брой 25/89/, март 2019 година
от стр.6
№
01610211/24.07.2009г.,
за
водовземане на минерална
вода
изключителна
държавна собственост от
находище „Момин проход” № 46 от Приложение № 2 към
чл. 14, т. 2 от Закона за водите
и
разрешително
№
01610225/10.08.2009г.,
за
водовземане на минерална
вода
изключителна
държавна собственост от
находище „Костенец” - № 36
от Приложение № 2 към чл.
14, т. 2 от Закона за водите,
издадени от Министъра на
околната среда и водите.
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател на
ОбС, предостави думата на гн Радостин Радев, кмет на
общината.
Г-н
Радевзапозна
присъстващите
с
предложението по точка 11 от
дневния ред. Мнения и
предложения не постъпиха.
Във връзка с гореизложеното
и на основание чл.21,ал. 1, т.7
и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация, във
връзка с чл.52, ал.1, т.3, б”а”,
§133, ал.9, т.2, буква ”в” от
Преходни и заключителни
разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на
Закона за водите, с поименно
гласуване с 13 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 28
І.
Общински
Съвет
Костенец определя: Искането
от „Божидар Божков и син”
ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Софи, ж.к.
„Лагера” бл. 80-Б, ет. 17, ап.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ
66,
ЕИК
200315336,
представлявано от Божидар
Стоянов Божков – Управител,
за издаване на разрешително
за водовземане на минерална
вода
изключителна
държавна собственост, № 36
от Приложение № 2 от Закона
за
водите,
предоставена
безвъзмездно за управление и
ползване
на
Община
Костенец,
„Костенец”,
с.Костенец,
водовземно
съоръжение – сондаж № 2хг,
съответства на политиката и
плана за развитие на Община
Костенец.
ІІ.
Общински
съвет
Костенец дава съгласие да се
издаде
разрешително
за
водовземане на минерална
вода
–
изключителна
държавна собственост, № 36
от Приложение № 2 от Закона
за
водите,
предоставена
безвъзмездно за управление и
ползване
на
Община
Костенец,
„Костенец”,
с.Костенец,
водовземно
съоръжение – сондаж № 2хг
на „Божидар Божков и син”
ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Софи, ж.к.
„Лагера” бл. 80-Б, ет. 17, ап.
66,
ЕИК
200315336
,
представлявано от Божидар
Стоянов Божков – Управител.
ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател
на ОбС, предостави думата на
г-н Радостин Радев, кмет на
общината.
Г-н
Радев
запозна
присъстващите
с
предложението по точка 12 от
дневния ред.
Г-н Митров предостави
председателството на г-н
Одажиян , за да отправи
питане.
Г-н Одажиян даде думата
на г-н Митров. Г-н Митров се
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обърна към г-н Радев поради
отсъствието на г-жа Китова –
началник отдел „Общинска
собственост“/изготвила
предложението/, с искане за
отговор
по
повод
на
направените предложения за
„Божков и сие“ ЕООД и
„Натин и сие“ ЕООД. Г-н
Митров напомни, че има взето
решение на ОбС Костенец, по
предложение на г-жа Янкова
2016 година, за полагане на
водопровод за топла вода,
което
общински
съвет
отхвърли. Отправи питане
въпросните
лица,
които
кандидатстват и желая да
черпят
вода,
от
този
водопровод ли ще черпят, и
има ли го този водопровод,
положен ли е, въпреки
решението на ОбС Костенец.
Г-н Одажиян даде думата на
г-н Радев за отговор. Г-н
Радев
поясни,
че
водопроводите,
които
са
положени, са изцяло за сметка
на хората, които искат
разрешение за водоползване,
тъй като общината не е
изграждала водопровод за
нейна
сметка.
Всичките
изградени водопроводи са за
сметка на водоползвателите,
които искат разрешение за
водоползване. На основание
чл.21,ал. 1, т.7 и чл. 27, ал.4 и
ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация, във връзка с
чл.52, ал.1, т.3, б”а”, §133,
ал.9, т.2, буква ”в” от
Преходни и заключителни
разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на
Закона за водите, с поименно
гласуване с 14 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 29

брой 25/89/, март 2019 година
от стр.7 І. Общински Съвет
Костенец
определя,
че:
Искането от „Натин и Сие”
ЕООД, със седалище и адрес
на управление: с.Костенец, ул.
„Пипериче” № 55, ЕИК
201944848, представлявано от
Иванка Владимирова Натина
– управител и едноличен
собственик на капитала, за
издаване на разрешително за
водовземане на минерална
вода
изключителна
държавна собственост, № 36
от Приложение № 2 от Закона
за
водите,
предоставена
безвъзмездно за управление и
ползване
на
Община
Костенец,
„Костенец”,
с.Костенец,
водовземно
съоръжение – сондаж № 2хг,
съответства на политиката и
плана за развитие на Община
Костенец.
ІІ.
Общински
съвет
Костенец дава съгласие да се
издаде
разрешително
за
водовземане на минерална
вода
–
изключителна
държавна собственост, № 36
от Приложение № 2 от Закона
за
водите,
предоставена
безвъзмездно за управление и
ползване
на
Община
Костенец,
„Костенец”,
с.Костенец,
водовземно
съоръжение – сондаж № 2хг
на „Натин и Сие” ЕООД, със
седалище
и
адрес
на
управление: с.Костенец, ул.
„Пипериче” № 55, ЕИК
201944848, представлявано от
Иванка Владимирова Натина
– управител и едноличен
собственик на капитала.
ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател
на ОбС, предостави думата на
г-н Радостин Радев, кмет на
общината.
Г-н
Радев
запозна
присъстващите
с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ
предложението по точка 13 от
дневния ред. На основание
чл.21, ал. 1, т.7 и чл. 27, ал.4 и
ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация, във връзка с
чл.52, ал.1, т.3, б”а”,§133,
ал.9, т.2, буква ”г”, чл. 72, ал.
1 , т. 2, чл. 78а и чл. 76, ал. 1,
т. 1 от Закона за водите, с
поименно гласуване с 14 гласа
„за”, 0 „против” и
0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 30
І.
Общински
съвет
Костенец дава съгласие да се
измени
разрешително №
01610151/03.10.2008г.
за
водовземане от находището
на
минерална
вода
–
изключителна
държавна
собственост - № 36 от
Приложение № 2 от Закона за
водите,
предоставена
безвъзмездно за управление и
ползване
на
Община
Костенец,
„Костенец”,
с.Костенец,
водовземно
съоръжение – сондаж № 2хг,
издадено от Министъра на
околната среда и водите,
изменено с Решение №
11/11.07.2016г. на Кмета на
Община
Костенец
на
„Профилактика,
рехабилитация и отдих” ЕАД
– София – клон Боровец със
седалище
и
адрес
на
управление на принципала:
гр. София, ж.к. „Изгрев” ул. „
172-ра” № 11 и на клона: к.к.
Боровец, община Самоков,
хотел
„Калина”,
ЕИК
1215770130269, за обект:
Хотелски комплекс, находящ
се на територията на имот с
идентификатор № 38916.10.66
по кадастралната карта на к.к.
Вили Костенец, собственост
на „ПРО” ЕАД.
ІІ. Възлага на кмета на
Община Костенец да издаде

8
решение за изменение на
разрешително
№
01610151/03.10.2008г.
за
водовземане от находището
на
минерална
вода
–
изключителна
държавна
собственост - № 36 от
Приложение № 2 от Закона за
водите,
предоставена
безвъзмездно за управление и
ползване
на
Община
Костенец,
„Костенец”,
с.Костенец,
водовземно
съоръжение – сондаж № 2хг,
издадено от Министъра на
околната среда и водите,
изменено с Решение №
11/11.07.2016г. на Кмета на
Община
Костенец
на
„Профилактика,
рехабилитация и отдих” ЕАД
– София – клон Боровец.
ТОЧКА
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател
на ОбС, предостави думата на
г-жа Захариева, председател
на КУТИБОС.
Г-жа Захариева запозна
присъстващите
с
предложението по точка 14 от
дневния ред.
Г-н Митров, председател
на ОбС, даде думата за
мнения и предложения. Няма
постъпили. 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
§27, ал. 2, т. 1 от Преходните
и заключителни разпоредби
на Закона за изменение и
допълнение на Закона за
собствеността и ползването на
земеделските
земи,
с
поименно гласуване с 14 гласа
„за”, 0 „против” и
0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 31

брой 25/89/, март 2019 година

от стр.8 Общински съвет –
Костенец
предоставя
на
Общинска
служба
„Земеделие” гр. Костенец
имот от общински поземлен
фонд за признаване на
правото на възстановяване на
собствеността на наследници
на
ХРИСТО
МИНЕВ
ГЕОРГИЕВ, съгласно Решение
на
Общинска
служба
„Земеделие”
№.1266
от
23.03.1993г, както следва:






Проектен имот с кад.
№095009 – нива с площ от
11,617 дка, категория шеста
находящ се в местността
„Цветаново орниче”, землище
в с. Очуша, с ЕКАТТЕ: 54554,
Община Костенец, съгласно
скица – проект № К00540/
05.02.2019г. За него има
издадена
скица
№К03139/21.03.2014г.
и
съставен
АОС
№2047/28.04.2014г.,
частна
общинска собственост, вписан
в Служба по вписванията при
ИРС на 29.04.2014г.
Проектен имот с кад.
№124020 – нива с площ от
12,495 дка, категория шеста
находящ се в местността
„Кулево дере”, землище в с.
Очуша, с ЕКАТТЕ: 54554,
Община Костенец, съгласно
скица – проект № К00538/
05.02.2019 г. За него има
издадена
скица
№К03153/21.03.2014г.
и
съставен
АОС
№2073/12.05.2014г.,
частна
общинска собственост, вписан
в Служба по вписванията при
ИРС на 13.05.2014г.
Проектен имот с кад. 
№124021 – нива с площ от
8,743 дка, категория шеста,
находящ се в местността
„Кулево дере”, землище в с.
Очуша, с ЕКАТТЕ: 54554,
Община Костенец, съгласно
скица – проект № К00539/
05.02.2019 г. За него има
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издадена
скица
№
К03154/21.03.2014г.
и
съставен
АОС
№2074/12.05.2014г.,
частна
общинска собственост, вписан
в Служба по вписванията при
ИРС на 13.05.2014 г.
ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева запозна
присъстващите
с
предложението по точка 15 от
дневния ред.
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 §27, ал. 2, т. 1 от
преходните и заключителни
разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на
Закона за собствеността и
ползването на земеделските
земи,с поименно гласуване с
14 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 32
Общински съвет – Костенец
предоставя на Общинска
служба
„Земеделие”
гр.
Костенец имот от общински
поземлен фонд за признаване
на правото на възстановяване
на
собствеността
на
наследници
на
ПЕТЪР
СТОЯНОВ

АТАНАСОВ,

съгласно
Решение
на
Общинска
служба
„Земеделие”
№.1001
от
12.03.1993г., както следва:
Проектен имот с кад.
№144036 – изоставена нива с
площ от 1,801 дка, категория
седма,
находящ
се
в
местността
„Джалевица”,
землище в с. Горна Василица,
с ЕКАТТЕ: 18561, Община
Костенец, съгласно скица –
проект
№
Ф01981/

9

04.12.2018г. За него има
издадена
скица
№К02907/20.10.2014г.
и
съставен
АОС
№2840/13.11.2014г.,
частна
общинска собственост, вписан
в Служба по вписванията при
ИРС .
ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ПИТАНИЯ
Г-н Митров даде думата на
г-н Даскалов.
Г-н Даскалов зададе въпрос
дали има подписан договор
инж. Петър Малковски, каква
е сумата на подписания
договор, и евентуално при
разтрогването какво трябва да
се заплати. Г-н Даскалов даде
отговор на г-н Чолаков на
въпроса
за
спортното
съоръжение
–
гласувал
„въздържал се“, дали е ходил
на спортното съоръжение.
Потвърди, че е ходил, че там
има доста видими, ясни
проблеми. Съгласен е, че
общината, в лицето на Кмета,
трябва да потърси гаранции за
това нещо, но изрази мнение,
че това не е начинът.
Г-н Чолаков се обърна към
г-н Радев с питане за две
фирми, две юридически лица,
които извършват доста голям
обем от работа на територията
на общината и да не бъдат
използвани по-крайни думи,
печелят обществени поръчки.
Питането е за фирмите
„Рожен пласт“ ЕООД
и
„Каримпекс 1“ ЕООД.
Г-жа
Лидия
Стоянова
попита кмета на общината г-н
Радев как и на какво
основание се е изградила
канализационната мрежа в кв.
„Полето“, като там няма
одобрена улична регулация;
как се е приел обекта
Централни градски части като
има видими недовършени

брой 25/89/, март 2019 година
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от стр.9
неща – например
шадравана не е довършен,
затрупан е, оградата при
паметника вече се руши, а
другите са оставени на бетон,
също не са довършени, а
всичко бе одобрено?
Г-н Радев поясни, че
уточнението за питането, че
касае и предишния мандат, е
направено от трибуната, така,
че ще се допълни отговора.
Всички обществени поръчки
се качват на сайта на община
Костенец и всички изисквания
към кандидатите са описани
там, така че нищо скритопокрито няма. Всеки един
може да участва. От две или
три години има условие, че
една общинска фирма, ако
кандидатства
за
една
обособена позиция, няма
право да кандидатства за
друга, с цел да бъде свършена
по-бързо работата, да не се
мотаят и обектите да стават
преходни.
Ул.
„Самуил“
никога не е възлагана на
лотове, ул. „Самуил“ е
спечелен
проект
през
ПУДООС и реализирана през
ПУДООС и изграждане на
канализация и подмяна на
главен и уличен водопровод
на
ул. „Самуил“
Вили
Костенец – това е голямата
стойност, която е записана в
отговора. Така, че тя никога
не
е
била
разделяна,
възлагането беше общо за
цялата, беше извършена и
направена.
Относно
обществените
поръчки г-н Радев отговори,
че се готвят от общината.
Критериите за избор на
изпълнител се готвят от
общината. В случай, че има
по-сериозни
изисквания,
ползват външни консултанти,
с които сключват договори.
По всички средства по
оперативните програми си
има
средства
за

консултантски услуги, които
консултанти до голяма част
разработват
тръжните
процедури, одобряват се от
управляващите органи и те се
обявяват.
На
въпроса
за
гаранционните условия на
спортно-тренировъчния
комплекс г-н Радев отговори
да не си мислят, че досега
няколко години не ги е
търсил. Само, че консорциум,
създаден
за
участие
в
поръчката, и след това да се
разтури , е трудно да се
намери къде му е адресната
регистрация – веднъж е там,
после е там, сменят си през
един
месец
адресната
регистрация и писмата, които
праща, се връщат обратно.
Няма кой да ги получи. И
собственикът на фирмата е
лицето Х от ромски произход.
Няма какво да направи когато
държавата позволява тези
хватки. Да, няма против, ще
заведе дело, но се чуди как ще
намери насреща собственика
на това изпълнителя, което
тогава участвало, да му се
предяви
иск.
Няма
притеснения. Изцяло ще се
потърсят правата. Да не
мислят, че като отиде да види
тартановата настилка в какво
състояние е, не му е
неприятно? Разбира се, че му
е неприятно и до дупка ще
гони всеки един изпълнител
да си свърши работата си
качествено и в срок.
Как
е
изградена
канализацията в проекта има
съответните документи, има
средства, гласувани от ОбС, и
е изградена и тя работи.
Как се прие Централни
градски
части
–
със
съответните
протоколи,
проверка
на
място
от
инспектората на ДФЗ, и преди
да постъпи такова питане,
поне се запознайте кои неща
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са били одобрени и кои не.
Шадраванът не е одобрен като
разход, затова е затрупан, има
одобрение да се изгради и
нищо
повече,
няма
съоръжения в него, няма
нищо.
Детските площадки се
рушат, оградите се рушат,
нищо вечно няма, не се ли
поддържа, се руши. Всички
тези проекти след себе си
носят огромно натоварване,
както
финансови
отговорности за общината.
Всеки един реализиран проект
след това пет години трябва
да
се
застрахова
задължително
и
да
се
поддържа, а не само да се
изпълни и дотук. След себе си
има разходи, които в течение
на мониторинговия срок,
трябва да бъдат изпълнявани.
Това всеки трябва да го знае.
Не значи, че като го изпълниш
днес и го отчетеш, от утре
нямаш никакви грижи- не е
така. Оградата на паметника
не е пипана – само отгоре е
шпаклована, тя не е като
разход, не беше предвидено
изграждане на нови огради.
Да се махне старата подпорна
стена и да се направи нова
нямаше предвидено.
Г-н
Одажиян,
зам.председател на ОбС, пое
председателството по молба
на г-н Митров.
Г-н Митров се обърна към
г-н Даскалов с пояснението,
че ако въпросът беше зададен
предварително, щеше на тази
сесия да му бъде даден
отговор. Има подписан такъв
договор в изпълнение на
решение на общински съвет и
ще бъде предоставен с всички
включени в него точки, за да
се запознаят. Там има клаузи
за
разтрогването
му
и
обезщетението,
което
се
дължи.
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от стр.10 Г-н Митров се
обърна към г-жа Захариева в
отговор на нейн въпрос от
предишната сесия във връзка
с
взетите
решения
на
подписка: след проверка по
времето на мандата й са
направени
15 подписки с
взети 25 решения.
Г-н
Митров
пое
председателството от г-н
Одажиян.
Г-н
Одажиян
изрази
мнение относно оттеглянето
на бюджета от г-н Радев, че
постъпката му е правилна, но
с едно голямо „НО“. Г-н
Одажиян отправи молба към
г-н Радев по повод получена
докладна-записка
от
медицинските сестри,
да
предвиди
завишаване във
функция „Здравеопазване“,
защото в показаните от тях
фишове
основните
им
заплати са 560 лева. Г-н Радев
добави, че това е без класа.
Г-н Одажиян поясни, че са
без клас и е бил ясен:
„основна заплата“, помоли
Кмета да го има предвид и да
направи каквото е възможно.
Г-н Донков попита г-н
Янакиев дали медицинските
сестри са към общината, или
не са, защото ги няма в
структурата.
Г-н Янакиев обясни, че
сестрите не са в структурата
на администрацията. За тях се
получава
централизирано
финансиране
от
републиканския
бюджет
всяка година по определен
стандарт. Това, което се иска,
трябва да се получи с
дофинансиране от общинския
бюджет. Те не са към
администрация. Заплатата не
достига, тъй като държавата
не отпуска повече пари за тях.
Г-н Янакиев отговори, че
това е общината, конкретно гн Радев. Поради изчерпване
на дневния ред г-н Митров,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ
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председател на ОбС, закри
заседанието в 13.30 часа.

ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ ОВЛАДЯХА ПОЖАР КРАЙ МОМИН ПРОХОД
В продължение на четири дни от 23 до 26 март горските служители
от Общинско предприятие „Общински гори и земи в горския фонд“ и
ТП “Държавно горско стопанство“ Костенец се бориха с низов пожар
край Момин проход, местността „Бабина могила“ и „Влашка нива“.
Благодарение на бързата реакция на горските служители пожарът бе
овладян.

брой 25/89/, март 2019 година

АКТУАЛНО

15-ТИ НАЦИОНАЛЕН КУКЕРСКИ СЪБОР
„ПОКЛАДИ 2019“ МОМИН ПРОХОД
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КУКЕРСКИ СЪБОР В СЕЛО ГОРНА ВАСИЛИЦА

По стара традиция на Сирни Заговезни в Момин
проход за поредна година се проведе кукерският събор
„Поклади 2019“. На 10 март 2019 година празника бе
открит от кмета на община Костенец, Радостин Радев,
който пожела на всички зрители и участници приятни
емоции и успешно представяне. Официални гости на
събора бяха: г-н Радостин Радев, кмет на община
Костенец, г-н Георги Митров, председател на ОбСКостенец,
г-н Румен Тодоров, заместник-кмет на
общината, г-н Георги Янакиев, секретар на община
Костенец, г-н Радослав Стойчев, народен представител,
кметове на селища, общински съветници, жители и
гости.

Съборът отново събра чудесната българска традиция,
съхранена през годините, препредавана на поколения и
отново достигнала в автентичния си вид до наши дни. В
продължение на повече от два часа хиляди зрители
аплодираха представянето на празничното дефиле и
последвалите кукерски и сурвакарски игри и обичаи на
групите от всички региони на страната.

Традиционният кукерски събор в село Горна
Василица се проведе на 10 март 2019 година. Участие
взе местната кукерска група. Облечени в народни
носии и животински кожи, със страховити маски,
изрисувани лица и опашки ни напомниха за древните
вярвания за гонене на злото. Въздействието на
кукерите допълнително се подсилваше от звука на
окачените по поясите им звънци.
Гости на кукерския събор бяха г-н Радостин Радев,
кмет на община Костенец, г-н Георги Митров,
председател на Общински съвет-Костенец, г-н Румен
Тодоров, заместник-кмет на община Костенец, г-н
Радослав Стойчев, народен представител от БСП, г-н
Георги Янакиев, секретар на община Костенец, г-н
Атанас Йорданов, кмет на с. Горна Василица, кметове
на населени места, общински съветници, жители и
гости.

Костенец днес
Издание на община Костенец

Хилядното множество аплодира обичаите и игрите на
гости и домакини в Момин проход. Повече от три часа
ехтяха звънци, хлопатари и чанове, песни и буйни хора.
След традиционното дефиле и парад на кукерските и
сурвакарските групи бяха представени автентични
ритуали. Организаторите отличиха всички групи с
парични и предметни награди.

E-mail: verjiniq@kostenetz.com
2030, Костенец
ул. „Иван Вазов“ №2
Редактор: Вержиния Шопска
Телефон: 0877 10 76 77
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КУЛТУРА, СПОРТ

МЕЖДУНАРОДЕН МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ
„КУКЕРЛАНДИЯ“

Двадесетото юбилейно издание на фестивала
„Кукерландия“ събра близо 90 групи от страната и гости
от чужбина. За поредна година Ямбол приковава интерес
със зрелищно кукерско сборище. Хиляди и хиляди
страшилища прииждат в Градския парк, превърнат в
„Кукерград“, като богатството на маскарадните традиции
представят групи от цели 17 области в страната. Картата
на България очертават участниците от гр. Кула,
Видинско до Малко Търново, Бургаско; от с. Ключ,
Петричко на югозападната ни граница до с. Кайнарджа,
Силистренско. Както всяка година, има и нови участници
– цели 22 групи от общо 87 записали се. Сред тях са:
сурвакарите от пернишките села Садовик и Ярджиловци,
„къпачите“ от Северозапада (гр. Кула), кукерите от
Войнягово (Карловско), от Горна Василица (община
Костенец), от Пъдарево (община Котел) и с. Кайнарджа
(Силистренско), джамалите от Тулово (община Мъглиж),
мечкарите от с. Пиперков чифлик (Кюстендилско) и мн.
други.Земята на кукерите, Ямболско, е представена от
най-много групи – общо 23, от общините Ямбол,
„Тунджа“, Стралджа и Елхово.

Радващи успехи на състезателите от
спортен клуб „Форта-Костенец“

Седем медала спечелиха състезателите от Костенец на
силния турнир по карате Киокушин, който се проведе на
23.03. в Гюргево - Румъния. Класиране на ката:
Християн Иванов - златен медал, Йоана Ленджова златен медал. Класиране на кумите: Йоана Павлова златен медал, Християн Иванов - сребърен медал, Йоана
Ленджова - сребърен медал, Радина Иванова - сребърен
медал, Венцислав Сестримски - бронзов медал.
Поздравления за постигнатите резултати!
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НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНО
ХОРО“ – ВЕЛИНГРАД

На 23 март 2019 година във Велинград се проведе
осмият национален фолклорен фестивал "Пролетно
хоро". Целта на фестивала бе да събере любителите на
българското хоро с цел съхраняване и
популяризиране на ценното ни фолклорно богатство.
Грамота за отличното си представяне във фестивала
получи Танцов състав “Пчелински извор“ при
НЧ“Просвета-1913“с. Пчелин, с ръководител –
Димитър Михов. Фестивалът няма конкурсен характер.
Неговите идеи са всяка година, когато цялата земя се
събужда от зимен сън, да дадем нов живот на
българското ни наследство чрез енергията, която се
получава хващайки се на хоро, да се обмени опит, да се
създадат приятелски взаимоотношения между хора на
различна възраст и с различни професии, обичащи
българския фолклор.

ФК „Бенковски“ Костенец победиха
домакините в Долна баня „Левски 2007“ с
резултат 2:0
На 23 март 2019 година, в дербито на 14 кръг от
програмата на пролетния полусезон в Софийската ОФГ
Изток на спортния комплекс в Долна баня гостите от
отбора на ФК „Бенковски“ от съседния град Костенец
победиха домакините от „Левски 2007“ с резултат 2:0.
И двата гола паднаха през второто полувреме, като
първият отбеляза от дузпа Светослав Котларов в 84
минута, а вторият в 87 Георги Костов след пробив по
десния фланг на нападението. Сривът в отбора на
домакините дойде след 68 минута, когато вратарят на
гостите Тони Димитров спаси отсъдената от главния
съдия Борислав Нейков дузпа за Левски, която изпълни
неговият колега от сините Николай Атанасов. До този
кръг ФК „Бенковски“ заемаше второто място в
класирането, а Левски бе на предпоследното десето
място.

брой 25/89/, март 2019 година

СПОРТ
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„А“ ОБЛАСТНА ГРУПА - ИЗТОК

15 кръг - 30 - 31.03.2019 г. /събота - неделя/ - 15:00 ч.
Бележки Домакин
Гост
31.03. Рилец /Говедарци/
Звездец /Горна Малина/
31.03. Мътивир /Ихтиман/
Мирково /Мирково/
30.03. Пирдоп /Пирдоп/
Левски-2007 /Долна баня/
30.03. Бенковски /Костенец/
Ракитин - Трудовец /Трудовец/
30.03. - 11.00 ч. ОФК Елин Пелин
Спортист /Нови хан/
16 кръг - 06 - 07.04.2019 г. /събота - неделя/ - 16:00 ч.
Бележки Домакин
Гост
07.04. Спортист /Нови хан/
Бенковски /Костенец/
06.04. Ракитин - Трудовец /Трудовец/ Пирдоп /Пирдоп/
07.04. - 11.30 ч.Левски-2007 /Долна баня/ Мътивир /Ихтиман/
07.04. - 11.30 ч.Мирково /Мирково/ Рилец /Говедарци/
06.04. - 11.30 ч.Звездец /Горна Малина/ Левски-1923 /Елин Пелин/
17 кръг - 13 - 14.04.2019 г. /събота - неделя/ - 16:00 ч.
Бележки Домакин
Гост
14.04. Левски-1923 /Елин Пелин/
Мирково /Мирково/
14.04. Рилец /Говедарци/
Левски-2007 /Долна баня/
13.04. Мътивир /Ихтиман/
Ракитин - Трудовец /Трудовец/
13.04. Пирдоп /Пирдоп/
Спортист /Нови хан/
13.04. Бенковски /Костенец/
ОФК Елин Пелин
18 кръг - 20 - 21.04.2019 г. /събота - неделя/ - 16:00 ч.
Бележки Домакин
Гост
20.04. - 11.30 ч.ОФК Елин Пелин
Пирдоп /Пирдоп/
21.04. Спортист /Нови хан/
Мътивир /Ихтиман/
20.04. Ракитин - Трудовец /Трудовец/ Рилец /Говедарци/
21.04.-11.30 ч. Левски-2007 /Долна баня/ Левски-1923 /Елин Пелин/
21.04.-11.30 ч. Мирково /Мирково/
Звездец /Горна Малина/
19 кръг - 04 - 05.05.2019 г. /събота - неделя/ - 17:00 ч.
Бележки Домакин
Гост
04.05. Звездец /Горна Малина/
Левски-2007 /Долна баня/
04.05. - 11.30 ч. Левски-1923 /Елин Пелин/ Ракитин - Трудовец /Трудовец/
05.05. - 11.30 ч. Рилец /Говедарци/ Спортист /Нови хан/
05.05. Мътивир /Ихтиман/
ОФК Елин Пелин
04.05. Пирдоп /Пирдоп/
Бенковски /Костенец/
20 кръг - 11 - 12.05.2019 г. /събота - неделя/ - 17:00 ч.
Бележки Домакин
Гост
11.05. Бенковски /Костенец/
Мътивир /Ихтиман/
11.05. ОФК Елин Пелин
Рилец /Говедарци/
12.05. Спортист /Нови хан/
Левски-1923 /Елин Пелин/
11.05. - 11.30 ч. Ракитин - Трудовец /Трудовец/ Звездец /Горна Малина/
11.05. Левски-2007 /Долна баня/ Мирково /Мирково/
21 кръг - 18 - 19.05.2019 г. /събота - неделя/ - 17:00 ч.
Бележки Домакин
Гост
18.05. Мирково /Мирково/
Ракитин - Трудовец /Трудовец/
19.05. Звездец /Горна Малина/
Спортист /Нови хан/
18.05. Левски-1923 /Елин Пелин/ ОФК Елин Пелин
18.05. Рилец /Говедарци/
Бенковски /Костенец/
18.05. Мътивир /Ихтиман/
Пирдоп /Пирдоп/
22 кръг - 25 - 26.05.2019 г. /събота - неделя/ - 17:00 ч.
Бележки Домакин
Гост
25.05. Пирдоп /Пирдоп/
Рилец /Говедарци/
25.05. Бенковски /Костенец/
Левски-1923 /Елин Пелин/
25.05. ОФК Елин Пелин
Звездец /Горна Малина/
26.05. Спортист /Нови хан/
Мирково /Мирково/
25.05. Ракитин - Трудовец /Трудовец/ Левски-2007 /Долна баня/

