141 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СЕЛО
КОСТЕНЕЦ ОТ ТУРСКО РОБСТВО

Тази година се навършиха 141 години от
Освобождението на селото от турско робство. Бързата
реакция на руските войски спасява Костенец от
насилия, пожари и избиване на населението.
Празничната програма включи музикални изпълнения
на ученици от трети клас при ОУ“Константин
Костенечки“ с.Костенец, с ръководител Светла
Кайтазова, тематично стихотворение в изпълнение на
Ангелина Ангелова, музикално изпълнение на вокална
група при ОУ“Константин Костенечки“с.Костенец, с
ръководител
Мариета Ибришимова, стихове в
изпълнение на детска театрална работилница
“Приказно
детство“
при
НЧ“Просвета1881“с.Костенец, с ръководител Стефка Ибришимова,
музикално изпълнение на Васка Илчева при
НЧ“Просвета-1881“с.Костенец, музикални изпълнения
на МГ“Зелен здравец“ при НЧ“Просвета-1881“
с.Костенец, с ръководител Васил Сотиров, детска
вокална група „Рила“ при НЧ“Просвета-1881“
с.Костенец, с ръководител Ирина Герина.
Официални лица, присъстващи на събитието бяха: гн Радостин Радев, кмет на община Костенец, г-н
Георги Митров, председател на Общински съветКостенец,г-жа Надежда Янкова, общински съветник,
подполковник Найден Найденов, началник поделение
22700, г-жа Янка Стоева, дългогодишен директор на
СОУ“Константин Костенечки“, г-жа Ангелина
Пергелова,
директор
на
ОУ“Константин
Костенечки“с.Костенец, свещеноиконом Николай
Свещаров, г-жа Цветанка Наджакова, председател на
НЧ“Просвета-1881“с.Костенец, представители на клуб
русофили Костенец, общественици, културни дейци,
гости.

ТРАДИЦИОННО МЪЖКО ХОРО ВЪВ ВОДИТЕ ЗА
ЙОРДАНОВДЕН

Християнският празник Богоявление, известен в народния
празничен календар под наименованието Йордановден,
събира ежегодно жители и гости на община Костенец. На
Йордановден местната църква извършва ритуално хвърляне
на кръста.След изваждането му от водата, се чете
тържествена литургия, наречена Велик водосвет. Светената
вода в православните храмове се обновява и всеки отнася от
нея вкъщи, тъй като пречиства душата и предпазва от
болести. Празникът беше почетен и тази година в село
Костенец. Дошлите на ритуала станаха свидетели на мъжкото
хоро във водите под водопада на смелчаците, които се
подготвяха за хвърлянето на кръста. Групата младежи смело
навлязоха в реката, но най-бърз и сръчен се оказа Борислав
Илчев от село Костенец. Според поверията за Йордановден
този, който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав и
щастлив през цялата година.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ
БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ПРИКЛЮЧИ
Всяка година общинската администрация предлага на
гражданите предварително да се запознаят с общинския
бюджет за годината. През месец януари в село
Костенец,
град Момин проход и град Костенец
жителите имаха възможност да се запознаят с
предвидените средства за разходи, с приоритетните
дейности на общината, с очакваните приходи и
начините на подобряването на събиранията. След
разискванията и изразените мнения по предложения
проектобюджет, той беше внесен в Общински съвет Костенец за разглеждане.
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АКТУАЛНО

ПРАЗНИЧНА ТОМБОЛА ЗА КОРЕКТНИ
ДАНЪКОПЛАТЦИ

На 18 януари 2019 година, в сградата на Общинска
администрация-Костенец се изтеглиха печелившите
участници от организираната празнична томбола за
коректни данъкоплатци. Кметът на общината, г-н
Радостин Радев изтегли първия печеливш талон за
хладилник, който се падна на Татяна Атанасова. Тя
получи наградата си от г-н Радостин Радев, кмет на
община Костенец. Втора награда беше изтеглена от
главния
счетоводител
на
общината
Николай
Хаджиниколов, който донесе късмет на Ивайло Спасов,
който спечели телевизор. Наградата му връчи г-н
Радостин Радев, кмет на община Костенец.Георги
Янакиев, секретар на общината изтегли третия
печеливш талон за пералня, която се падна на
Венцислава Цветанова. Наградата й връчи г-н Радостин
Радев, кмет на община Костенец.

Честито на печелившите!

„НЕПОДВЛАСТНИ НА ВРЕМЕТО ЛИЧНОСТИ, СЪБИТИЯ, ТРАДИЦИИ“

Поздравления за г-н Михо Червенков, който издаде
своята 16-та поредна книга „Неподвластни на времето личности, събития, традиции“. Той е журналист,
краевед и автор на тритомника „История за град
Костенец и котловината“. Занимавал се с проучвания на
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VIII МЕЖДУНАРОДЕН КУКЕРСКИ
КАРНАВАЛ „СТРАЧЕВАТА-2019“

На 12 януари 2019г. Разлог посрещна хиляди
участници в поредното издание на международния
маскарад "Страчевата-2019". Мероприятието е едно от
най-мащабните за годината в община Разлог и цели да
съхрани традициите и обичаите от различните краища
на България, както и да бъдат представени такива от
чуждестранни групи, гостуващи на маскарадния
празник. Първото място в крайното класиране си
поделиха
карнавалната група "Дълбошница" от
Петрич и кукерската от село Победа, община Тунджа.
На второ място се класираха кукерската група от с.
Бачево, община Разлог и кукерски състав от с.
Осетеново, община Павел баня. Три са групите,
класирали се на трето място - от с. Горна Василица,
община Костенец, от с. Дунав, община Казанлък и
кукерски колектив и възрожденска група с черешово
топче от с. Габарево.
историята на Костенския край. За значимата си
обществена и лекторска дейност е отличен и с орден
„Кирил и Методий“- втора и първа степен. През 2013
година е избран за почетен гражданин на община
Костенец. Пожелаваме на г-н Михо Червенков нови
творчески успехи и проекти, с които да радва
почитателите си.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОСТЕНЕЦ ПРИЕ ПРОМЕНИТЕ В МЕХАНИЗМА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СУБСИДИЯ ЗА ЧИТАЛИЩАТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

На 21 декември 2018г. в
заседателната 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 12 общински
съветници от общо 17.
Присъстваха още: 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 с.
Очуша.
ТОЧКА ПЪРВА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател
на ОбС предостави думата на
г-н Румен Тодоров.
Г-н Тодоров, зам.-кмет на
общината
запозна
присъстващите с предложение
относно актуализация на
Наредбата за определянето и
администрирането на местни
данъци, такси и цени на
услуги на територията на

Община Костенец, поради
промяна в нормативната база.
Г-н Одажиян, председател
на Комисията по нормативна
уредба,
общински
предприятия и общинска
собственост предложи във
връзка с Разпореждане №
1419 от 24.10.2018г. на
Административен съд София
област
да
отпаднат
разпоредбите на чл. 87,
ал.1,т.12 и т.13 от Наредбата
за
определянето
и
администрирането на местни
данъци, такси и цени на
услуги на територията на
Община
Костенец.
На
основание чл. 21, ал.1,т.6, т.7
и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА,
с
поименно
гласуване с 12 гласа „за”, 0
„против” и 1 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 134
Общински съвет –
Костенец одобрява проекта за
промяна на Наредбата за
определянето
и
администрирането на местни
данъци, такси и цени на
услуги на територията на
Община Костенец.
ТОЧКА ВТОРА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави
думата
по
процедура на г-н Юлиян
Одажиян.

Г-н
Одажиян,
председател на Комисията по
нормативна уредба, общински
предприятия и общинска
собственост
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
промяна в Механизъм за
разпределение на общинската
субсидия за читалищата на
територията
на
Община
Костенец и поясни, че
промяната е по искане на
председателите
на
читалищата. На основание чл.
21, ал.2 и чл.27, ал.3 и във
връзка с чл.17, ал.1, т.5 от
ЗМСМА, с 12 гласа „за”, 0
„против” и 1 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 135
Приема
промените
в
Механизма за разпределение
на общинската субсидия за
читалищата на територията на
Община Костенец, считано то
01 януари 2019 година.
ТОЧКА ТРЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-н
Юлиян Одажиян.
Г-н
Одажиян,
председател на Комисията по
нормативна уредба, общински
предприятия и общинска
собственост
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
извършване на независима
проверка от оторизирана
фирма на общинските гори на
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от стр.3 терен, като допълни
т.2 Средствата в размер на
8 000 лв. да бъдат предвидени
в бюджета на общината за
2019 година.
Гласуване
на
допълнението от г-н Одажиян.
Резултат от гласуването: 'за' 7, 'против' - 4 и 'въздържали
се' – 2 бе прието. 3. Гласуване
по
основен
въпрос:
Окончателно
гласуване:
Общинският съвет гласува и
със 'за' - 7, 'против' -6 и
'въздържали
се'
–
0
предложенито не бе прието.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-н
Юлиян Одажиян.
Г-н
Одажиян,
председател на Комисията по
нормативна уредба, общински
предприятия и общинска
собственост
(КНУОПОС)
запозна присъстващите с
Предложение
относно
извършване на независим
одит на ОП „ОГЗГФ” и звено
„Спорт”
към
Общинска
администрация-Костенец,
като допълни т.2. Средствата
в размер на 8 000 лв. да бъдат
предвидени в бюджета на
общината за 2019 година.
Гласуване на допълнението от
г-н Одажиян. Резултат от
гласуването: 'за' - 7, 'против' -4
и 'въздържали се' – 2 бе
прието.
3. Гласуване по
основен въпрос: Окончателно
гласуване: Общинският съвет
гласува и със 'за' - 7, 'против' 5 и 'въздържали се' – 1.
Г-н Тодоров, зам.-кмет на
общината поясни, че става
въпрос за разпореждане с
общински средства и трябва в
основанията да фигурира и
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чл.21 ал. 1,т.6 и не може с
тези гласове да се приеме
предложението.
Г-н Одажиян, председател
на
КНУОПОС
изрази
съгласие да се добави и т.6 на
чл.21, ал.1 от ЗМСМА и
заяви, че недоумява защо не
искат тази проверка.
Г-н Митров, председател
на
ОбС
обяви,
че
предложението НЕ се приема.
ТОЧКА ПЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-н
Юлиян Одажиян.
Г-н
Одажиян,
председател на Комисията по
нормативна уредба, общински
предприятия и общинска
собственост
запозна
присъстващите
с
Предложение относно отмяна
на Решение № 121 от
Протокол
№
26
от
22.11.2018г. на Общински
съвет – Костенец. Във връзка
със Заповед № ВР-39 от
30.11.2018г. на Областния
управител
на
Софийска
област, на основание чл.21,
ал.1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5,
във връзка с чл.45, ал.7 от
ЗМСМА,
с
поименно
гласуване с 13 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
РЕШЕНИЕ №
136
Отменя Решение № 121 по
Протокол
№
26
от
22.11.2018г. на Общински
съвет – Костенец.
ТОЧКА ШЕСТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
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Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-н
Юлиян Одажиян.
Г-н
Одажиян,
председател на Комисията по
нормативна уредба, общински
предприятия и общинска
собственост
запозна
присъстващите
с
Предложение относно отмяна
на Решение № 129 от
Протокол
№
26
от
22.11.2018г. на Общински
съвет – Костенец. Във връзка
със Заповед № ВР-40 от
12.12.2018г. на Областния
управител
на
Софийска
област, на основание чл.21,
ал.1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5,
във връзка с чл.45, ал.7 от
ЗМСМА,
с
поименно
гласуване с 13 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 137
Отменя Решение № 129 по
Протокол
№
27
от
29.12.2018г. на Общински
съвет – Костенец.
ТОЧКА СЕДМА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-н
Юлиян Одажиян.
Г-н
Одажиян,
председател на Комисията по
нормативна уредба, общински
предприятия и общинска
собственост
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
изменение на Решение № 107
от Протокол № 22 от
27.09.2018г. на Общински
съвет
–
Костенец.
На
основание чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
във връзка с чл. 102, ал. 4 и
ал.5 от Закона за лечебните
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от стр.4 заведения, чл.25,
ал.1 и ал.3 от Наредбата за
общинската собственост, с
поименно гласуване с 13 гласа
„за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 138
Общински
съвет
–
Костенец изменя Решение №
107 от Протокол № 22 от
27.09.2018г., както следва: В
т.2 «за срок от 5 години»
става «за срок от 7 години».
ТОЧКА ОСМА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-н
Юлиян Одажиян.
Г-н
Одажиян,
председател на Комисията по
нормативна уредба, общински
предприятия и общинска
собственост
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
назначаване на юрист на
граждански
договор
към
Общински съвет – Костенец.
Окончателно
гласуване: Общинският съвет
гласува и със 'за' - 7, 'против' 5 и 'въздържали се' – 1
предложенито НЕ бе прието.
ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-н
Румен Тодоров.
Г-н Тодоров, зам.-кмет
на
общината
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
определяне на размера и
местоположението на пасища,
мери и ливади от Общински
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поземлен
фонд
за
индивидуално
ползване,
приемане на годишен план за
паша и правила за ползване на
мерите
и
пасищата
на
територията на общината и
даване на съгласие
за
предоставянето
им
за
индивидуално ползване за
стопанската 2019 – 2020 г. по
реда на чл.37 и от Закона за
собствеността и ползването на
земеделските
земи.
На
основание чл.21, т.8 и чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във
връзка с чл.37o от Закона за
собствеността и ползването на
земеделските
земи,
с
поименно гласуване с 11 гласа
„за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 139
1. Приема Годишен
план за паша за стопанската
2019 - 2020 година и определя
размера и местоположението
на пасищата, мерите и
ливадите
от
общинския
поземлен
фонд
за
индивидуално
ползване,
съгласно приложение № 1 към
годишния план за паша.
2. Приема Правила за
ползването
на
пасищата,
мерите
и
ливадите
от
общинския поземлен фонд на
територията
на
община
Костенец за стопанската 2019
- 2020 година.
II. 1. На основание чл.
24а, ал.6, т.4, чл. 37и, ал. 1 от
ЗСПЗЗ дава съгласие за
предоставяне на пасища, мери
и ливади от общински
поземлен фонд (ОПФ) за
индивидуално ползване, като
се отдават под наем по реда
на чл.24а, ал.2 и чл. 37и от
Закона за собствеността и
ползването на земеделски
земи чрез извършване на
разпределение
между
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еници или ползватели на
животновъдни
обекти
с
пасищни
селскостопански
животни, регистрирани в
Интегрираната
информационна система на
БАБХ в съответното землище,
съобразно броя и вида на
регистрираните
пасищни
селскостопански животни, в
зависимост от притежаваните
или ползвани на правно
основание пасища, мери и
ливади, за срок от 6 /шест/
стопански години.
2. Определя пазарна наемна
цена за отдаване под наем на
пасища, мери и ливади по
землища,
съгласно
категорията и начина на
трайно ползване.
III. На основание чл. 37и,
ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ:
1. Дава съгласие
останалите свободни пасища,
мери и ливади от общинския
поземлен
фонд
след
извършеното разпределение
по т. II. 1 да се отдадат под
наем чрез търг, в който се
допускат само собственици на
пасищни
селскостопански
животни, регистрирани в
Интегрираната
информационна система на
БАБХ, за срок от една
стопанска
година,
при
първоначална наемна цена,
съгласно т. II.2.
2. Дава съгласие
останалите след провеждане
на търга по т. III.1 свободни
пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд да
се отдадат чрез търг на
собственици на пасищни
селскостопански животни и
на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в
добро
земеделско
и
екологично състояние, за срок
от една стопанска година, при
първоначална наемна цена,
съгласно т. III.2.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

от стр.5
IV. Възлага на
Кмета на Община Костенец
ежегодно
да
извършва
проверки за спазване на
условията по чл.37и, ал.4 по
сключените договори за наем
или аренда на пасища,мери и
ливади
от
Общинския
поземлен фонд.
V.
Определя
задълженията на общината и
на
ползвателите
за
поддържането на мерите и
пасищата.

Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-жа
Евгения Захариева.
Г-жа Захариева, зам.председател на Комисията по
здравеопазване и социална
политика
запозна
присъстващите с предложение
относно
отпускане
на
персонални пенсии.
Във
връзка
със
Заявление
вх.№
150451/13.11.2018г., на основание
чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.92
от Кодекса за социално
осигуряване, чл.7, ал.4 от
Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж,
с 13
гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се», Общински
съвет – Костенец прие

ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател
на ОбС предостави думата на
г-жа Евгения Захариева.
Г-жа Захариева, зам.председател на Комисията по
здравеопазване и социална
политика
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
отпускане на еднократни
помощи.
На
основание
чл.21,ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и
ал.5 във връзка с чл.17,
ал.1,т.4 от ЗМСМА,
с
поименно гласуване с 13 гласа
«за», 0 «против» и 0
«въздържал се», Общински
съвет –Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е № 141
Общински съвет –
Костенец,
предлага
на
Министерски
съвет
на
Република България да бъдат
отпуснати персонални пенсии
на
жители
от
община
Костенец.
ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :
ПИТАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 140
1. Общински съвет –
Костенец, отпуска помощ по
200 лв. за раждане на дете на
осем жители на община
Костенец.
2. Общински съвет –
Костенец отпуска еднократна
помощ за лечение на жител на
община Костенец.
3. Средствата да бъдат
осигурени от § 42 14 от
общинския бюджет.
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави на г-н Юлиян
Одажиян да председателства
заседанието.
Г-н Одажиян, зам.председател
на
ОбС
предостави думата на г-н
Георги Митров.
Г-н
Митров,
председател на ОбС напомни,
че на предишната сесия е
докладвал случай, жалба от
Васил Димчев, има повторна
жалба, с която запозна
присъстващите. Г-н Димчев
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не е получил отговор и
призова да му се даде думата.
Г-н Одажиян, зам.председател на ОбС подложи
на гласуване предоставяне
думата на г-н Димчев. С 9
гласа „за”, 0 „против” и 3
„въздържал се” бе прието.
Г-н Димчев, жител на
гр. Костенец поясни, че от
1959 година е жител на гр.
Костенец, внесъл е жалба във
връзка с докарани дърва за
огрев, съпругата му е приела
дървата.
Г-н Одажиян, зам.председател на ОбС постави
следните
въпроси:
на
комисиите г-н Николов е
прочел заповедта, с която е
извършена
проверката
и
протокола от нея. Г-н Радев
месец октомври е събрал
всички
директорите
на
училищата
и
детските
градини и е имало да връща
доста средства, на какъв етап
е изплащането на тези
средствата гимназията не е
върнат преходния остатък,
подготвили са сигнал, но го
задържат, защото санкциите
са огромни. Какъв е размера,
който общината дължи на
НАП?.
Г-н
Митров,
председател на ОбС пред
Коледните празници пожела
на всички присъстващи и
жителите на общината много
здраве и нека Новата година
да бъде по-успешна.
Костенец днес
Издание на община Костенец
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

ЧЕСТВАНЕ НА БАБИНДЕН В МОМИН ПРОХОД И
ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ОБИЧАЯ „КЪПАНЕ НА БАБА“

За поредна година НЧ“Гео Милев-1954“
гр.Момин проход, съвместно с кметство Момин
проход организираха тържество по повод Бабинден.
Традицията бе спазена и за пореден път в Момин
проход отдадоха почит на акушерите и бабите
помагали при раждането в миналото. Пресъздаден
бе и ритуалът „Къпане на баба“ от самодейките към
читалището. Щастливи сме, че през изминалата
година в град Момин проход са се родили 17
бебета. Да поздравят младите майки и баби на
празника бяха г-н Радостин Радев, кмет на община
Костенец, г-н Георги Митров, председател на
Общински съвет-Костенец. Поздрав отправи и
кмета на кметство Момин проход г-жа Йорданка
Митрова. Празникът продължи с много музика и
танци.
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БРОНЗОВ МЕДАЛ НА РЕПУБЛИКАНСКОТО
ПЪРВЕНСТВО ПО БОРБА

На 25 януари 2019г. се проведе Републиканското
Лично първенство по борба за жени в гр.Сливен,
състезателката от СК"МАТЕДА"гр.Костенец –
Цветина - Зита Стоичкова спечели бронзов медал.
Цветина е ученичка в 11-ти клас на ПГ" Георги Сава
Раковски“ и успешно съчетава отличните оценки със
добрите спортни резултати, това прави успеха и още
по-значим! Браво! Нека повярва във своя потенциал
и в бъдеще да ни радва с още по-големи успехи, не
само в България!
ПГ“Георги Сава Раковски“ гр.Костенец

През 2016 година започна ремонт на църквата
„Св.Петка“, намираща се на хълм до гр.Костенец.
Настоятелството на храм „Св.Мина“ в с.Горна
Василица подмени дограмата. Изцяло бе обновен и
покрива на храма, благодарение на съпричастността
на спонсори и особено на кмета на с.Горна
Василица, г-н Атанас Йорданов, който продължи
ремонта вътре в храма. Голяма подкрепа оказа и
кмета на община Костенец, г-н Радостин Радев.
Ремонтът на храма доказа,че доброто в хората
съществува. Както казва един свещеник: „Религията,
това е историята на България“. Нека съхраним
християнството и вярата за бъдещите поколения и
България ще я има!
Румяна Стоилова,
гр.Костенец

