ВТОРИ ЮНИ – ДЕН НА БОТЕВ И НА
ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

Всяка година на 2 юни отдаваме почит на големия
поет-революционер Христо Ботев и героите, дали
живота си за свободата на България. Христо Ботев
остава символ на невероятен революционен дух. Денят
на Ботев и на загиналите за свобода и независимостта
на България се чества ежегодно в цяла България, както
и в град Костенец. Тази година отбелязваме 143
години от гибелта на Христо Ботев и неговата чета. По
традиция в 12.00 часа сирени в цялата страна
придружават минутата за почит към паметта на Ботев
и на загиналите за свободата на България.

СПОДЕЛЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРУД, ПОЛОЖЕН
СЪС СЪРЦЕ И ЖЕЛАНИЕ

От ОУ „К.Костенечки“ село Костенец, с почетен
знак и грамота от РУО – София регион, за постижения
и заслуги са удостоени: Анна Натина – най-добър
ученик за 2018/2019 година и Светла Данина – найдобър учител за 2018/2019 г. Анна Натина е
представителното
лице
на
група
способни,
мотивирани и изявени ученици от 7 клас, които могат
да бъдат гордост за всяко училище.
на стр.2

50 ГОДИНИ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“
ГРАД КОСТЕНЕЦ

Детска градина “Звънче“ град Костенец отпразнува
50-годишен юбилей от своето създаване. На 30 май в
салона на НЧ“Прогрес 1907“ град Костенец се състоя
празничен спектакъл, който децата с много труд
подготвиха за гостите и своите родители в публиката.
Празникът премина под наслов „Уличка на мечтите“. С
песни и танци малчуганите разказаха на многобройната
публика една невероятна приказна история, сътворена
от чудесата на децата. За своя 50-годишен юбилей
екипът на ДГ“Звънче“ и децата получиха поздравления
от общинското ръководство в лицето на кмета на
община Костенец, г-н Радостин Радев. Детската
градина е пазител на традиции и ценности, но и
последовател на новостите в образованието на наймалките, както техния прозорец за бъдещето им
развитие. Безброй са успехите на децата и екипите,
работили през половин вековното съществуване на
детската градина. Всяка учебна година е наситена с
много празници, инициативи и реализиране на проекти.
Стотиците щастливи родители и близки на малките
артисти преживяха вълнуващи мигове, породени от
очарователните изпълнения на най-малките в градината
и от майсторството на по-големите им деца – бъдещите
първокласници, които покориха публиката с
великолепни песни и танци. Много щастливи и горди
бяха и учителите в детското заведение, чиито усилия и
упорит труд бяха в основата на впечатляващата
празнична програма.
С
голяма
благодарност
към
родителската
общественост се обърна във финала на тържеството
временно изпълняващият длъжността директор г-жа
Румяна Торошанова, която изрази възхищението си от
отзивчивостта и дейната помощ на десетки семейства,
направили празника незабравимо преживяване за
децата.
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СПОДЕЛЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРУД, ПОЛОЖЕН
СЪС СЪРЦЕ И ЖЕЛАНИЕ
 от стр.1 Това са ученици, даващи смисъл на
понятието сътрудничество в обучението
и
извънкласните дейности, отговорни, изпълнителни,
целеустремени. Успяват, помагайки си, помагат си,
за да успеят! Чудесно е, че ви има, мили деца!
Успявайте във всичко! Постиженията на госпожа
Данина не започват от сега, те съпътстват целия ѝ
дългогодишен стаж. Трудът ѝ е отдаден на
професията и децата, които с личния си пример
вдъхновява, отваря вратите не само на познанието, но
и сърцата им, възпитавайки ги в добродетелност и
общочовешки ценности. С любов и отговорност през
годините води и напътства, не само учениците
прекрачили прага на класната ѝ стая, но и новите
колеги, които се присъединяват към задружния
колектив
на
училището
ни.
Полученото отличие е не само персонална награда,
а признание за качеството на труда и положените
усилия от директора и учителите в училището.
Постиженията са продукт на конструктивна
атмосфера, солидарност, взаимно разбиране и
подкрепа. Наградите са индивидуални, но заслугите
са общи.
ОУ“К.Костенечки“ село Костенец

ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРУДА И ВСЕОТДАЙНОСТТА
ПОЛУЧИ ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ,
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА СУ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Поздравления за г-н Лъчезар Николов, заместникдиректор на СУ“Св. Климент Охридски“ град
Костенец, който бе удостоен с грамота и почетен знак
от МОН и Регионално управление на образованието –
София регион като
признание за труда и
всеотдайността си.
Грамотата е за цялостен принос в развитието на
образователното дело в Софийска област и в
страната, и доказан висок професионализъм и
всеотдайност през учебната 2018-2019 година.

2

СЕМИНАР ПО ПЧЕЛАРСТВО

На 29 май 2019 г., в заседателната зала на общината,
се проведе Семинар по пчеларство, организиран от
МИГ Костенец 2010 в партньорство с Пчеларско
дружество „Фацелия“ с председател Иван Стайков.
Семинарът протече при засилен интерес от страна на
местната общност. На събитието присъстваха 37
човека – пчелари и членове на пчеларското
сдружение. Лекторът на семинара – професор дн
Иванка Желязкова – преподавател в Аграрния
факултет на Тракийски университет, гр. Стара
Загора,
даде подробна информация относно
актуалните проблеми при отглеждането на пчели и
производство на мед. Акцентирано беше върху
роенето при пчелите, начините за предотвратяване на
естественото роене, видовете болести при пчелите и
основните им причинители, профилактиката и
лечението на най-разпространените заболявания,
начините за предотвратяване на замърсяването на
пчелните продукти от самата пчеларска дейност.
На присъстващите беше предоставен списък с
разрешените в България препарати за лечение на
вароатоза,
като
бяха
представени
както
конвенционалните така и алтернативни методи за
лечение – с използване на органични киселини,
етерични масла, растителни екстракти и др., които не
замърсяват пчелните продукти. Подчертано беше че
използването на други видове препарати е
забранено, защото тези са тествани специално за
приложимостта им спрямо българските условия.
Проведена беше оживена дискусия относно
конкретни проблеми, с които се сблъскват местните
пчелари при работата си. Те получиха професионални
консултации от лектора относно подхранването на
пчелите, безопасните начини за третирането с
препарати, качествата на различните видове мед,
допустимо ли е използването и кръстосването с чужди
породи пчели и др. Проф. Желязкова подчерта, че в
България
е
забранено
отглеждането
и
разпространението
на
видове
различни
от
традиционната българска медоносна пчела, която е
„екотип“. В края на семинара бяха представени и
възможностите
за
финансиране
на
сектор
„Пчеларство“ по Стратегията за ВОМР на МИГ
Костенец 2010, Националната програма по пчеларство
и схемите de minimis.
Местна инициативна група Костенец 2010
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ОбС-Костенец прие Годишния план за дейностите
за подкрепа на личностно развитие на децата/учениците в
образователните институции в системата на
предучилищното и училищно образование

На 22 май 2019 г., на
основание чл.49, ал.6 от
ПОДОбСПКВОбА, Общински
съвет – Костенец проведе
гласуване чрез подписка.
ОТ

ТОЧКА ПЪРВА
ДНЕВНИЯ
РЕД:

Подписката,
(Предложение
относно
назначаване на одитор за
заверка
на
годишния
счетоводен
отчет
на
«Еледжик-Стил»
ЕАД
(в
ликвидация) за 2018 година е
неразделна част от Протокол
№ 9/22.05.2019г.
Във
връзка
с
предложение
вх.№150145/28.03.2019г.
от
Ликвидатора на “ЕледжикСтил”ЕАД (в ликвидация), на
основание чл.221, т.6 от
Търговския закон, чл.37, ал.2
от Закона за счетоводството,
чл.21, ал.1, т.8 във връзка с т.9
и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация, с
гласуване чрез подписка,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 46
Общински
съвет
–
Костенец
назначава
г-жа
Веселка
Николова
Калайджиева – регистриран
одитор, за извършване на
заверка на годишния

счетоводен отчет за 2018г. на
„Еледжик-Стил”
ЕАД
/в
ликвидация/.
ОТ

ТОЧКА ВТОРА
ДНЕВНИЯ
РЕД:

Подписката,
(Предложение
относно
приемане на годишен план за
дейностите за подкрепа на
личностно
развитие
на
децата/учениците
в
образователните институции в
системата на предучилищното
и училищно образование на
територията на
община
Костенец) е неразделна част
от Протокол № 9/22.05.2019г.
На основание чл.17, ал.1,т.3 и
чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2
от Закона за
местното
самоуправление и местната
администрация и във връзка с
чл.197, ал.3 от Закона за
предучилищното
и
училищното образование, с
гласуване чрез подписка,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 47
Приема Годишен план
за дейностите за подкрепа на
личностно
развитие
на
децата/учениците
в
образователните институции в
системата на предучилищното
и училищно образование на
територията на
община
Костенец.
ОТ

ТОЧКА ТРЕТА
ДНЕВНИЯ
РЕД:

Подписката,
(Предложение относно

отпускане на еднократни
помощи) е неразделна част
от
Протокол
№
9/22.05.2019г.На основание
чл.21,ал.1, т.6 и чл.27, ал.4
и ал.5 във връзка с чл.17,
ал.1, т.4 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация, с
гласуване чрез подписка
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 48
1. Общински съвет –
Костенец, отпуска помощ по
200 лв. за раждане на дете на
35
жители
на
община
Костенец.
2. Общински съвет –
Костенец отпуска еднократна
помощ за лечение на 11
жители на Община Костенец.
3. Общински съвет –
Костенец отпуска помощи на
11 абитуриенти, жители на
община
Костенец,
със
социално слаби семейства, в
затруднено
финансово
положение, с един родител по
150 лв. и на 1 абитуриент без
родители – 200 лв.(съгласно
докладни от директорите на
СУ «Св.Климент Охридски с
вх.№ 150-203/08.05.2019г. и
от
ПГ
«Георги
Сава
Раковски» с вх.№ 150167/12.04.2019г.).
4.
Средствата
да
бъдат
осигурени от § 42 14 от
общинския бюджет.
Костенец днес
Издание на община Костенец
Email: verjiniq@kostenetz.com
2030, Костенец
ул. „Иван Вазов“ №2

Редактор: Вержиния Шопска
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НАЙ-ВЪЗРАСТНАТА МОНАХИНЯ В БЪЛГАРИЯ
НАВЪРШИ 99 ГОДИНИ

/здравно-информационен материал/
Съгласно
имунизационния
календар
на
Република България, на децата безплатно се
поставя
задължителна
профилактична
имунизация с комбинирана ваксина срещу
Морбили, Паротит и Рубеола след извършване на
13 месечна възраст и реимунизация с такава на
12-годишна възраст.
На територията на Софийска област вече има
регистрирани случаи от Морбили. Касае се за деца от
9 месечна до 2-годишна възраст, от ромските
квартали на Ихтиман, Самоков и Костенец и са
неимунизирани.
Здравето
и
живота
на
неимунизираните деца, при създалата се ситуация от
Морбили в момента, е в опасност. Именно поради
тази
причина,
и
с
цел
ограничаване
разпространението на морбилната инфекция, РЗИСофийска област призовава родителите на децата от
13 месеца до 18-годишна възраст да се обърнат към
ОПЛ за справка по отношение на морбилната
ваксина, и ако не е приложена по някаква, то
независимо, че детето е вече на 2, 3, 4, 5 и т.н.
години, ваксината срещу Морбили, Паротит и
Рубеола може и трябва да се приложи.
На общопрактикуващите лекари е осигурена
ваксина срещу Морбили, с която да обхващат както
прилежащите деца, навършили 13-месечна възраст и
тези на 12 години, така и пропуснатите, необхванати
по някаква причина от 13-месечна възраст до 18
години.
Ваксината
гарантира
в
99%, че
имунизираните няма да се разболеят.
Какво представлява заболяването? Морбили е
вирусна инфекция, известна като „дребна шарка“ и е
силно
заразно
инфекциозно
заболяване.
Инкубационният период на заболяването е до 21 дни
и продължава обикновено около 9-11 дни.
Заразяването става по въздушно-капков път, при
кашляне, кихане, при близък и директен контакт с
болен от Морбили. Източник на заразата е само
човека. Оплакванията започват най-често с хрема и
суша кашлица, висока температура, дразнене в очите
и характерен дребнопетнист обрив, първо по лицето,
който по-късно слиза надолу към шията и тялото. В
хода на протичането на морбилната инфекция и след
нея могат да се появят усложнения като Пневмония,
Отит, Ларингит, а в някои случаи и много по-тежки,
и може да се стигне и до смърт.
Да не оставяме здравето на децата ни на
случайността, когато предотвратяването на това
тежко заразно заболяване е възможно – има
ваксина!

На големия християнски празник, в чест на Свети
вмчк
Георги
Победоносец,
най-възрастната
монахиня в България - сестра Херувима от
Девическия манастир "Покров Богородичен" в
Самоков навърши 99 години. За празника сестрите от
манастира й направиха молитва за здраве,
благополучие и достойно посрещане на вековния
юбилей. През последните години най-възрастната
монахиня у нас имаше сериозни здравословни
проблеми. По чудодейни пътища обаче състоянието
й започна да се подобрява. В навечерието на
рождения й ден лично я посети и благослови
Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на
Софийската Света митрополия. Той й пожела здраве,
но най-вече сили да живее, да се моли и да бъде
духовна радост за всички, които я познават. 94
години от своя живот сестра Херувима прекарва вече
в монашество, когато на 5 години родителите й я
завеждат от родното село Костенец в Девическия
метох в Самоков. Днес тя е живата история на
съществуващия вече 247 години манастир "Покров
Богородичен".
„Не лъжи! Не пожелавай чуждото! Когато видиш
някой да се мъчи, не стой със скръстени ръце!
Прииди и му помогни! Не мързелувай, а работи! В
неделя вечер ще запалим свещичка и всички ще
прочетем молитвичка." Това е част от житейската й
философия и заръките на нейните родители.

Любомир Кузев
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БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
„ПОМОГНИ МИ, ЗА ДА ТЕ ВЪЗВИСЯ!"

„Помогни ми, за да те възвися!". Възвание с този
надпис и едно голямо червено сърце грееха на сцената
на народно читалище „Рила - 1898" в Долна баня.
Събраха самодейци от трите съседни общини Долна
баня, Костенец и Самоков, за да подкрепят идеята на
организаторите за благотворителен концерт, който да
събере средства за лечението на Кристиян Никифоров.
В концерта взеха участие: певицата Деси Николова
от село Радуил, Лили Сестримска, Мери и Стефи
Алексови, съставите за модерни и латинотанци при
народно читалище "Рила - 1898" в Долна баня, състава
за народни танци при основно училище "Константин
Костенечки" село Костенец, Денс формация "Вайялет"
при народно читалище "Прогрес 1907" от град
Костенец, танцовия състав "Пчелински извор" при
народно читалище "Просвета - 1913" от село Пчелин,
фолклорен състав при народно читалище "Георги
Бенковски - 1928" от село Горна Василица, Зорница и
Петър Бахчеванови, Георги Георгиев, детския танцов
състав "Радуилче", женската фолклорна група
"Детелини" и женската фолклорна група "Здравец" при
народно читалище "Христо Ботев - 1903" от село
Радуил. Танцьорите с красивите родни ритми
разиграха сърцата на хората в салона.
Близките на Кристиян Никифоров благодариха от
сърце на всички за благотворителната изява. Очите на
мнозина се напълниха със сълзи, когато бе съобщено,
че на концерта са събрани 3350 лв. за неговото
лечение.

Любомир Кузев
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ТРАДИЦИОНЕН ТУРНИР ПО РИБОЛОВ

На 07 юни 2019 година започна традиционният
турнир по риболов под патронажа на г-н Радостин
Радев, кмет на община Костенец, който ще се
проведе на язовир „Нишан 1“. В него ще вземат
участие 12 отбора от по двама човека.
Тази година състезанието ще бъде в два кръга:
първи кръг - 07, 08, 09 юни и втори кръг - през
месец септември. На девети юни приключи първи
тур на ежегодното състезание
по риболов,
проведено под патронажа на г-н Радостин Радев,
кмет на община Костенец, проведено на 7, 8 и 9
юни на язовир Нишан 1.
В надпреварата взеха
участие дванадесет
отбора, всеки от по двама участника. За трите
състезателни дни бяха уловени общо 43 броя риби
с общо тегло – 188.727 кг.
Радващо е, че тази година първите три места
завоюваха едни от най-младите риболовци,
участвали в надпреварата.
Крайното класиране за първи тур е следното:

брой 28 /92/, юни 2019 година

КУЛТУРА

ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ФОЛКЛОРНА ТАНЦОВА
ФОРМАЦИЯ „КОСТЕНЕЦ“
Един празник на фолклора, празник на изкуството,
празник на танца

Фолклорна танцова формация „Костенец“ изнесе
годишен концерт в големия салон на НЧ“Прогрес
1907“ град Костенец, вечерта на 14 юни 2019 година.
Художественият
ръководител,
г-н
Николай
Ибришимов, изказа своята благодарност към всички
присъстващи за подкрепата и към родителите - за
прекрасните деца, които са отгледали и са му
поверили.
Със своя концерт Фолклорна танцова формация
“Костенец“ подари на многобройната си публика
частица от пъстрата палитра на българския фолклор.
В продължение на няколко часа, състава завладя
залата, разкривайки красотата, разнообразието,
уникалността и магията на българските народни
танци.
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СЪБОР ЗА СПАСОВДЕН В СЕЛО ГОРНА
ВАСИЛИЦА

На 06 юни – Спасовден се състоя храмовият
празник на манастир „Възнесение Господне” в
местността Еледжик, Средна гора. Съборът се
организира ежегодно от кмета на село Горна
Василица, г-н Атанас Йорданов. Посещава се от
хиляди християни от общините Костенец и Ихтиман.
Приготвен бе и вкусен курбан, който се раздаде за
здраве на всички желаещи.
Официални гости на празника бяха г-н Радостин
Радев, кмет на община Костенец, г-н Георги Митров,
председател на Общински съвет - Костенец, кметове
на населени места. По традиция празникът продължи
с музикално оформление, танци и настроение за
всички посетители.

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СЪБОР В СЕЛО ПЧЕЛИН

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ
„КОРАБЪТ НА ИЗКУСТВАТА” Поморие 2019

Скъпи приятели, отново представянето на нашите
деца от ФТФ ,,Костенец" е повод за гордост!
Приключи шестото издание на Международния
детски фестивал ,,Корабът на изкуствата"! Всички се
справиха чудесно и спечелиха първа награда във
втора възрастова група и втора награда в първа
възрастова група!
Искам специално да благодаря на всички наши
спомоществователи и дарители, както и на
родителите, без чиято безрезервна подкрепа и
моментална реакция участието ни нямаше как да се
осъществи!
Николай Ибришимов - художествен
ръководител

На 16 юни 2019 година се състоя традиционният
Землячески събор в с. Пчелин, в двора на НЧ
„Просвета-1913“. Слово по повод празника произнесе
кметът на с. Пчелин, г-н Стефан Йорданов.
На този празничен ден, организиран от кметството,
участие взеха танцов състав “Пчелински извор “ с
ръководител Димитър Михов, детската група към
състава, които впечатлиха гостите и жителите с
прекрасни танци и хора.

брой 28 /92/, юни 2019 година

КУЛТУРА, СПОРТ

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР В МАХАЛА ГЬОЛА,

МОМИН ПРОХОД

Традиционният събор в махала Гьола, Момин
проход тази година се състоя на 16 юни 2019 година.
Всички посетители се насладиха на организираната
културна програма, включваща много забава, песни
и танци.
Слово по
повод празника произнесе г-жа
Йорданка Митрова, кмет на Момин проход. Детският
танцов състав „Момин проход“ при НЧ“Гео Милев1954“ град Момин проход, с хореограф и
ръководител Станислав Крумов, взеха участие в
празничната програма.
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СЪБОР В МАХАЛА НОВА, СЕЛО ГОРНА
ВАСИЛИЦА

На 23 юни 2019 година, се проведе традиционният
събор в махала Нова, село Горна Василица.
Празникът
е на православния храм Св. Йоан
Предтеча, като тази година се навършват и 165
години от изграждането му.
Г-н Атанас Йорданов, кмет на с. Горна Василица,
запозна всички жители и гости с тази традиция. С
дарение на община Костенец, бе приготвен курбан,
който се раздаде за здраве на всички желаещи.
Специален гост-изпълнител бе обичаният певец –
Райко Кирилов.

РЕПУБЛИКАНСКИ ТУРНИР ''БУШИДО"

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СЪБОР В СЕЛО ОЧУША,
махала Мартинска

Осем медала (четири златни и четири сребърни)
успяха да завоюват състезателите на Костенец от
Републиканския турнир по карате Киокушин
"Бушидо", който се проведе на 02 юни 2019 година в
Горна Малина.

Резултати от Републиканския турнир по
карате в Горна Малина:
Радина Иванова 7 години - златен медал
Йоана Ленджова 9 години - златен медал
Мартин Малаков 9 години - златен медал
Християн Иванов 12 години - златен медал
Мария Димова 9 години - сребърен медал
Виктория Иванова 10 години - сребърен медал
Йоана Павлова 12 години. - сребърен медал
Венцислав Сестримски 12 години - сребърен медал

На 23 юни 2019 година в село Очуша, махала
Мартинска, се проведе традиционният Землячески
събор. В двора на църквата "Вси Светии" бе
приготвен вкусен курбан, който се раздаде за здраве
на желаещите.
В църквата бе отслужена литургия от отец
Антон.
Празникът
продължи
с
музикално
оформление, танци и настроение за всички
посетители.

