„Т Р А Я Н О В И В Р А Т А – В Е Л И Ч И Е И П А М Е Т“
НАЦИОНАЛЕН СЪБОР - ФЕСТИВАЛ НА КЪСНОАНТИЧНОТО И СРЕДНОВЕКОВНО НАСЛЕДСТВО

На 17 август 2019г. се навършиха 1033 годни от
великата победа на цар Самуил над Василий II, в
прохода Траянови врата. С храброст и ум българския
владетел разгромява 30 000-та византийска армия, а
Василий II едва спасява живота си с позорно бягство.
Императорските знаци, палатки и обоза остават в
български ръце.
На 16 август 2019г. в общинския музей в
гр.Костенец бе открита музейна експозиция във връзка
с 1033 години от победата на Самуил при Траянови
врата. Официални лица, присъстващи на събитието
бяха г-н Румен Тодоров, заместник-кмет на община
Костенец, г-н Георги Янакиев, секретар на общината,
г-жа Юлия Заркова, директор на ОП“Траянови врата“,
г-н Александър Арангелов, гл. специалист „Музей и
опазване на културното наследство“, подп. Кадийски,
Съюз на офицерите и сержантите, г-н Михо Червенков,
почетен гражданин на община Костенец. Музейните
експонати се радваха на голям интерес от страна на
костенчани.

През двата дни на фестивала гостите наблюдаваха
демонстрация на късноантични и средновековни
бойни практики и борби, дуели и сблъсъци на
войскарите, разглеждане на средновековните лагери,
занаятчийските работилници и щандове, игри,
представяне на облекла, въоръжение и снаряжение от
периода на късната античност, ранното и късното
средновековие, граждански ритуал и бракосъчетание
на младоженците в средновековни облекла,
представяне на средновековната храна, представяне на
керамиката през вековете, средновековна школа за
млади воини – обучение на младежи и деца в стрелба
с лък, боравене с копие, щит и сабя – разкази за
средновековната войска, средновековни игри и
забавления за малки и големи; Представяне на
керамиката
през
вековете,
представяне
на
късноантични и средновековните бойни техники и
строй на армиите, битка на армиите, сблъсък на
войскарите, разглеждане на средновековните лагери,
музей на открито, жива история. занаятчийски
работилници и щандове, средновековни игри и
забавления за малки и големи, късноантични и
средновековни ритуали, демонстрация на бойни
умения с огън „Огнена стена“. Приветствие към
присъстващите поднесоха г-н Румен Тодоров,
заместник - кмет на община Костенец и г-жа Юлия
Заркова, директор на ОП“Траянови врата“.

Благодарности към участници във фестивала за
отличното им представяне: Сдружение „Ситалк“
гр.Пловдив - античните поселения и ритуали, Група за
реконструкция на антична и ранносредновековна
фехтовка и борба гр. София - с ръководител Костадин
Пеевски, към сдружение „Школа за историческа  на
стр.2
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фехтовка - Мотус“, Сдружение „Антична
Тракия“ гр.Ямбол - представят траките по нашите земи
през античността, „Сдружение за възстановяване и
съхранение на българските традиции – „Авитохол“ - гр.
Варна, възстановяват бит, традиции и култура на
ранносредновековните българи от периода на
заселването им отсам Дунав, представят облекло,
защитно и нападателно въоръжение и снаряжение на
старите българи, храна, временно жилище – юрта,
бойни практики и умения, обучение в стрелба с лък;
Сдружение „Багачин“ от гр. Лом пресъздава бит и
култура на ранните кутригури и есагели – хунобългари
от 5-6 век, федерати на Източноримската империя;
Сдружение „Вълкашин“ от гр. София – бит и традиции
на средновековните българи 9-11 век – бойни практики,
работа с лък, сабя, бич, боен строй и двубои;
„Клуб за средновековни военни изкуства – „Ратина“ –
представят военното дело на българите от
средновековието,
Сдружение
„Величие“
към
Исторически парк с. Неофит Рилски – представят
българите от ранното средновековие – стрелба с лък,
работа с бич, облекло, въоръжение и снаряжение,
Петър Владов от гр.Пазарджик, Мариан и Мария
Маньовски от гр.София - средновековна „фул контакт“
фехтовка, дуели и средновековна реконструкция,
Калина Атанасова – Бъдъмба от гр. Варна – облеклото
през късното средновековие.
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НАЦИОНАЛЕН СЪБОР - ФЕСТИВАЛ НА
КЪСНОАНТИЧНОТО И СРЕДНОВЕКОВНО НАСЛЕДСТВО

Национално дружество „Традиция“ - Регионален клон
Панагюрище представят българите през късното
средновековие,
Сдружение
„Филипопол“
от
гр.Пловдив - късносредновековните рицари по нашите
земи, Проект „Свети Лазар“ от гр.Асеновград –
рицарите от ордена на Свети Лазар, Петя Крушева от
гр. Пловдив – средновековната храна, презентация и
дегустация на приготвени от нея средновековни
храни; Иван Рендаков от гр. Пловдив – късноантични
и средновековни бижута, мъниста, стъклопластика и
древни накити; Емил Маринов от гр. Шумен –
металопластика – медальони по автентични образци,
накити и украшения; Петър Петров – Петрониус от
гр. Варна - монетосечене; Любомир Милинов от гр.
София – представя средновековна медовина.
Официални лица, присъстващи на събитието бяха:
г-н Румен Тодоров, зам.кмет на община Костенец, г-н
Георги Митров, председател на Общински съветКостенец, г-н Георги Янакиев, секретар на общината,
г-жа Юлия Заркова, директор на ОП“Траянови врата“,
г-жа Йорданка Карамишова,
директор на
„Държавно горско стопанство – Костенец“, подп.
Найден Найденов, началник Поделение 22700, жители
и гости на община Костенец.
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Общински съвет – Костенец награждава д-р Тодорка Томова с
ПОЧЕТЕН ЗНАК „ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРИНОС”, за
дългогодишна дейност, висок професионализъм и активен
принос в областта на здравеопазването и грижа за децата на
Община Костенец

На 09 август 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 10 общински
съветници от общо 17.
Присъстваха
още:
г-жа
Митрова, кмет на кметство гр.
Момин
проход,
г-жа
Кацарова, кмет на кметство с.
Костенец, г-н Ст.Йорданов,
кмет на кметство с. Пчелин, гн Ат.Йорданов, кмет на
кметство с. Горна Василица,
г-н
Георгиев,
кметски
наместник на с. Очуша, г-жа
Кирова, н-к отдел «ПЕС», гжа
Одажиян,
мл.експерт
«ОС»,
г-н
Кангалов,
гл.експерт
«Връзки
с
обществеността», граждани.
ТОЧКА ПЪРВА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС,
предостави думата на г-н
Петър Малковски, управител
на «Костенец Лес 18»ЕООД.
Г-н
Малковски,
управител на «Костенец Лес
18»ЕООД се представи на
кратко. След това благодари
на
тези
10
общински
съветници, които са осъзнали,
че трябва да се направят
промени в стопанисването,
контрола и охраната на горите
са могли да реализират месец

юни печалба от 105 хил.лв.
Извършени са проверки от
ИАГ и РУГ съставени са 160
констативни протоколи и е
установено
че
няма
нарушения.Не вижда за какво
се прави това.
Има
принудителни и санитарни
сечи, които трябва да се
извъшат
от
биотичен
характер, за да не се развиват
каламитети и процеси на
субситуция и това се допуска
за запазване на горите на
територията
на
община
Костенец и да се запазят
съседните отдели. За какво се
правят тези спънки, към
момента от принудителните и
санитарни са сечи
са
извършени с 3000 куб. 6 000
пр.куб, които са от миналото
управление, ако мин. година
са били извършени е щяло да
бъда 200 лв., а сега са 100 лв.,
тъй като са изсъхнали и им
пада тонажа, надява се до
15.09. да снабдят на 100%
населението с дърва за огрев.
Г-н Малковски упълномощи
г-жа
Антония
Петрова,
гл.счетоводител
на
дружеството да запознае с
отчета на дружеството.
Г-жа
Петрова,
гл.счетоводител на «Костенец
Лес 18»ЕООД поясни, че е
натоварена по силата на
договор между дружеството и
счетоводната къща и запозна с
финансовия
отчет
на
дружеството. Дружество има
загуби 67 хил.лв., тъй като
начина на прехвърляне на
работниците
дебело
подчертава, че не е правилен,
някои служители са с код
държавен служител, който не
може да съществува
в

търговско
дружество.
Печалбите са добри, успели са
да
реализират
печалба
въпреки спънките, които са
имали.
Към
31.07.2019г.
печалбата е 53 хил.лв., юни
455 хил.лв., м. май – 508
хил.лв. Ако дружеството бъде
сабутирано ще има загуба.
Г-н Даскалов постави
следните въпроси: не веднъж
е ставал от тази трибуна и е
питал за договора на г-н
Малковски, с кого го е
подписал. Има ли списък, до
кой номер върви този списък,
казали са че от дървата за
огрев нямат никаква печалба
и
вероятно
ще
бъдат
преустановени, но да не
забравят обаче, че това
дружество
има
социална
насоченост
и
основен
приоритет е снабдяване на
хората с дърва. Запита какви
са приходите и разходите до
момента, да ги окрупнят и да
ги кажат, няма никаква
конкретизация,
продукция
някакъв номер, материали
някакъв номер.
Г-н
Малковски,
управител на «Костенец Лес
18»ЕООД
поясни,
че
списъците
се
спазват
стриктно, за гр. Момин
проход е изпълнен на 90%,
останали са 15 домакинства и
там страницата се затваря, за
гр. Костенец е на 60%, до 450
номер, нарушен е списъка, но
се
кара
на
лица
в
неравностойно
положиние,
изостанали са с. Очуша, с.
Пчелин в с. Костенец е на 20
%, но до 15.09. ще бъдат
снабдени всички.
Г-жа
Петрова,
гл.счетоводител на «Костенец
Лес 18»ЕООД поясни, че
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отчет за
приходите и разходите са в
хил.лв. на диаграмата месец
по месец е даден резултата на
дружеството. Чистата печалба
с натрупване е 53 хил., до
31.07.,
ако не са били
реализирани разходи в размер
на 67 хил. лв.допълнителни,
които не би следвало да бъдат
на това дружество резултата е
щял да бъде в размер на120
хил.лв.
Г-н
Даскалов,
съветник
БСП
уточни,
печалбата до момента на
дружеството е 53 хил.лв.
Г-жа
Петрова,
гл.счетоводител на «Костенец
Лес 18»ЕООД потвърди.
Г-н
Малковски,
управител на «Костенец Лес
18»ЕООД
предложи
Общинския съвет да му
позволи
да
закупи
7
автомобила,
с
висока
проходимост, с колесна форма
4Х4, които са необходими за
стопанисването,
охраната,
ползването и контрола на това
голямо богатство изразяващи
се в горските територии,
които са собственост на
община Костенец.
Г-н
Митров,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 11 гласа
„за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” бе прието. На
поименно
гласуване
бе
подложено предложението на
г-н Одажиян за закупуване на
7 автомобила за нуждите на
„Костенец Лес 18”ЕООД.
Гласува се поименно с 8 гласа
„за”, 1
„против” и 0
„въздържал
се”
предложението не бе прието.
На гласуване бе подложено
приемане за сведение отчета
за дейността на дружеството.
С 8 гласа „за”, 3„против” и 0
„въздържал се” не бе приет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ
ТОЧКА ВТОРА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-жа
Анета Кирова.
Г-жа Кирова, н-к отдел
„ПЕС”
запозна
присъстващите с предложение
относно промяна в Решение
№
4
от
Протокол№
2/29.01.2015г. за поемане на
дъргосрочен общински дълг
за реализация на проект
«Закупуване на техника за
подобряване икономическата
стойност на горите на община
Костенец», финансиран по
мярка
122
«Подобряванеикономическата
стойност на горите» по
Програма за развитие на
селските райони 2007-2013 г.
На основание чл.17 от
Закона за Общинския дълг,
чл. 21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4
и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местна
администрация, с поименно
гласуване с 9 гласа „за”, 1
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет - Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 71
Общински
съвет
–
Костенец изменя т. „Условия
на погасяване” в Решение №4
от 29.01.2015 г., както следва:
Вместо: Срок за погасяване до 60 месеца, считано от
датата на подписване на
договор
за
кредит,
с
възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно
погасяване, става Срок за
погасяване - до 72 месеца,
считано
от
датата
на
подписване на договор за
кредит, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло
или на части, без такса за
предсрочно погасяване
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ТОЧКА ТРЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-жа
Анета Кирова.
Г-жа Кирова, н-к отдел
„ПЕС”
запозна
присъстващите с предложение
относно кандидатстване на
община
Костенец
по
Оперативна
программа
«Околна среда 2014-2020г.»,
процедура «Изпълнение на
демонстрационни проекти в
областта на управлението на
отпадъците».
Предложения
и
разисквания не постъпиха,
поради което г-н Митров,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 8 гласа „за”,
0 „против” и 1 „въздържал се”
бе прието.
Гласуване по основен
въпрос:
Гласува се поименно с
8 гласа „за”, 0 „против” и 1
„въздържал
се”
предложението не бе прието.
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на Юлиян
Одажиян.
Г-н
Одажиян,
независим съветник предложи
да
се
прегласуване
предложението, тъй като
проекта е важен за общината
и е със 100% финансиране, ще
се
изпълнява
следващия
мандат.
Г-н
Митров,
председател на ОбС подложи
на
поименно
гласуване
предложението. На основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл..
27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация, с
поименно гласуване с9 гласа
„за”, 0 „против” и 0
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от стр.4 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 72
1. Общински съвет –
Костенец дава принципно
съгласие община Костенец да
кандидатства
с
проектно
предложение по Оперативна
програма „Околна среда 20142020
г.”,
Процедура
BG16М1ОР002-2.009
„Изпълнение
на
демонстрационни проекти в
областта на управлението на
отпадъците“ по приоритетна
ос 2 „Отпадъци“.
2.
Възлага
на
Кмета на Община Костенец да
осъществи
всички
необходими
действия
за
подготовка и подаване на
проектното предложение пред
Оперативна
програма
„Околна среда 2014-2020 г.”,
Процедура
BG16М1ОР0022.009
„Изпълнение
на
демонстрационни проекти в
областта на управлението на
отпадъците“ по приоритетна
ос 2 „Отпадъци“.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров,
председател на ОбС
предостави думата на г-жа
Снежанка Тодорова.
Г-жа
Тодорова,
председател на Комисията по
образование,
култура,
младежка
политика,
вероизповедания, спорт и
туризъм
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
награждаване с почетен знак
„За граждански принос” д-р
Тодорка Томова.
На
гласуване
бе
подложено предложението на
г-жа Тодорова. С 9 гласа „за”,
0 „против” и 0 „въздържал се”
бе прието. Във връзка с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

Предложение с вх.№ 150251/14.06.2019г. от д-р Васил
Беляков, на основание чл. 21,
ал.1, т.22 и чл.27, ал.3 от
Закона
за
местното
самоуправление и местната
администрация и чл.35, ал.1
от Наредбата за символите,
почетните знаци, отличията и
почетните звания на Община
Костенец, с 9 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 73
Общински съвет –
Костенец награждава д-р
Тодорка Томова с ПОЧЕТЕН
ЗНАК „ЗА ГРАЖДАНСКИ
ПРИНОС”, за дългогодишна

дейност,
висок
професионализъм и активен
принос
в
областта
на
здравеопазването и грижа за
децата на Община Костенец.
ТОЧКА ПЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател на ОбС запозна
присъстващите
с
Предложение относно отчет
за дейността на Общински
съвет
–
Костенец
и
Постоянните
комисии
за
периода
01.01.2019
г.30.06.2019 г.
Г-н Одажиян, зам.председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 9 гласа «за»,
0 «против» и 0 «въздържал
се» бе прието. На гласуване бе
подложено предложението на
г-н Митров. С 8 гласа «за», 1
«против» и 0 «въздържал се»
бе прието. На основание
чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация, с 8
гласа «за», 1 «против» и 0
«въздържал се» Общински
съвет – Костенец, прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 74
Приема
Отчет
за
дейността на Общински съвет
– Костенец и Постоянните
комисии за периода : 01.01. –
30.06. 2019г.
ТОЧКА ШЕСТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Одажиян,
председател на Комисията по
нормативна уредба, общински
предприятия и общинска
собственост
запозна
присъстващите
с
Предложение относно отмяна
на Наредба за управление на
общинските
пътища
в
Община
Костенец.
На
основание чл.21, ал.2 и чл.27,
ал.3, от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация и Решение №
627
от
09.05.2019г.
на
Административен съд София
област, с 9 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 75
Отменя Наредбата за
управление на общинските
пътища в Община Костенец,
приета с Решение № 106 по
Протокол
№
13
от
18.12.2008г. 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

брой 30 /94/, август 2019 година
 от стр.5
Предложение
относно приемане на Наредба
за изменение на Наредба за
изграждане и опазване на
зелената
система
на
територията
на
Община
Костенец. На основание чл.21,
ал.2 и чл.27, ал.3, от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация и
Решение
№
634
от
09.05.2019г.
на
Административен съд София
област, с 9 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 76
Общински съвет –
Костенец приема Наредба за
изменение и допълнение на
Наредба за изграждане и
опазване на зелената система
на територията на Община
Костенец.
ТОЧКА ОСМА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-жа
Снежанка Тодорова.
Г-жа
Тодорова,
председател на Комисията по
образование,
култура,
младежка
политика,
вероизповедания, спорт и
туризъм
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
приемане на доклади за
осъществените
читалищни
дейности в изпълнение на
годишните
програми
за
развитие на читалищната
дейност
на
Народните
читалища на територията на
община Костенец и за
изразходваните от бюджета
средства през 2018 година. На
основание чл. 21, ал.1, т.23 и
чл.27, ал.3 от Закона за
местното самоуправление и

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ
местната администрация, във
връзка с чл.26а, ал.5 от Закона
за народните читалища, с 9
гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал
се”Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 77
Общински съвет –
Костенец приема докладите
на читалищата на територията
на община Костенец за
осъществените
читалищни
дейности и за изразходваните
от бюджета средства през
2018 година.
ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Митров, председател
на ОбС предостави думата на
г-н Емил Кангалов.
Г-н
Кангалов,
гл.
експерт
„Връзки
с
обществеността”
запозна
присъстващите с предложение
относно
приемане
на
Годишна
програма
за
дейността
на
Народните
читалища на територията на
Община Костенец през 2019
година.
Отношене взе:
Г-н
Одажиян,
независим съветник изрази
мнение, че тази програма
буди няколко въпроса, имат
ли сключени такива договори
и финансово обезпечени ли
са?
Г-н
Митров,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 9 гласа „за”,
0 „против” и 0 „въздържал се”
бе прието.
Гласуване по основен
въпрос:
Гласува се поименно с
5 гласа „за”, 1 „против” и 4
„въздържал
се”
предложението не бе прието.
ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
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Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-н
Емил Кангалов.
Г-н
Кангалов,
гл.
експерт
„Връзки
с
обществеността”
запозна
присъстващите с предложение
относно утвърждаване на
самостоятелни паралелки в
общинските
неспециализирани
основни
училища на територията на
Община
Костенец
с
пълняемост под нормативно
утвърдения
минимум
за
учебната 2019/2020 година.
На основание чл.21, ал.1,т.6 и
ал.2, чл.17, ал.1, т.3 и чл.27,
ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация, както и във
връзка чл.61, чл.63 и чл.68,
ал.1, т.2, ал.2 , ал.3 и ал.4 –
ал.7
от
Наредба
за
финансиране на институциите
в
системата
на
предучилищното и училищно
образование на МОН, приета
с ПМС № 219 от 05.10.2017г.,
обн., Дв, бр.81 от 10.10.2017г.
и последвалите я изменения, с
поименно гласуване с 10 гласа
„за”, 0
„против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 78
1.
Разрешава
функционирането
на
самостоятелни паралелки с
брой ученици под нормативно
определения
минимум
в
общинските
училища
на
територията
на
община
Костенец за учебната 2019 /
2020 година
2.
Допълнителните
средства за обезпечаване на
учебния
процес
извън
определените по стандарти за
съответната дейност за ОУ
„Христо
Смирненски”
гр.Момин проход, в размер

брой 30 /94/, август 2019 година

 от стр.6 на 19 976.00 лв.
да бъдат предвидени при
изготвяне на бюджет 2020
година на община Костенец и
включени в бюджета на
училището за учебната 2019 /
2020 учебна година;
3.
Допълнителните
средства за обезпечаване на
учебния
процес
извън
определените по стандарти за
съответната дейност за ОУ „
Константин
Костенечки”
с.Костенец / VІ клас –
недостиг до минималния
нормативно определен брой
ученици – 8 ученика/,
в
размер на 2 578.00 лв. да
бъдат
предвидени
при
изготвяне на бюджет 2020
година на община Костенец и
включени в бюджета на
училището за учебната 2019 /
2020 учебна година.
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа
Стоянова,
председател на Комисията по
икономика,
бюджет
и
финанси
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
продажба на помещения,
собственост на „ЕледжикСтил”ЕАД (в ликвидация).
На основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 219, ал.
2, чл. 221, т. 11 и чл. 268, ал. 1
от Търговския закон, чл. 17,
ал. 1, т. 7 и чл. 20, ал. 1 от
Наредба за условията и редa
за упражняване на правата на
собственост
на
община
Костенец
в
търговски
дружества
с
общинско
участие в капитала във връзка
с чл. 70, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост, с
поименно гласуване с 10 гласа
„за”, 0
„против” и 0
„въздържал се” Общински
съвет – Костенец прие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

Р Е Ш Е Н И Е № 79
І.
Разрешава
на
„Еледжик - Стил” ЕАД /в
ликвидация/, при спазване
на
разпоредбите
на
Търговския закон, Наредбата
за общинската собственост и
Наредба за условията и редa
за упражняване на правата
на собственост на община
Костенец
в
търговски
дружества
с
общинско
участие в капитала, да
извърши продажба чрез
публичен търг с явно
наддаване
на
следните
недвижими
имоти,
собственост на „Еледжик Стил” ЕАД /в ликвидация/,
находящи се в гр. Костенец,
ул. „Белмекен” №4. , а
именно:
ІІ. Общински съвет –
Костенец приема пазарни
оценки
от
лицензиран
оценител на имотите по т.1,
т.2 и т.3.
ІІІ. В случай, че при
провеждане на търга по т. I
от настоящото решение няма
явили се участници в него,
разрешава на „Еледжик Стил” /в ликвидация/ да
обяви повторен търг с явно
наддаване за продажба на
всички, респ. на останалите
непродадени обекти по реда
на Наредба за условията и
редa за упражняване на
правата на собственост на
община
Костенец
в
търговски
дружества
с
общинско
участие
в
капитала и при условията,
заложени в т. I от
настоящото решение.
ІV.
Възлага
на
ликвидатора на „Еледжик Стил” ЕАД /в ликвидация/
изпълнение на настоящото
решение.
ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-жа
Десислава Одажиян.
Г-жа
Одажиян,
експерт
ОС
запозна
присъстващите с предложение
относно даване на съгласие,
като
собственик
на
ул.”Самуил” за изменение на
улична
регулация
по
имотните граници на имот с
индентификатор
№
38916.10.608 по кадастралната
карта на к.к. Вили Костенец.
На основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл.27, ал.4 и
ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация, чл. 134, ал.2,
т. 6 от Закона за устройство на
територията,
с поименно
гласуване с 10 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”
Общински съвет Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 80
І. Общински съвет –
Костенец дава съгласие като
собственик
на
ПИ
с
идентификатор
№
38916.10.220
–
улица
„Самуил” за изменение на
подробен устройствен план –
изменение на плана за
регулация за УПИ VІ-67 и
ПИ с идентификатор №
38916.10.608, при което се
изменя
уличната
регулационна граница между
о.т. 638-о.т.639-о.т.667, по
имотната граница на ПИ с
идентификатор
№
38916.10.608.
ІІ. Възлага на кмета на
общината
да
извърши
необходимите действия по
Закона за устройство на
територията и свързаните с
него нормативни актове, във
връзка с разрешаването и
изработването на изменението
на плана на регулация.

брой 30 /94/, август 2019 година

 от стр.7
ІІІ.
Изработването
на
изменението на плана за
регулация да е изцяло за
сметка на Иван Станков и
Станко Станков.
ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-жа
Десислава Одажиян.
Г-жа
Одажиян,
експерт
ОС
запозна
присъстващите с предложение
относно даване на съгласие за
продължаване
срока
на
действие на разрешително №
01610211/24.07.2009г.,
служебно изменено с решение
№ РД-04-125/05.04.2019г. на
Кмета на община Костенец
заводовземане на минерална
вода
–
изключителна
държавна собственост от
находище «Момин проход»,
каптиран естествен извор,
предоставена безвъзмездно за
управление и ползване на
Община Костенец с титуляр
«Специализирани болници за
рехабилитация–Национален
комплекс» ЕАД.
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. 78, ал.
1 и ал. 2, чл. 78а от Закона за
водите, с поименно гласуване
с 10 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”
Общински
съвет Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 81
І. Общински съвет-Костенец
определя:
Искането
от
Специализирани болници за
рехабилитация – Национален
комплекс”
ЕАД
за

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

продължаване
срока
на
действие разрешително №
01610211/24.07.2009г.
издадено от Министъра на
околната среда и водите,
служебно изменено с решение
№ РД-04-125/05.04.2019г. на
Кмета на Община Костенец
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, е в съответствие с
политиката и плана за
развитие
на
Община
Костенец.
ІІ. Общински съветКостенец дава съгласие да се
продължи срока на действие
на
разрешително
№
01610211/24.07.2009г.
издадено от Министъра на
околната среда и водите,
служебно изменено с решение
№ РД-04-125/05.04.2019г. на
Кмета на Община Костенец
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,
с
титуляр
„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, с 10 /десет/ години, и
определя краен срок на
действие на разрешителното
24.08.2029година.
ІІІ. Възлага на кмета
на Община Костенец да
издаде
решение
за
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продължаване
срока
на
действие на разрешително №
01610211/24.07.2009г.
издадено от Министъра на
околната среда и водите,
служебно изменено с решение
№ РД-04-125/05.04.2019г. на
Кмета на Община Костенец 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,
с
титуляр
„Специализирани болници за
рехабилитация – Национален
комплекс” ЕАД – гр. София.
ТОЧКА
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-жа
Лидия Стоянова.
Г-жа Стоянова, член
на Комисията по устройство
на
територията,
инфраструктура,
благоустрояване и околна
среда запозна присъстващите
с
предложение
относно
предоставяне
за
възстановяване на проектни
поземлени имоти от ОПФ на
наследници
на
Стефан
Вологаров. 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 10 гласа
„за”, 0
„против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет-Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 82
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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 СТЕФАН ВОЛОГАРОВ,
съгласно Решение № 358 от
16.12.1994г. на Общинска
служба „Земеделие”.
ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Стоянова, член
на Комисията по устройство
на
територията,
инфраструктура,
благоустрояване и околна
среда запозна присъстващите
с
предложение
относно
предоставяне
за
възстановяване на проектни
поземлени имоти от ОПФ на
наследници
на
Коце
Десподов.
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 10 гласа
„за”, 0
„против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет-Костенец прие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

съгласно Решение № 1002 от
25.06.1998г на Общинска
служба „Земеделие”.
ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа
Стоянова,председател
на
Комисията по икономика,
бюджет и финанси запозна
присъстващите с предложение
относно предоставяне на
дървен материал на Църковно
настоятелство на Храм „Св.
Панталеймон”, гр. Момин
проход. На основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 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 0 „въздържал се”,
Общински съвет - Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 84
Общински съвет –
Костенец,
разрешава
на
„Костенец Лес 18” ЕООД да
предостави безвъзмездно на
Църковното настоятелство на
храм „Св. Панталеймон”, гр.
Момин
проход
представлявано
от
Свещеноиконом
Антон
Апостолов дървен материал
необходим за спешен ремонт
на покривната конструкция и
прилежащите сгради към
храма.

Р Е Ш Е Н И Е № 83

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ПИТАНИЯ И РАЗНИ

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
КОЦЕ
ДЕСПОДОВ

Г-н Митров, председател на
ОбС предостави думата на г-н
Даскалов.
Г-н
Даскалов,
съветник ПП БСП помоли
част по скоро да се обработи
записа от днес и да се качи в
медиите
за
да
видят
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гражданите
тяхната
ползотворна работа.
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
Митров.
Г-н
Митров,
председател на ОбС запозна
присъстващите с постъпили
уведомителни
писма
от
директора на ПГ „Георги Сава
Раковски”, гр.Костенец и
директора на ОУ „Константин
Костенечки”, с. Костенец
относно
не
превеждане
регулярно целевите субсидии
на училищата.
Г-н
Одажиян,
независим съветник заяви, че
се присъединява към това,
което е казал г-н Даскалов да
се качи записа за да се види
безотговорната работа на
Общинска
администрация,
как няма кой да докладва
днес.
Относно
уведомителните писма на
директорите на училищата
няма да могат да се преведат
тези пари до края на годината,
като е фалирала общината ще
фалират
и
училищата.
Читалищата колко пари са
получили до момента – 0 лв.,
не е нормално тук се
провежда заседание и да няма
никой
от
Общинска
администрация.Ако не може
да се закупи техника и се
спази заповедта на г-н
Тодоров много сериозно стои
въпроса дали ще работи това
горско
предприятие.
Г-н
Одажиян пожела ползотворна
почивка на всички. Поради
изчерпване на дневния ред г-н
Митров, председател на ОбС
пожела ползотворна почивка
и закри заседанието в 13.30
часа.
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АКТУАЛНО

Уважаеми дами и господа,
Каним Ви на Фестивала на старата градска песен
„Да попеем по съседски“, който ще се проведе на 27
септември 2019 година (петък) с начало 10.00 часа, в
НЧ„Прогрес 1907“ гр.Костенец.
Целта на фестивала е да съхрани и популяризира
старата градска и шлагерна песен, да я възроди за
нов живот и да приобщи младите хора към нейната
чувственост и мелодичност. Фестивалът НЯМА
конкурсен характер. Условия за участие: Във
фестивала могат да участват индивидуални
изпълнители и групи за стари градски и шлагерни
песни от цялата страна; Групите за стари градски
песни могат да представят 3 песни с общо
времетраене до 10 минути, а индивидуалните
изпълнители и дуетите по една песен до 3 минути;
Не се допускат повече от едно индивидуално
изпълнение и един дует от група; Препоръчително е
сценичните костюми да представят духа на времето;
Организаторите имат право да записват и излъчват
целия фестивал; Осигурено е озвучаване;Всички
разходи по пътуването и престоя в гр. Костенец са
за сметка на участниците. Не се събират такси за
участие. Заявки /по образец/ ще се приемат до
06.09.2018 година на адрес: 2030 град Костенец обл.
Софийска, НЧ „Прогрес 1907”, ул. „Д-р Петър
Берон” №2 до Ива Бисерова – секретар или на email:
progres_grkost@abv.bg.
Телефони
за
информация: 0878 12 82 14 - Ива Бисерова –
секретар.

ХРАМОВИ ПРАЗНИЦИ
На 06 август Българската православна църква
отбелязва един от най-светлите празници –
Преображение Господне. Храмовият си празник
отбеляза и манастир „Възнесение Господне“.
Организацията е от кметството на село Горна
Василица, община Костенец и църковното
настоятелство. След службата бе осветен за здраве и
благоденствие традиционният вкусен курбан, който
се раздаде на всички желаещи.
На 17 август Параклис „Успение Богородично“
отбеляза своя храмов празник. Параклисът е
построен през 1997 г., осветен от Негово
светейшество Патриарх Максим. След службата бе
осветен за здраве и благоденствие традиционният
вкусен курбан, който се раздаде на всички желаещи.
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СЪОБЩЕНИЕ

Община Костенец се присъединява към
кампанията „Да изчистим България заедно 2019”.
Тази година кампанията разширява обхвата си с нови
възможности за подобряване на средата, в която
живеем. На 14 септември доброволците от общината
ще могат не просто да почистят замърсените зони, но
и да инициират други добри дела, като обновят
детски
площадки
и
градинки,
ремонтират
туристически табели и заслони, боядисат пейки и
дадат други добри примери, с които да направят
общината не само по-чиста, но и по-красива.
Призоваваме жителите и гости на общината да се
включат активно!
Кампанията стартира на 14 септември 2019 год. от
9.00 ч. Ръководството на Община Костенец и всички
служители на Общинска администрация ще се
включат активно.
Чували и ръкавици може да получите от найблизкия до Вашия дом или офис пункт.
Моля, заявете Вашето участие на телефон: 0879
800 047.
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СПОРТ

ДЕТСКА АТЛЕТИКА
За втора поредна година състезание по
Програмата „Детска атлетика" в Долна баня.
Проявата бе част от спортния детски лагер, който се
провежда от Българска федерация лека атлетика
/БФЛА/ в сътрудничество с Министерството на
младежта и спорта и община Долна баня. В
заниманието, ръководено от главния съдия Андрей
Рангелов, се включиха общо 108 деца от София,
Варна, Бургас, Кюстендил, Ихтиман, Койнаре,
Червен бряг, Костенец, Долна баня, Разград,
Карнобат, Шумен, Нови Пазар, Перник, Мизия,
Пирдоп и Габрово.
Всички те бяха разделени в шест отбора и водиха
надпревара в седем дисциплините: Ф1, насрещна
щафета, квадрат подскоци, скок от място, хвърляне
в цел, медицинска топка и 8 минутно бягане. В
крайното комплексно класиране първи стана
отборът на "розовите" с актив от 31,5 точки, втори
отборът на "зелените" с 28,5 точки и трети отборът
на "сините" с актив от 27,5 точки.
Всички деца, който бяха на възраст от 4 до 12
години, получиха грамоти и подаръци от
националния рекордьор на 110 м с препятствия –
Живко Виденов и рекордьорката на скок дължина в
зала Магдалена Христова, както и от Андрей
Панайотов – главен експерт в Дирекция "Спорт за
всички и спорт за учащи" в Министерството на
младежта и спорта.
Сред
най-активните
организатори
бе
седемкратната победителка в Софийския маратон и
многократна шампионка в бяганията на дълги
разстояния Милка Михайлова, която води група от
17 деца от родния й град Перник.

Любомир Кузев

Костенец днес
Издание на община Костенец
Email: verjiniq@kostenetz.com
2030, Костенец
ул. „Иван Вазов“ №2
Редактор: Вержиния Шопска
Телефон: 0876 345 940
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ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ

Поредният кръг от веригата за бягания „Рън
България" на Българската федерация по лека
атлетика /БФЛА/ се проведе с планинско бягане в
района на Ихтиманска Средна гора - Септемврийски
рид край Долна баня. Максим Христов от
(Юниверсал – София) победи на трасето, което бе с
дължина 11.36 км и предложи много трудности на
участниците като преминаване през кални участъци
и локви, обща денивелация над 400 метра и бягане
по черни пътища в полето около Долна баня. Той бе
убедителен с общо време 49:45 и победа над
Любомир Дишлянов (Средногорски атлет – Пирдоп)
– 50:02 и Емил Веселов (Спартак – Койнаре) –
51:07. Многократната национална шампионка на
дълги разстояния и маратон Милка Михайлова
(Дунав – Русе) показа класата си и в Долна баня. 47годишната Михайлова завърши за 54:09 с
убедителна преднина пред Маргарита Радева
(Орловец 93 – Габрово) – 58:09 и Ивета Бонова
(Юниверсал – София) – 61:12. В планинското бягане
с дължина от 11,36 км на старт застанаха общо 41
състезатели. В състезанието организирано от „Рън
България", БФЛА и община Долна баня имаше и
къса дистанция от 1.5 км, където стартираха общо
104 участника, предимнойъъ деца. Те бягаха от
новия спортен комплекс в рилския град до
подножието на хълма Градището и църквата "Света
Петка". Петобецът Калоян Стаменов бе без
конкуренция и завърши за 5.39. Втори бе
франзуцинът
Себастиан
Льометър
–
5:42
/долнобански зет/, а третото място зае Емил Динев
(Маратонец – Ихтиман) – 5:58. Шампионка при
момичетата
стана
Йоанна
Захариева
от
(Средногорски атлет – Пирдоп) – 6:42, втора остана
Зорница Андонова (Нови Пазар) – 6:44 и Аника
Атанасова – 6:45 (Средногорски атлет - Пирдоп).
Награди на победителите и участниците в двете
бягания бяха връчени от координатора в БФЛА
Антон Бонов - главен редактор на списание
"Атлетика". Финалът на веригата „Рън България" е
на 22 септември с шосейно бягане в Студентски град
– София, а предишните кръгове на състезанията
провеждащите под мотото „Опознай България с
бягане" бяха в Луковит, Дупница, Поморие, Шабла,
Хисаря, Бистрица и Пазарджик.
Любомир Кузев

