ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА И НА ТУРИЗМА ГОСТУВАХА В
КОСТЕНЕЦ
На 28 ноември 2019 година в град Костенец
гостува министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев и министърът на туризма Николина
Ангелкова. Срещата се състоя в СУ„Свети Климент
Охридски“ по покана на кмета на община Костенец
Йордан Ангелов и на директора на средното училище
в града.

Тържественото
заседание
на
новоизбрания
Общински съвет бе насрочена от областния управител
на София област за 12:00 ч., на 14.11.2019 година и се
проведе в големия салон на НЧ "Прогрес 1907" гр.
Костенец. Това бе и първото заседание на
новоизбрания Общински съвет – Костенец, както и
полагане на клетва на новите общински съветници и
кметове на кметства. Новоизбраните кметове г-н
Йордан Ангелов - кмет на община Костенец, г-н
Ивайло Котларов - кмет на кметство Момин проход и
г-жа Любка Кацарова - кмет на Кметство село
Костенец положиха клетва.
С 16 гласа "За" при тайно гласуване бе избран за
председател на ОбС Костенец г-н Иван Банчев,
съветник от квотата на ПП „ГЕРБ”. Новите 17
общински съветници са разпределени както следва:
ПП „ГЕРБ” – 10, БДЦ - 3, БСП - 2, ВОЛЯ - 2.

Сред гостите бяха г-жа Росица Иванова - началник
на РУО София регион, кметове на населени места и
общински съветници. Залата беше изпълнена от
директори на училища, детски градини, учители,
педагози от всички образователни звена. Г-жа
Кусарова директор на средно иновативно училище
„Свети Климент Охридски“ откри срещата в
качеството си на домакин, след което приветствие бе
поднесено от Кмета на община Костенец и от страна
на двамата министри. В дискусията взеха участие
директори на училища и детски градини. Бяха
обсъдени въпроси както от финансово естество, така и
в чисто професионално отношение, за което
благодарим на министъра за изключително
компетентните отговори.
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АКТУАЛНО

„АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“

Тържествен концерт по случай патронния
празник на СУ“Св. Климент Охридски“

С тържествен концерт-спектакъл „Аз съм българче“
СУ „Св. Климент Охридски“ град Костенец отбеляза своя
патрон. Официални гости на събитието бяха: г-н Йордан
Ангелов, кмет на община Костенец, г-н Иван Банчев,
председател на Общински съвет - Костенец, г-жа
Александра Герева, заместник-кмет на общината, г-н
Тодор Стойнов, заместник- председател на Общински
съвет - Костенец, г-жа Йорданка Петрова, дългогодишен
заместник - директор на училището и отец Георги,
общински съветници, родители и гости.
В поздравителното си слово г-н Ангелов пожела
здраве, смели мечти и вдъхновения на учителския екип и
учениците. С чувствени слова се присъедини и Петър
Донкин, който чрез стиховете си разказа за голямата си
гордост и негова сбъдната мечта да бъде учител точно в
това училище. В своето поздравително обръщение г-жа
Захаринка Кусарова, директор на СУ“Св. Климент
Охридски“ гр. Костенец с много вълнение и гордост
изказа благодарност на всички училищни екипи, на
родителската общност за подкрепата и съвместната им
отговорна работа, която е допринесла за високата оценка
дадена от НИО на образователната услуга, която се
предоставя на младежите от Костненско-Долнобанския
регион. С поглед към петдесетгодишния юбилей, който
предстои догодина тя пожела на колегите си да бъдат
оптимисти и истински съвременни будители и творци.
Празникът започна рано сутринта с благотворителен
турнир по волейбол. Отборът на победителите имаше
възможността да изиграе един гейм срещу отбора на
учителите – Лъчезар Николов, Добромира Пенчева, Петър
Ланджев, Валентина Банчева и Петър Донкин.
Отслужен бе и водосвет за здраве и благополучие от отец
Георги.
Участие в спектакъла взеха Театрално студио „Георги
Русев“, с ръководител Мариана Петрова, клуб за
художествено слово, с ръководител Аделина Иванова,
детска вокална група, с ръководител Борислав Паунов,
Денс формация “Вайялет“, с ръководител Емилия Мичева
и хореограф Валентина Бонжолова и танцова формация
„Костенец“, с ръководител Николай Ибришимов.
Празничната програмата завърши с бурни аплодисменти,
много вълнение в очите на учителите и гостите, повечето
от които са възпитаници на Костенската гимназия.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ОПРЕДЕЛИ
ЧЛЕНОВЕ И РЪКОВОДСТВА НА ПОСТОЯННИТЕ
КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

На 21.11.2019 година
от 10:00 часа в заседателната
зала на Община Костенец се
проведе
заседание
на
Общински
съвет-Костенец,
свикано по реда на чл.23, ал.4,
т.1 от ЗМСМА.
Проверката на кворума
показа присъствие на 16
общински съветници от общо
17. Присъстваха още: г-н
Ангелов, кмет на общината, гн Котларов, кмет на кметство
гр. Момин проход, г-жа
Кацарова, кмет на кметство с.
Костенец,
кметските
наместници на с. Пчелин, с.
Горна Василица и граждани.
ТОЧКА ПЪРВА
О Т Д Н Е В Н И Я Р Е Д:
Г-н
Банчев,
председател
на
ОбС,
предостави
думата
на
общинските съветници за
предложения за броя на
членовете на комисията за
изготвяне на Правилника за
организацията и дейността на
Общински съвет – Костенец,
постоянните
комисии
и
взаимодействието
му
с
общинската администрация.
Отношение взе:
Г-н
Сотиров,
съветник ПП ГЕРБ предложи
комисията за изготвяне на
Правилника за организацията
и дейността на Общински
съвет
–
Костенец,
постоянните
комисии
и
взаимодействието
му
с
общинската администрация

да бъде от трима членове.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията за броя на
членовете на комисията за
изготвяне на Правилника за
организацията и дейността на
Общински съвет – Костенец,
постоянните
комисии
и
взаимодействието
му
с
общинската администрация. С
16 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” бе прието. На
гласуване
бе
подложено
предложението
на
г-н
Сотиров. С 16 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се” 1.
бе
прието.
Думата
бе
предоставена на общинските 2.
съветници за предложения за
членове на комисията.
3.
Г-жа Касова, съветник
ПП ГЕРБ предложи за членове
на комисията г-жа Мария
Наджакова, г-н Владимир
Сотиров и г-н Георги Стоев.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията за членовете на
комисията за изготвяне на
Правилника за организацията
и дейността на Общински
съвет – Костенец, постоянните
комисии и взаимодействието
му
с
общинската
администрация. С 16 гласа
„за”,
0 „против” и
0
„въздържал се” бе прието. На
гласуване
бе
подложено
предложението на г-жа Касова.
С 13 гласа „за”, 0 „против” и 3
„въздържал се” бе прието.
На основание чл.21,
ал.1,т.1 и чл.27, ал.4 от Закона

за
местното
самоуправление и местната
администрация с 13 гласа “за”,
0 “против” и 3 “въздържал се”
, Общински съвет – Костенец
прие
РЕШЕНИЕ №5
Избира
три
членна
временна комисия за изготвяне
на
Правилник
за
организацията и дейността на
Общински съвет – Костенец,
постоянните
комисии
и
взаимодействието
му
с
общинската администрация в
състав:
Мария Георгиева Наджакова,
съветник ПП ГЕРБ;
Владимир Стоянов Сотиров,
съветник ПП ГЕРБ;
Георги
Ангелов
Стоев,
съветник ПП ГЕРБ.
ТОЧКА ВТОРА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Банчев,
председател
на
ОбС,
предостави
думата
на
общинските съветници по
точка втора за приемане на
решение, с което Общински
съвет- Костенец да работи по
съществуващия Правилник за
организация и дейността на
Общински съвет – Костенец,
Постоянните
комисии
и
взаимодействието
му
с
Общинската администрация
мандат 2015-2019г.
На основание чл.21,
ал.3 и чл.27, ал.3 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация с 16
гласа “за”, 0 “против” и 0
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→ от стр.3 “въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
РЕШЕНИЕ №6
Общински
съветКостенец ще работи по
съществуващия Правилник за
организация и дейността на
Общински съвет – Костенец,
Постоянните
комисии
и
взаимодействието
му
с
Общинската администрация,
мандат
2015-2019г.,
до
приемането на нов.
ТОЧКА ТРЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Банчев,
председател
на
ОбС,
предостави
думата
на
общинските съветници за
предложения за членове на
Комисията по икономика,
бюджет и финанси.
Отношение взе:
Г-н Беляков, съветник
ПП ГЕРБ предложи за
членове на Комисията по
икономика,
бюджет
и
финанси: г-н Иван Банчев,
председател, ПП ГЕРБ, Мария
Наджакова, зам.-председател,
ПП ГЕРБ, и членове г-жа
Анелия Томова, ПП ГЕРБ, г-н
Тодор Стойнов, ПП ГЕРБ и гн Емил Даскалов, ПП БСП.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 16 гласа
«за», 0 «против» и 0
«въздържал се» бе прието. На
гласуване
бе
подложено
предложението
на
г-н
Беляков. С 13 гласа «за», 0
«против» и 3 «въздържал се»
бе
прието.
Думата
бе
предоставена на общинските
съветници за предложения за
членове на Комисията по
устройство на територията,
инфраструктура,
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благоустрояване и околна
среда.
Отношение взе:
Г-н Николов, съветник
ПП ГЕРБ предложи за
членове на Комисията по
устройство на територията,
инфраструктура,
благоустрояване и околна
среда: г-н Владимир Сотиров,
председател, ПП ГЕРБ, г-жа
Мария
Наджакова,
зам.председател, ПП ГЕРБ и
членове г-жа Яна Касова, ПП
ГЕРБ, г-н Младен Зарков, ПП
ГЕРБ, г-н Лъчезар Бонев, ПП
БДЦ.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 16 гласа
«за», 0 «против» и 0
«въздържал се» бе прието. На
гласуване
бе
подложено
предложението
на
г-н
Николов. С 13 гласа «за», 0
«против» и 3 «въздържал се»
бе
прието.
Думата
бе
предоставена на общинските
съветници за предложения за
членове на Комисията по
здравеопазване и социална
политика.
Отношение взе:
Г-жа Томова, съветник
ПП ГЕРБ предложи за
членове на Комисията по
здравеопазване и социална
политика: д-р Васил Беляков,
председател, ПП ГЕРБ, г-н
Николай
Николов,
зам.председател, ПП ГЕРБ и
членове:
г-жа
Мария
Наджакова, ПП ГЕРБ, г-н
Георги Стоев, ПП ГЕРБ, г-н
Пламен Чолаков, ПП БДЦ.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 16 гласа
«за», 0 «против» и 0
«въздържал се» бе прието. На
гласуване
бе
подложено
предложението
на
г-жа
Томова. С 13 гласа «за», 0
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«против» и 3 «въздържал се»
бе
прието.
Думата
бе
предоставена на общинските
съветници за предложения за
членове на Комисията по
образование,
култура,
младежка
политика,
вероизповедания, спорт и
туризъм.
Отношение взе:
Г-жа
Наджакова,
съветник ПП ГЕРБ предложи
за членове на Комисията по
образование,
култура,
младежка
политика,
вероизповедания, спорт и
туризъм г-жа Яна Касова,
председател, ПП ГЕРБ, г-жа
Анелия
Томова,
зам.председател, ПП ГЕРБ и
членове г-н Тодор Стойнов,
ПП ГЕРБ, г-н Николай
Николов, ПП ГЕРБ, г-н
Юлиян Одажиян, ПП Воля.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 16 гласа
«за», 0 «против» и 0
«въздържал се» бе прието. На
гласуване
бе
подложено
предложението
на
г-жа
Наджакова. С 13 гласа «за», 0
«против» и 3 «въздържал се»
бе
прието.
Думата
бе
предоставена на общинските
съветници за предложения за
членове на Комисията по
нормативна уредба, общински
предприятия и общинска
собственост.
Отношение взе:
Г-жа Касова, съветник
ПП ГЕРБ предложи за
членове на Комисията по
нормативна уредба, общински
предприятия и общинска
собственост
г-н
Младен
Зарков,
председател,
ПП
ГЕРБ, г-н Иван Банчев, зампредседател и членове Тодор
Стойнов, ПП ГЕРБ, г-н Васил
Беляков, ПП ГЕРБ, г-жа
Димитринка Николова, ПП
Воля.
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→ от стр.4
Г-н Банчев,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 16 гласа
«за», 0 «против» и 0
«въздържал се» бе прието. На
гласуване
бе
подложено
предложението
на
г-жа
Касова. С 13 гласа «за», 0
«против» и 3 «въздържал се»
бе
прието.
Думата
бе
предоставена на общинските
съветници за предложения за
членове на Комисията по
еврофондове и проекти.
Отношение взе:
Г-н Стойнов, съветник
ПП ГЕРБ предложи за
членове на Комисията по
еврофондове и проекти г-жа
Яна Касова, председател, ПП
ГЕРБ, г-н Владимир Сотиров,
зам.-председател, ПП ГЕРБ и
членове г-н Васил Беляков,
ПП ГЕРБ, г-н Младен Зарков,
ПП ГЕРБ, г-н Христо Гьошев,
ПП БСП.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 16 гласа
«за», 0 «против» и 0
«въздържал се» бе прието. На
гласуване
бе
подложено
предложението
на
г-н
Стойнов. С 13 гласа «за», 0
«против» и 3 «въздържал се»
бе
прието.
Думата
бе
предоставена на общинските
съветници за предложения за
членове на Комисията по
Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на
незаконно
придобитото
имущество.
Отношение взе:
Г-жа
Наджакова,
съветник ПП ГЕРБ предложи
за членове на Комисията по
Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на
незаконно
придобитото
имущество г-н Георги Стоев,
председател, ПП ГЕРБ, г-н 2.
Владимир Сотиров, зам.-
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председател, ПП ГЕРБ и
членове:
г-н
Николай
Николов, ПП ГЕРБ, г-жа
Анелия Томова, ПП ГЕРБ, г-н
Боян Генчев, ПП БСП.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 16 гласа
«за», 0 «против» и 0
«въздържал се» бе прието. На
гласуване
бе
подложено
предложението
на
г-жа
Наджакова. С 13 гласа «за», 0
«против» и 3 «въздържал се»
бе прието.
В
предвид
проведеното гласуване г-н
Банчев, председател на ОбС
подложи на гласуване състава
на Постоянните комисии към
Общински съвет – Костенец.
С 13 гласа «за», 0 «против» и
3 «въздържал се» бе прието.
На основание чл.21, ал.1,
т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация, с 13
гласа “за”, нито един „против”
и 3 “въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ№7
Общински
съвет
–
Костенец избира членове и
ръководства на Постоянните
комисии, както следва:
1. Комисия по икономика,
бюджет и финанси:
1.1.
Иван
Банчев
–
председател, ПП ГЕРБ
1.2.
Мария Наджакова –
зам.-председател, ПП ГЕРБ
1.3. Анелия Томова – член,
ПП ГЕРБ
1.4. Тодор Стойнов – член,
ПП ГЕРБ
1.5. Емил Даскалов – член,
ПП БСП
Комисия по устройство на
територията,
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инфраструктура,
благоустрояване и околна
среда:
2.1. Владимир Сотиров председател ГЕРБ
2.2. Мария Наджакова -зам.
Председател ГЕРБ
2.3. Яна Касова - ГЕРБ
2.4. Младен Зарков -ГЕРБ
2.5. Лъчезар Бонев -БДЦ
3.
Комисия
по
здравеопазване и социална
политика:
3.1.Васил
Беляков
–
председател ГЕРБ
3.2. Николай Николов -ГЕРБ
3.3. Мария Наджакова ГЕРБ
3.4. Георги Стоев - ГЕРБ
3.5. Пламен Чолаков - БДЦ
4. Комисия по образование,
култура,
младежка
политика, вероизповедания,
спорт и туризъм:
4.1.
Яна
Касова
председател ГЕРБ
4.2. Анелия Томова – зам.
Председател ГЕРБ
4.3. Тодор Стойнов- ГЕРБ
4.4. Николай Николов ГЕРБ
4.5. Юлиян Одажиян ВОЛЯ
5. Комисия по нормативна
уредба,
общински
предприятия и общинска
собственост:
5.1.
Младен
Зарков
Председател ГЕРБ
5.2.
Иван Банчев – зам.
председател ГЕРБ
5.3. Тодор Стойнов - ГЕРБ
5.4. Васил Беляков - ГЕРБ
5.5.
Димитринка Николова
– ВОЛЯ
6. Комисия по еврофондове,
проекти:
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→ от стр.5 6.1. Яна Касова
- председател ГЕРБ
6.2. Владимир Сотиров -зам.
Председател ГЕРБ
6.3. Васил Беляков - ГЕРБ
6.4. Младен Зарков ГЕРБ
6.5. Христо Гьошев –БСП
7. Комисия по Закона за
противодействие
на
корупцията и отнемане на
незаконно
придобитото
имущество:
7.1.
Георги
Стоев–
председател ГЕРБ
7.2. Владимир Сотиров –
зам. Председател ГЕРБ
7.3. Николай Николов -ГЕРБ
7.4. Анелия Томова - ГЕРБ
7.5. Боян Генчев – БДЦ
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Г-н
Банчев,
председател
на
ОбС,
предостави
думата
на
общинските съветници за
предложения за броя на
членове на Комисията за
избор на временна комисия за
подбор на съдебни заседатели
към Окръжен съд София
област и Районен съд гр.
Ихтиман.
Отношение взе:
Г-н Стоев, съветник
ПП ГЕРБ предложи броя на
членовете на Комисията за
избор на временна комисия за
подбор на съдебни заседатели
към Софийски окръжен съд,
София и Ихтимански Районен
съд, гр. Ихтиман да бъде от
трима члена.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията за броя на 1.
членовете на комисията. С 16 2.
гласа «за», 0 «против» и 0 3.
«въздържал се» бе прието. На
гласуване
бе
подложено

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

предложението на г-н Стоев.
С 16 гласа «за», 0 «против» и
0 «въздържал се» бе прието.
Думата бе предоставена за
предложения за членове на
комисията.
Отношение взе:
Г-н Николов, съветник
ПП ГЕРБ предложи за
членове на Комисията за
избор на временна комисия за
подбор на съдебни заседатели
към Софийски окръжен съд,
София и Ихтимански Районен
съд,
гр.
Ихтиман
г-н
Владимир Сотиров, ПП ГЕРБ,
г-жа Анелия Томова, ПП
ГЕРБ и г-н Георги Стоев, ПП
ГЕРБ.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията за членовете на
комисията. С 16 гласа «за», 0
«против» и 0 «въздържал се»
бе прието. На гласуване бе
подложено предложението на
г-н Николов за членове на
комисията. С 16 гласа «за», 0
«против» и 0 «въздържал се»
бе прието.
На основание чл.21, ал.1,
т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация, с 13
гласа “за”, нито един „против”
и 3 “въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ №8
Общински съвет –
Костенец избира временна
комисия за подбор на съдебни
заседатели към Софийски
окръжен съд, София и
Ихтимански Районен съд, гр.
Ихтиман:
Владимир Сотиров, ПП ГЕРБ
Анелия Томова, ПП ГЕРБ
Георги Стоев, ПП ГЕРБ
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ТОЧКА ПЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Банчев,
председател
на
ОбС,
предостави
думата
на
общинските съветници по
точка пета от дневния ред.
Отношение взе:
Г-н
Одажиян,
съветник ПП Воля, запозна
присъстващите с предложение
относно
определяне
на
индивидуалните
основни
месечни заплати на кмета на
община Костенец, кмета на
кметство с. Костенец и кмета
на гр. Момин проход. На
основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и
чл. 27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация във
връзка с чл. 5, ал. 16 от
Постановление
на
Министерски съвет №67 от
14.04.2010 г. изменено с
Постановление
№4
от
10.01.2019 за заплатите в
бюджетните организации и
дейности, с 13 гласа «за», 0
«против» и 3 «въздържал се»,
Общински съвет - Костенец
РЕШЕНИЕ №9
Общински
съвет
–
Костенец определя размер на
индивидуалните
основни
месечни заплати на кмета на
община Костенец и кметовете
на
кметства
в
община
Костенец,
считано
от
01.12.2019 г., както следва:
1. г-н Йордан Кирилов
Ангелов – Кмет на община
Костенец – 2 700 (две хиляди
и двеста) лева;
2.
г-жа
Любка
Любомирова Кацарова – Кмет
на Кметство с. Костенец –
1 170.00
(хиляда, сто и
седемдесет) лева;
3. г-н Ивайло Кръстев
Котларов – Кмет на Кметство
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→ от стр.6
гр. Момин
проход – 1050.00 (хиляда и
петдесет) лева.
ТОЧКА ШЕСТА
О Т Д Н Е В Н И Я Р ЕД:
Г-н
Банчев,
председател
на
ОбС,
предостави
думата
на
общинските съветници по
точка шеста от дневния ред за
брой и членове на временната
комисия
за
провеждане
тайното гласуване за избор на
зам.-председател
на
Общинскисъвет – Костенец.
Отношение взе:
Г-жа Томова, съветник
ПП
ГЕРБ
предложи
комисията да бъде от трима
членове и в тази връзка
предложи за членове на
комисията
г-н
Беляков,
председател, ПП ГЕРБ и
членове г-н Даскалов, ПП
БСП и г-жа Касова, ПП ГЕРБ.
На основание чл.21, ал.1,т.1 и
чл.24, ал.2 от от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация, с 16
гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се», Общински
съвет - Костенец
Р Е Ш Е Н И Е № 10
Общински
съвет
–
Костенец, избира временна
комисия за провеждане на
тайното гласуване за избор на
зам.-председател
на
Общински съвет – Костенец в
състав: Д-р Васил Беляков председател, ПП ГЕРБ
и Членове: Яна Касова, ПП
ГЕРБ и Емил Даскалов, ПП
БСП
Г-н
Банчев,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-н
Беляков да поясни начина и
вида на бюлетината.
Г-н
Беляков,
председател на временната

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

комисия
за
провеждане
тайното гласуване за избор на
зам.-председател
на
Общински съвет – Костенец
поясни начина на тайното
гласуване, а имено: бюлетина,
на която се отбелязва с Х или
V
в
квадратче
„ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”, поставя се в плик и се
пуска в урната.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС, подложи
на гласуване предложението
на г-н Беляков за начина на
провеждане
на
тайното
гласуване. С 16 гласа «за», 0
«против» и 0 «въздържал се»
предложението бе прието. Г-н
Банчев предостави думата на
общинските съветници за
предложения
за
зам.председател на Общински
съвет – Костенец.
Г-жа Томова, съветник
ПП ГЕРБ предложи за зам.председател на Общински
съвет – Костенец г-н Тодор
Стойнов, съветник ПП ГЕРБ.
Г-н Чолаков, съветник
ПП БДЦ предложи за зам.председател на Общински
съвет – Костенец г-жа Мария
Наджакова, съветник ПП
ГЕРБ.
След приключване на
тайното гласуване г-н Банчев,
председател
на
ОбС
предостави
думата
на
председзателя на временната
комисия
за
провеждане
тайното гласуване за избор на
зам.-председател
на
Общинскисъвет – Костенец.
Г-н
Беляков,
председател на временната
комисия
за
провеждане
тайното гласуване за избор на
зам.-председател
на
Общинскисъвет – Костенец
обяви резултата, а именно: в
урната са открити 16 плика,
13 бюлетини «ЗА» и 1
бюлетина
«ПРОТИВ»
за
Тодор Стойнов, 1 бюлетина
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«ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» за Мария
Наджакова и 1 бюлетина
невалидна. Избран за зам.председател на Общински
съвет – Костенец е г-н Тодор
Станиславов Стойнов.
На основание чл.24,
ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация,
с
тайно
гласуване с 13 гласа „за”, 1
„против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 11
Избира
за
Зам.председател на Общински
съвет – Костенец г-н Тодор
Стойнов, съветник ПП ГЕРБ.
Г-н
Банчев,
председател на ОбС запозна
присъстващите с постъпили
покани от
читалищна
библиотека при НЧ «Прогрес
1907»,
гр.
Костенец,
представят «На дъх от лятото»
с ТВ журналиста Костадин
Филипов, на 21.11.2019г. от
14.00ч., малък салон и покана
от НЧ «Просвета – 1881», с.
Костенец
за
финално
мероприятие, работилници на
тема «Децата и територията»,
на 22.11.2019г. от 18.00 ч.,
голям салон.
Поради изчерпване на
дневния ред г-н Банчев,
председател на ОбС закри
заседанието в 11.30 часа.
………………………
…………………………………
в. „Костенец днес“
…………………………………
Издание на община Костенец
…………………………………
…………………………………
2030 Костенец,
…………………………………
ул.“Иван Вазов“ №2
…………………………………
…………………………………
Редактор:
Вержиния Шопска
…………………………………
E-mail: verjiniq@kostenetz.com
…………………………………
………….
Телефон:
0876 345 940
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„ДЕЦАТА И ТРАИЦИИТЕ“
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

На 30 ноември 2019 година в град Момин проход се
проведе заключителното публично събитие „Децата и
традициите”, организирано от НЧ ”Гео Милев - 1954”
град Момин проход с финансовата подкрепа на
Сдружение „МИГ Костенец - 2010”. Целта на този
проект бе да популяризира местните занаяти, бит и
традиции сред повече хора.
Официални гости, които присъстваха на събитието
бяха: г-н Йордан Ангелов, кмет на община Костенец, гн Ивайло Котларов, кмет на кметство град Момин
проход, общински съветници, жители и гости. Във
фоайето на читалището беше организирано изложениебазар на хляб и хлебни продукти; изделия, произведени
в Занаятчийската работилница и изделия от пчелни
продукти. Събитието продължи с фолклорен концерт –
песни, танци и пресъздаване на местни обичаи. В
концерта взеха участие децата от групата за автентичен
фолклор към ФАПТО, с ръководител Бойка Кичукова и
Христина Котларова, ДТС”Момин проход”, с
ръководител
Станислав
Крумов,
ВГ”Ангелски
гласчета”, с ръководител Мария Маленкова и
ДТС”Пчелински извор”с. Пчелин, с ръководител
Димитър Михов.

МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ ТУРНИР
„DANCE OFF“ ГРАД СКОПИЕ

На 16 и 17 ноември 2019 година, Денс формация
„Вайялет“ при НЧ„Прогрес 1907“ град Костенец,
представиха достойно града ни и България в IV-я
Международен танцов турнир „Dance off“ в град
Скопие, Северна Македония. В турнира участваха над
2700 танцьори от 17 държави. Талантливите ни деца
представиха двадесет и осем танца в три танцови
стила. Със своята упоритост, труд и талант, те
завоюваха седем първи, девет втори и четири трети
места в класирането. Благодарим на танцьорите, на
техните родители и специални благодарности
изказваме на г-н Тодор Стойнов, който дари тениски
за децата.

НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР “БОРОВЕЦ ТАНЦУВА“
Поредна победа за танцьорите от ДФ”Вайялет” на
V-ти Национален турнир „Боровец танцува” 2019,
който се проведе в хотел „Самоков” в курорта Боровец,
който се проведе от 29 ноември до 01 декември. С нови
сили децата представиха своите танци в стиловете
танцово шоу, модерен джаз и акробатичен танц и
заслужено приключиха годината с 8 златни, 8 сребърни
и 9 бронзови купи и медали. Поздравления за целия
екип от ръководители, танцьори и родители на децата
от ДФ„Вайялет”.
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15 ГОДИНИ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
МОМИН ПРОХОД

На 15 ноември 2019 година, Пенсионерски клуб
„Момин проход” отбеляза своя 15-годишен юбилей.
Официални гости на празника бяха кметовете на
Община Костенец Йордан Ангелов и на град Момин
проход Ивайло Котларов, а също и инж. П. Петров
председател на „Нов съюз на пенсионерите”.
"Пожелавам на всички Вас, да сте живи и здрави, да
имате повече радостни мигове и все така усмихнати да
поддържате духа на българщината”, заяви кметът на
Община Костенец и пожела на възрастните хора още
дълги години да празнуват.
Присъстващите бяха поздравени и от Ивайло
Котларов. Приветствие към тях отправи и
Председателят на клуба г-жа Венета Станкова, която
благодари на всички хора и най-вече на управниците с
молба да съдействат занапред клубът да бъде топъл и
уютен. Членовете на клуба си пожелаха да продължат
да си взаимодействат и да поддържат тези социални
контакти, така още много пъти по 15 години Клубът
да развива своята дейност. Празникът завърши с танци
и хора.
КОСТАДИН ФИЛИПОВ ПРЕДСТАВИ ДЕБЮТНАТА
СИ СТИХОСБИРКА
„НА ДЪХ ОТ ЛЯТОТО“

В деня на Християнското семейство се състоя
емоционална среща с Костадин Филипов, тв водещ и
журналист и директорът на ИК "Персей" Пламен
Тотев. Дебютната стихосбирка на Костадин Филипов
"На дъх от лятото" е събрала 48 стиха под редакцията
на поетесата Маргарита Петкова.
Костадин Филипов грабна публиката не само с
невероятния си тембър, но и с неподправената
искреност, с която поднесе своите стихове. Гости на
срещата бяха ученици от СУ "Св. Климент Охридски",
ученици от ПГ"Георги Сава Раковски", колеги,
приятели и читатели на библиотеката.
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ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Е ПОБЕДИТЕЛ В
ПРОЕКТА „ЗДРАВЕН И БАЛНЕО”

Конкурсът на Министерството на туризма определи
кои са новите български Eden дестинации („Най-добри
европейски дестинации“) по проекта „Здравен и балнео
туризъм GRO/SME/18/C/065 – Bulgaria Sanus per
Aquam”. Победител в състезанието е община Костенец,
а нейни подгласнички са община Самоков (с. Белчин),
община Баните, община Сапарева баня и община
Ардино.
Проектът привлече вниманието на различни
български общини, които притежават богати ресурси
като здравни и балнео маршрути. Той е финансиран по
Програмата за конкурентоспособност на малките и
средните предприятия (2014 – 2020 г.) COSME. Целта
на проекта е да се промотират нововъзникващи и малко
познати български туристически региони, които са
разработили специфични услуги въз основа на
местните си природни ресурси, съоръжения и
инфраструктура за развитие на здравен и балнео
туризъм. Комисия разгледа подадените от тях
формуляри според критериите за оценка, които са част
от изискванията на процедурата. Съгласно тази оценка
по документи бе осъществено и посещение на място на
петте дестинации, получили най-голям брой точки, и те
бяха номинирани за отличията. За избраните 5
дестинации е извършено фотозаснемане и се подготвя
брошура на български и английски език за
популяризиране на техния потенциал.
През настоящия месец ще се проведе и национална
церемония за награждаване на избраните малко
познати Eden дестинации за здравен и балнео туризъм.
Чрез проекта Eden се привлича вниманието към
многообразието и общите характеристики на
европейските туристически дестинации, които се
включват в обща мрежа.

