ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕВЕТИ МАЙ -

ДЕН НА ПОБЕДАТА И ДЕН НА ЕВРОПА

Уважаеми съграждани,
Уважаеми дейци на българското образование,
наука и култура,
В Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост поздравявам всички, които
със своите знания, умения и дух създават блага,
търсят и откриват нови предизвикателства.
Празникът 24 май е израз на най-висшата човешка
ценност- духовността. Само чрез духовност се градят
устоите на нацията: „Напред, народността не пада,
там дето знанието живей.“ Двадесет и четвърти май
това е денят, който всеки от нас свързва с отварянето
на един своеобразен прозорец към големия свят –
светът
на
образованието,
на
науката,
на
просвещението, на бъдещето. Това е денят, в който
всеки българин си спомня с благодарност и
удовлетворение за своите учители.
На всички учители, на всички творци, на
всички културни деятели – нека пребъдва в
светлина най-великото човешко благо – Словото,
дадено ни от светите братя, за да се разбираме подобре и да го обогатяваме с жизненост и чисти мисли,
с мъдрост и решимост за добри начинания и полезни
дела!
На нашите деца, пожелавам здраве и жизнелюбие,
творчески стремежи и успехи! Бъдете упорити,
любознателни и ученолюбиви! Никога не се
предавайте! Борете се за постигане на своите мечти!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО!
РАДОСТИН РАДЕВ,
Кмет на община Костенец

В община Костенец тържествено бе отбелязан девети
май - Ден на победата и Ден на Европа.На този ден трябва
да прекланяме глава пред подвига и саможертвата на
всички онези изгубили живота си в най-страшната и
опустошителна война в човешката история. Девети май
символизира стремежа към единство, мир и просперитет в
Европа. В България обаче, датата все още е символ на
кръстопът между минало и бъдеще. До 2005 г. страната ни
отбелязва този ден единствено като Ден на победата,
когато с Постановление 54 на Министерския съвет от 29
март празникът е обявен като Ден на Европа.  на стр.2

ОТБЕЛЯЗВА СЕ В ДЕНЯ НА СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ
КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА И Е ПОСВЕТЕН НА
КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ

Константин Костенечки - будител, бележит книжовник
роден през 1380 година в село Костенец. Той е
продължител на голямото културно и литературно дело на
Евтимий Търновски, допринесъл за развитието на
южнославянскатата
Ресавска
книжовна
школа.
Костенечки постъпва и се учи в Костенечкия манастир, а
след това продължава образованието си в Бачковския
манастир, където се обучава в школата на Патриарх
Евтимий и става горещ привърженик на неговата
правописна школа. Завършвайки обучението си при
Андроник, ученик на Патриарха, Константин Костенечки
постъпва на служба в Пловдивската митрополия, към
която село Костенец е епископия.
 на стр.2
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50 ГОДИНИ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“
ГРАД КОСТЕНЕЦ

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕВЕТИ МАЙ-

Детска градина“Звънче“ гр.Костенец отпразнува 50годишен юбилей от своето създаване. На 30 май в
салона на НЧ“Прогрес 1907“ гр.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.  в следващия брой на
в.“Костенец днес“ очаквайте продължение

 от стр.1
Слово по повод празника произнесе
кметът на община Костенец г-н Радостин Радев и
председателят на Общински съвет-Костенец г-н
Георги Митров. Официални лица, присъстващи на
тържественото честване по случай 9-ти май бяха г-н
Радостин Радев, кмет но община Костенец, г-н Георги
Митров, председател на Общински съвет-Костенец, гн Румен Тодоров, зам.-кмет на община Костенец, г-н
Георги Янакиев, секретар на община Костенец,
общински съветници, кметове на населени места и
кметски наместници, подп. Найден Найденов,
началник Поделение 22700, подп. Георги Кадийски,
Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва,
гр.Костенец, директори на училища и детски градини,
председатели на читалищни настоятелства, г-н Михо
Червенков, почетен гражданин на Костенец,
Общинска организация към Национално движение
„Русофили“, представители на политически партии.

 от стр.1
Тази година честванията по повод
празника на село Костенец започнаха със спортен
празник на стадион „Белмекен“, включващ лека
атлетика и детски футбол и футболна среща между
ветераните. Вечерта на 18 май бе организирана
празничната програма
с участието на децата от
ДГ“Радост“, ученици от ОУ“К.Костенечки“ с.Костенец
и самодейните състави при НЧ“Просвета-1881“
с.Костенец в салона на читалището в селото. Двадесети
май започна с детската постановка „Приказки с много
песни все за личности известни“ на
Театралномузикален център Кърджали, които представиха
детската постановка „Макс и Мориц“. Театралният ден
продължи с постановка за възрастни „Няма вместа“ – с
участието на Мая Бежанска, в салона на НЧ„Просвета1881“с.Костене И тази година с литийно шествие
започна празника на село Костенец. Беше направен
молебен за здраве на село Костенец и водосвет от
свещеноиконом Свещаров. Официални гости на
празника бяха г-н Радостин Радев, кмет на община
Костенец, г-н Георги Митров, председател на
Общински съвет-Костенец, г-н Румен Тодоров - зам.
кмет на община Костенец,
г-н Георги Янакиев,
секретар на общината, кметове на кметства, директори
и учители на училища, читалищни дейци,
общественици и други.

Специалният гост-изпълнител беше известният
Веселин Маринов, който с прекрасните си изпълнения
завладя публиката. Певицата Валерия Момчилова с
народните си песни успя да вдигне присъстващите на
кръшни хора. Вълнуващите изпълнения на певците
отново заредиха публиката с истински положителни
емоции.
Кметство село Костенец

ДЕН НА ПОБЕДАТА И ДЕН НА ЕВРОПА

В празничния концерт взеха участие фолклорна
танцова формация „Костенец“ при НЧ“Прогрес 1907“
гр.Костенец, с хореограф Николай Ибришимов, детски
танцов състав при НЧ“Гео Милев-1954“ гр.Момин
проход, с хореограф Станислав Крумов, изпълнения на
децата от ДГ“Звънче“ гр.Костенец, Ангелина
Ангелова, СУ“Св.Климент Охридски“ гр.Костенец,
Адриан
Тодоров,
СУ“Св.Климент
Охридски“гр.Костенец, Мъжка вокална група „Зелен
здравец“ при НЧ“Просвета-1881“ с.Костенец, Денс
формация „Вайялет“ при НЧ“Прогрес 1907“
гр.Костенец, с хореограф Валентина Бонжолова и
ръководител Емилия Мичева, Кристо Кръстев,
СУ“Св.Климент Охридски“ гр.Костенец. Цветя на
почит и признателност бяха поднесени от община
Костенец, Общински съвет - Костенец, Съюз на
офицерите и сержантите от запаса и резерва в
гр.Костенец, политически партии, училища, читалища,
детски градини и граждани.
Ничия саможертва не е била напразна. Длъжни сме
да помним и почитаме героите си и да благодарим за
днешната обединена, демократична и модерна Европа.
Свеждаме глави пред всички, сражавали се под
бойните знамена на армията и осъдили с човешкото си
усещане терора и проявленията на фашизма.
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ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019
ЦИК: 2 095 575 са гласувалите на изборите за Европейски парламент
2 095 575 са избирателите гласували на
изборите за Европейски парламент на 26 май
според положените подписи в избирателните
списъци, стана ясно от решение на ЦИК.
Централната избирателна комисия обяви
окончателните резултати от изборите за
Европейски парламент, проведени на 26
май.6 288 656 са гражданите, които имат право
на глас. Общият брой на намерените в
избирателните кутии бюлетини и потвърдени
гласове от машинното гласуване е 2 095 651.
2 015 341 са действителните гласове –
бюлетини и машинно гласуване. 80 238 са
недействителните гласове. В решението ЦИК
разпределя мандатите между партиите и
коалицията. ГЕРБ печели 6 мандата, БСП - 5,
ДПС - 3, ВМРО - БНД- 2, а "Демократична

България"- 1 мандат.
При 100 % обработени протоколи при
първоначалното им въвеждане междинните
резултати на европейските избори сочат, че за
ГЕРБ са гласували 31,07 процента
от
упражнилите правото си на вот. БСП получава
24,26 от гласовете, ДПС - 16,55 процента,
ВМРО - 7,36% и "Демократична България" 6,06
процента.
Разпределението
на
действителните гласове е както следва: ГЕРБ 607 194, БСП - 474 160, ДПС - 323 510, ВМРО 143 830, Демократична България - 118 4.
Резултати
от
изборите за Европейски
парламент в община Костенец : От 10669
избиратели гласуваха 3.147, което е 29.5%,
действителни гласове 3030, от тях: За БСП 86228.5%, за ГЕРБ 944 - 31.1%, за ДПС 345 11.4%, за ВМРО 240- 8.3 и за ДБ 81 - 2.7%.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ПРИЕ БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ЗА 2019 ГОДИНА

На 07 май 2019 година
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 14 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 Ст.Йорданов,
кмет на кметство с. Пчелин, гн Ат.Йорданов, кмет на
кметство с. Горна Василица,
г-н
Георгиев,
кметски
наместник на с. Очуша,
граждани.
ТОЧКА ПЪРВА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС,
предостави думата на г-н
Юлиян Одажиян.
Г-н
Одажиян,
председател на КНУОПОС,
запозна присъстващите с
Предложение
относно
промяна в Програмата за
управление и разпореждане с
имотите
–
общинска
собственост
в
Община
Костенец през 2019 година. С
11 гласа „за”, 2 „против” и 1
„въздържал се” бе прието.На
основание чл.21, ал.1, т.12 и

чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във
връзка с чл.8, ал.9 и ал. 10 от
Закона
за
общинска
собственост, с 11 гласа „за”, 2
„против” и 1 „въздържал се”
Общински съвет- Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 43
В раздел ІІ „Описание
на имотите, които Община
Костенец има намерение да
предложи за отдаване под
наем”, се добавя следния
текст:17. УПИ І- 1328 с площ
от 1600 кв.м. в едно с
изградените в него двуетажна
масивна сграда със застроена
площ от 100 кв.м., двуетажна
сграда със застроена площ от
111 кв.м. и сграда със
застроена площ от 80 кв.м.в
кв. 44 по плана на гр.
Костенец
ТОЧКА ВТОРА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС,
предостави думата на г-н
Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на
общината
запозна
присъстващите съз Заповед №
РД-04-153/22.04.2019г.,
с
която на основание чл.45, ал.5
от
Закона
за
местното
самоуправление и местната
администрация и чл.33, ал.3
от Закона за администрацията
връща
Решение
№
35/09.04.2019г. на Общински
съвет – Костенец, като
незаконосъобразно за ново
обсъждане в 14 дневен срок от
получаването му.
Отношение взеха:

Г-н Одажиян, зам.председател на ОбС изрази
мнение, че няма да коментира
заповедта,
слаба
неоснователна,
бюджета,
който бе предложен не бе
съобразен със становищата на
комисиите. По процедура за
разглеждане и приемане на
бюджета г-н
Одажиян
запозна присъстващите с
измененията и допълненията,
доклада по проекта за бюджет
за 2019г. и
списъка за
капиталови заходи за 2019
година.
Г-н Одажиян, зам.председател на ОбС поясни,
че в почивката са имали
разисквания и предложи за гр.
Момин проход от списъка за
капиталови разходи т.1.1.3
предвидените 15 000лв. за
основен ремонт на каптажа
мин.вода
да
отидат
за
изкърпване на улици, тъй като
се е оказало, че каптажа е
собственост на «СБР-НК»АД.
Във
функция
«Социално
осигуряване и грижи» за
дейност
«Клубове
на
пенсионера, инвалида и ДПР.
Да се добави ново тире и да
се
запише
«Закупуване
софтуери за библиотеките в с.
Костенец, гр. Момин проход и
гр. Костенец – 3 000,00лв.
Г-н Чолаков, съветник
ПП
БДЦ,
запита
по
капиталовия
списък
т.1.5.4.асфалтиране
на
ул.»Самуил» става 36 000 лв.и
т. 1.5.7. Подмяна водопровод
и асфалтиране на ул. «3-ти
март» става 68 000 лв. има ли
проекти за тези улици и
отговаря ли на сумите, които
са заложении? Предложи в
т.1.4.3. да отпдне и да стане
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Изграждане
полски път да се допълни - с.
Долна Василица, не с. Горна
Василица.
Г-н Радев, кмет на
общината поясни, че не може
да каже точни суми, за
ул.»Самуил» има проект за
асфалтиране около 60 000 лв.,
ул.»3-ти март» има само за
подмяна
на
водопровода
около 48 000лв.
Г-н Чолаков, съветник
ПП БДЦ, предложи в т.1.5.4
асфалтиране на ул.»Самуил»
става 20 500лв. общински
дейности, 15 500 от параграф
4000 изчезва, и тотал остава
20 500 лв., 1.5.7. подмяна
водопровод на ул.»3-ти март»
става 48 000лв., получава се
една разлика, която добавяме
ново 1.5.8. добавя за легнали
полицаи за 13 бр. около
2000лв. по КСС или общо 26
000 лв. и разликата от 9 500
лв. отива на 1.1.1., в т.1.2.4
първоначалната вноска от
40 000 лв. става 30 000 лв. и
19 500 лв. пак отиват на 1.1.1
и предложението на г-н
Одажиян става 34 500 лв. Г-н
Чолаков запита какво се
случва
с
електронно
гласуване?
Г-н
Митров,
председател на ОбС подложи
на гласуване прекратяване на
разискванията. С 13 гласа
«за», 0 «против» и 0
«въздържал се» бе прието. На
гласуване
бе
подложено
предложението
на
г-н
Одажиян
относно
т.1.1.3
отпада и сумата отива за
изкърпване на улици в гр.
Момин проход. С 12 гласа
«за», 0 «против» и 1
«въздържал се» бе прието. На
гласуване
бе
подложено
предложението
на
г-н
Одажиян относно закупуване
на софтуер на библиотеките в
гр. Костенец, с. Костенец и гр.
Момин проход в т.6.2. от

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

предложението ново тире –
3 000лв.. С 12 гласа «за», 0
«против» и 1 «въздържал се»
бе прието.На гласуване бе
подложено предложението на
г-н Чолаков относно ул.»
Самуил» 15 500лв. общински
дейности да отпаднат. С 4
гласа «за», 2 «против» и 5
«въздържал
се»
бе
отхвърлено. На гласуване бе
подложено предложението в
т. 1.5.7. да останат да станат
48 000 лв. С 3 гласа «за», 1
«против» и 9 «въздържал се»
бе отхвърлено. На гласуване
бе подложено предложението
т. 1.4.3 става с. Долна
Василица. С 12 гласа «за», 0
«против» и 1 «въздържал се»
бе прието. 1.8 изграждане на
съоръжения за намаляване на
скоростта – 3000лв. С 6 гласа
«за», 1 «против» и 4
«въздържал
се»
бе
отхвърлено. На гласуване бе
подложено предложенитео на
г-н Одажиян в приходната
част на бюджета за 2019г. С
10 гласа «за», 0 «против» и 3
«въздържал се» бе прието. На
гласуване
бе
подложена
разходната част с приетите
промени. С 10 гласа «за», 0
«против» и 3 «въздържал се»
бе прието.На гласуване бе
подложен
списъка
за
капиталовите
разходи
с
приетите промени. С 9 гласа
«за», 0 «против» и 3
«въздържал се» бе прието.
Г-н Донков, съветник
МК «Костенец, събуди се»
предложи прегласуване.
Г-н
Митров,
председател на ОбС подложи
на прегласуване списъка за
капиталови разходи за 2019г..
С 10 гласа «за», 0 «против» и
3 «въздържал се» бе приет.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6,
чл. 52, ал. 1 и връзка с
чл.27,ал.4 и ал.5от ЗМСМА и
чл. 94,ал.1, ал. 2 и ал.3 и чл.39
от Закона за публичните
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финанси и във връзка с
разпоредбите на Закона за
държавния бюджет за 2019г.
на РБ и Наредбата за
условията и реда за съставяне
на тригодишната бюджетна
прогноза за местни дейности
и за съставяне,обсъждане
,приемане,
изпълнение
и
отчитане
на
общинския
бюджет, предлагам на Вашето
внимание проекта на бюджет
и План за финансиране на
капиталовите разходи за 2019
година на община Костенец, с
поименно гласуване с 11 гласа
„за”, 0 „против” и 2
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 44
Приема бюджета на
Община Костенец за 2019
година, както следва:
1. По приходната част в
размер на общо 9 203 098 лв.
, в т. ч.:
1.1.
Приходи
за
делегирани
държавни
дейности в размер на 5 757
986 лева, от които:
1.1.1.Обща субсидия за
делегираните от държавата
дейности по чл.50 от ЗДБРБ
за 2019 г.
5 678 742 лева
1.1.2. Преходен остатък
от 2018 г.
79 244 лева

преходен остатък
от бюджета към 31.12.2018 г.
на делегираните държавни
дейности
във
функция
Образование в размер на 79
244 лв.
1.2. Приходи за местни
дейности в размер на общо
3 445 112 лева, в т.ч.
1.2.1.Собствени приходи
–
2 135 512лева
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1.2.1.1
.Имуществени
и
други
данъчни приходи
718 500 лева

1.2.1.2. Неданъчни
приходи
–
1 417 012
лева
1.2.2.
Трансфери
за
местни дейности 1 309 600
лева в т.ч.
Обща изравнителна субсидия

814 000 лева
За зимно поддържане и
снегопочистване на общински
пътища
135 400 лева
 Целева субсидия за
капиталови разходи за местни
дейности

360 200 лева
1.2.3.
Операции
с
финансови
активи
–
/- 841 350/ лева в т.ч.:
погасяване
на
дългосрочни
заеми
към
ФЛАГ
-/-62
040/
лева 
- такси по чл.64 и чл.60 от
Закона за управление на
отпадъците съгласно приетата
план сметка - /-107 200 / лева

- съфинансиране по
проект за изграждане на
Регионално
система
за
управление на отпадъците /- 127 674/ лева
- Възстановяване на
текущ
банков
заем

/- 473 954/ лева
- Лизингови вноски 
/-70 482 /лева
2. Приема бюджета на
Община
Костенец
по
разходната част в размер на
9 203 098 лева, разпределен по
основни видове разходи по
бюджетни функции, групи и
дейности, както следва, в т.ч.:
2.1.
Разходи
за
делегираните
държавни
дейности в размер на 5 757
986 лева, разпределени по
функции, както следва:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

Ф-я І “Общи държавни 
служби”
642 200 лева 
Ф-я ІІ “Отбрана и сигурност”
104 830
лева
Ф-я ІІІ Образование”
4 595 760
лева
Ф-я ІV “Здравеопазване”
177 946 лева
Ф-я VІІ “Почивно дело,
култура,
религиозни дейности”
237 250 лева
2.2. Разходи за местни
дейности в размер на 3 445
112 лева, разпределени по
функции, както следва:
Ф-я І “Общи държавни
служби”
566 267 лева
 Ф-я ІІІ Образование”
350 000 лева
 Ф-я ІV “Здравеопазване”
75 500 лева
Ф-я
V
“Социално
осигуряване,
 подпомагане и грижи
268 063 лева
Ф-я
VІ
“Жилищно
строителство,
БКС и опазване на околната
среда”
1 608 532 лева
Ф-я VІІ “Почивно дело,
култура,
религиозни дейности”
223 000 лева
Ф-я
VІІІ
“Икономически
дейности и услуги”
89 500
лева
2.3.
Разходи
за
дофинансиране
на
делегираните дейности
с
местни приходи в размер на
264 250 лева, разпределени
по функции, както следва:
Ф-я І “Общи държавни
служби”
148
250
лева
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Ф-я ІV “Здравеопазване”
41 000 лева
Ф-я VІІ “Почивно дело,
култура,
религиозни
дейности”
75 000
лева
3.
Утвърждава
бюджетно
салдо
по
общинския бюджет,изчислено
на касова основа в размер на /79 244 / лева.
4.
Приема
Инвестиционна програма за
2019г. в размер на 780 860
лева,и
одобрява
разпределението на целевата
субсидия
за
капиталови
разходи в размер на 360 200
лв.съгласно Приложение № 2
и
капиталовите
разходи,
финансирани от приходи по §
40
00
Постъпления
от
продажба
на
общински
нефинансови активи, съгласно
чл. 127, от ЗПФ в размер на
400 000 лв. и собствени
приходи от местни данъци –
20 660 лв.
5. Приема разчет за
целеви разходи и субсидии,
както следва:
5.1.
Помощи
по
Решение на ОбС в размер на
32 000 лева в т.ч. помощ за
раждане на дете в еднократен
размер от 200 лв
5.2. Членски внос на
Община Костенец в размер на
6 100 лева, отразени в
текущата издръжка на местна
дейност
122
“Общинска
администрация”.
5.3.
Средства
за
социално-битово и културно
обслужване на персонала в
бюджетните
дейности
в
размер до 3 % върху
плановите средства за работни
заплати на лицата, назначени
по трудово правоотношение.
5.3.1.
Определянето,
разходването и отчитането на
средствата се извършват чрез
съответните
бюджети
в
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5.4.
Лимит
за
представителни разходи на
кмета на общината в размер
на 2%
от издръжката на
местна
дейност
122
"Общинска администрация",
но не повече от 3 000 лв.
5.5.
Лимит
за
представителни разходи на
председателя на общински
съвет в размер на 1% от
издръжката на местна дейност
123 "Общински съвет" или
1750 лв.
5.6.
За
финансово
подпомагане дейността на:
СБДПЛР Костенец ЕООД –
60 000 лева, „Медицински
център 1” ЕООД -5 500
лв.,като в средствата са
предвидени и средства за
осигуряване отоплението на
сградите. Средствата общо в
размер на 75 500 лева да бъдат
отразени в бюджета на местна
дейност
412
“Общински
болници”.
5.7.Подпомагане
дейността на Сдружение с
нестопанска цел МИГ 2010
Костенец – 2 000 лева в
дейност
„Общинска
администрация”.
5.8.Такса депониране в
РДУО Самоков – 20 000 лв. и
членски внос – 1 362 лв. в
дейност „Чистота”
5.9.
Закупуване
на
костюми за НЧ”Гео Милев”
гр.Момин проход – 3 000 лв.
6. Утвърждава целеви
средства и субсидии от
приходите
с
общински
характер:
6.1. За издръжка на
туристически дружества – 3
000 лева., съответно за ТД
„Планинар – 1 500 лв. и за ТД
„Равни чал” –1 500 лв.
6.2. За подпомагане
дейността на клубове на
инвалиди и пенсионери – 9
500 лв. в дейност „Клубове на
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пенсионера и инвалида „по
клубове както следва:
- Клуб Здраве и
хармония гр.Костенец – 1 000
лв.
- Клуб на диабетиците
гр.Костенец – 1 000 лв.
- Клуб на пенсионера
гр.Момин проход – 1 000 лв.
Клуб
Диабет
гр.Момин проход – 500 лв.
- Клуб Зелен здравец
с.Костенец – 1 000 лв.
- Клуб Пчела Пчелин –
500 лв.
Дружество
Военноинвалид – 1 000 лв.
- Съюз на офицерите и
сержантите от запаса – 500
лв.
- Закупуване на 3 бр.
софтуери за библиотеките в
гр. Костенец, гр. Момин
проход и с. Костенец – 3 000
лв.
6.3.Издръжка на ОП
Траянови врата – 70 000
лв.издръжка звено „Спорт” –
120 000 лв. и 30 000 за
субсидии
за
спортните
клубове , за национални и
местни празници 20 000 лв. в
дейност „Общи държавни
служби”.
7. Общински съвет
Костенец
Упълномощава
Кмета на общината да одобри
списък
на
длъжностите
имащи право на транспортни
разходи
и
да
утвърди
поименен списък на лицата,
имащи право на транспортни
разходи,съгласно
разпоредбите на ЗДБРБ за
2019г. и ПМС 344
за
изпълнение на държавния
бюджет за 2019г.
7.1. Стойността на
билета за длъжностите се
компенсира в размер на 85 %
за автомобилния транспорт и
100%
за
железопътния
транспорт .
8. Съгласно Решение №
146/01.08.2012
г.
на
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Общински съвет Костенец,
определя
численост
на
персонала за делегираната от
държавата
дейност
122
“Общинска администрация” в
рамките
на
средствата,
определени
по
единните
стандарти – 59.5 бройки и
допълнителна численост 21
бройки с източник на средства
от
местни
приходи
и
утвърждава
разходите
за
персонала финансиран от
общинския бюджет и щатните
бройки
без
звената
от
системата
на
народната
просвета
прилагащи
делегирани бюджети както
следва:
Общинска
администрация - 790 178
лв.за 80.5 щ.бр.
- Общински съвет –
130 800 лв.
- Отбрана и сигурност
– 61 080 лв. за 5 щ.бр.
- Здравеопазване – 177
946 лв.за 15.5 щ.бр.
- Домашен социален
патронаж – 95 750 лв.за 12
щ.бр.
- Клуб на пенсионера
и инвалида – 28 773 лв.за 3
щ.бр.
- Озеленяване - 8 482
лв.за 1 щ.бр.
- Общински пазар 27 823 лв.за 3 щ.бр.
- По ПМС 66 – 34 210
лв. за за 4.5 щ. бр.
- Звено Спорт – 95 135
лв. за 10.5 щ.бр.
- ОП Траянови врата –
38 764 лв. за 6 щ. бр.
9.
Определя
второстепенните
разпоредители
с
бюджет
както следва:
- СУ „Св.Климент
Охридски” гр.Костенец;
- ОУ „Св.Св.Кирил и
Методи” гр.Костенец;
- ОУ „Св.Константин
Костенечки” с.Костенец;
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- ОУ „Христо
Смирненски”
гр.Момин
проход;
- ПГ „Г.С.Раковски”
гр.Костенец
ДГ
„Звънче”
гр.Костенец;
ДГ
„Здравец”
гр.Костенец;
ДГ
„Радост”
с.Костенец;
10. Задължава кмета да
разпредели одобреният от
ОбС бюджет по тримесечия и
утвърди разпределението.Да
определи
и
утвърди
бюджетите
на
второстепенните
разпоредители с бюджет.
11.
Упълномощава
Кмета:
11.1.
Да
определи
месечни
лимити
за
финансиране на делегираните 1.
държавни дейности, съгласно
ЗДБРБ за 2019г.:
първо тримесечие – 30
на сто
второ тримесечие – 25
на сто
трето тримесечие – 20
на сто
четвърто тримесечие –
25 на сто
11.2.
При
икономически и финансови
показатели и индикатори,
водещи до оценки и прогнози
за
по-неблагоприятно
развитие на икономиката от
очакваното, след намаляване
от Министерски съвет на не
лихвените
разходи
и
предоставени трансфери под
утвърдения им размер, същите
да
бъдат
намалени
по
съответните бюджети.
11.3. В случаи на
неритмично постъпване и
неизпълнение на собствените
приходи по бюджета на
общината
през
годината,
финансирането
на
съответните
разходи
в
рамките
на
одобрените
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бюджетни кредити да се
извършва до общия размер на
постъпленията.
12.Определя размера на
общинския дълг за 2019г. в
размер на 606 476 лв.на
01.01.2019г. и размера на
общинския
дълг
към
31.12.2019г. в размер на 521
997 лева.Община Костенец не
предвижда поемане на нов
дълг през 2019г.
13.
Дава
съгласие
възникналият
временен
недостиг
на
бюджетни
средства за финансиране на
местни и държавни дейности
в процеса на изпълнение на
общинския бюджет да се
осигури
с
временни
безлихвени
заеми
от
извънбюджетни сметки и
фондове на общината.
Общия
размер
на
задълженията
от
минали
години които ще бъдат
разплатени в бюджет 2019г.е
60 000 лева съгласно план
график/Приложение 1/ и ще се
съберат вземания от минали
години в размер на 155 000
лв.
15.
Определя
приоритетите на бюджетните
разходи за 2019 година, както
следва:
15.1. Първа група –
Разходи,
осигуряващи
жизнено важни доходи и
плащания:
Заплати,
осигурителни
плащания,
помощи и стипендии;
15.2. Втора група –
Плащания по обслужване на
общинския
дълг
и
неразплатени
разходи
от
минали години ;
15.3. Трета група –
Неотложни
разходи
за
осъществяване на общински
дейности:
 разходи за храна,
отопление, осветление, вода,
както
и
издръжка
на
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социалните,
здравните
и
образователните заведения.
 Разходи
за
поддържане на публичната
общинска собственост.
15.4. Четвърта група Разходи за стимулиране на
икономически растеж.
 Капиталови
разходи с целеви и собствени
средства.
16. При възникване на
непредвидени обстоятелства –
стихийни бедствия, аварии,
катастрофи и други щети,
финансирането на разходите
за
нормализиране
обстановката в общината, да
се счита за първостепенен
приоритет за определения
период.
17. Възлага на Кмета на
общината:
17.1.
Да
определи
конкретните
права
и
задължения
на
второстепенните
разпоредители
17.2. Да ограничава или
спира
финансирането
на
второстепенните
разпоредители с бюджетни
кредити при неспазване на
финансовата дисциплина и на
правилата по Системите за
финансово
управление
и
контрол.
17.3.
Да
отразява
служебно
промените
по
общинския бюджет с размера
на постъпилите средства от
дарения и спонсорства, в
съответствие с волята на
дарителите и спонсорите;
18.
Определя
максималния
размер
на
новите задължения за разходи
които могат за бъдат поети
през 2019г. в размер на 6 на
сто
от
средногодишния
размер на отчетените разходи
за последните четири години
/9 563 973 лв./ или в
абсолютен размер на 573 838
лв. съгласно чл.94 от ЗПФ.
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19. Определя
максималния
размер
на
ангажиментите за разходи
които могат за бъдат поети
през 2019г. в размер на 11 на
сто
от
средногодишния
размер на отчетените разходи
за последните четири години
/9 563 973 лв./ или в
абсолютен размер на 1 052
037 лв.
20. В рамките на
бюджетната година временно
свободните
средства
за
делегираните от държавата
дейности могат да се ползват
за финансиране и на други
плащания по бюджета на
общината, при условие че не
се нарушава своевременното
финансиране на делегираните
от държавата дейности в
определените им размери.
21. При спазване на
общия размер на бюджета и
възникване на неотложни и
доказани
потребности,
Общински
съвет
оправомощава
Кмета на
общината
да
извършва
компенсирани промени /чл.
125, ал. 1 от ЗПФ/:
21.1.
между
утвърдените
разходи
в
рамките на една дейност,с
изключение на дейностите на
делегиран
бюджет
при
условие че не се нарушават
стандартите за делегираната
от държавата дейност и няма
просрочени задължения за
съответната дейност.
21.2.
между
утвърдените
разходи
в
рамките на една дейност или
от една дейност в друга, без
да изменя общия й размер в
частта за местните дейности.
22.
Задължава
ръководителите на бюджетни
дейности
и
звена,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

финансирани чрез общинския
бюджет, в 10 дневен срок от
приемане на бюджета да
разработят и представят на
кмета на общината конкретни
предложения за изпълнение
на приходите в дейностите,
които ръководят, както и
мерки за изпълнение на
гласувания им бюджет.
23.
Упълномощава
Кмета на общината да
кандидатства за средства от
централния бюджет и други
източници за съфинансиране
на общински проекти и
програми и да предоставя
временни безлихвени заеми от
временно свободни средства
по общинския бюджет за
авансово финансиране на
плащания
по
проекти,финансирани
със
средства от ЕС и други
международни
програми,
включително и на бюджетни
организации чиито бюджет е
част от общинския бюджет.
24.
Упълномощава
Кмета на общината да
разработва
и
възлага
подготовката на общински
програми и да кандидатства за
финансирането
им
със
средства по структурни и
други фондове на ЕС, по
национални
програми
и
проекти за осигуряване на
алтернативни източници на
средства за реализиране на
определените годишни цели
на общината и за изпълнение
на
общинския
план
за
развитие.
25.
Задължава
управителите
на
Туристическите дружества и
Спортните
клубове
да
представят отчет на кмета на
общината за изразходването
на
предоставените
им
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средства под формата на
субсидия.
26.
Задължава
читалищните настоятелства да
представят отчет на кмета на
общината за изразходването
на
предоставените
им
средства под формата на
субсидия.
27. Одобрява годишен
индикативен
разчет
за
сметките за средства от ЕС
съгласно приложение 3.
28.
Да
одобри
актуализирана
бюджетна
прогноза на община Костенец
за местните дейности за
периода 2019 – 2021г.след
приемане на Решението на
Министерски
съвет
за
бюджетна процедура 2019г.
29. Приема доклада по
проекта на бюджет 2019г. на
община Костенец.
30. Приема за сведение
Протокола от публичното
обсъждане на бюджета.
Г-н Митров, председател
на ОбС, предостави думата на
г-жа Снежанка Тодорова.
Г-жа Тодорова, съветник
ПП
БСП
поясни,
че
напоследък са свидетели на
все повече туристи, които
посещават вили Костенец,
всички паркират с колите на
площада, лично е свидетел, че
хората
със
затруднено
движение не могат да ползват
тоалетната и помоли да се
обособи едно паркомясто
обозначено за инвалиди, за да
могат хората да ползват
тоалетната, така нужна за тях.
Поради изчерпване на
дневния ред г-н Митров,
председател на ОбС закри
заседанието в 19.00 часа.
Костенец днес
Издание на община Костенец
E-mail:verjiniq@kostenetz.com
Редактор: Вержиния Шопска
Телефон: 0877 10 76 77
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ЧЕСТВАНЕ НА 74 ГОДИНИ ОТ ВЕЛИКАТА
ПОБЕДА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА

На 10 май град Момин проход посрещна скъпи
гости, дошли да отдадат заслужена почит към паметта
на загиналите във Втората световна война 25 милиона
руснаци. В Деня на победата на човека и правото му
да се радва на живота всички си спомниха за онези
милиони, които не се завърнаха по домовете си.
Официални гости на събитието бяха кметът на
община Костенец Радостин Радев, зам.-кметът на
общината Румен Тодоров, секретарят на общината
Георги Янакиев, кметът на град Момин проход
Йорданка Митрова. Празникът уважи и Борис Громов,
директор на Дома на Москва в България. Присъстваха
кметове и кметски наместници, общински съветници и
много граждани. Приветствия поднесоха кметът на
общината Радостин Радев и Борис Громов. Те
напомниха за безпримерния героизъм, за страданията
и лишенията, но и за радостта от победата над
фашизма.
Тържественият концерт беше открит с детски
танцов състав „Момин проход”, който показа
красотата на българските народни ритми, празничната
програма продължи с стихотворението „Ода на
радостта“ в изпълнение на Ангелина Ангелова,
СУ“Св.Климент Охридски“ гр.Костенец, песента „Ден
победы“ изпълни Андриан Тодоров, СУ“Св.Климент
Охридски“гр.Костенец,
Мъжка
вокална
група
„Родолюбец“ при НЧ“Прогрес 1907“гр.Костенец и
стихотворението „Европа“ Кристо Кръстев. Венци и
цветя на признателност бяха поднесени от Община
Костенец, Общинския съвет, кметство град Момин
проход, посолството на Руската федерация в България,
кметствата от общината, Съюз на офицерите и
сержантите от запаса и резерва в гр. Костенец,
политически партии, читалища и граждани.

11

ДЕН НА РЕВОЛЮЦИЯ В ХРАНЕНЕТО
„Не яж боклуци, яж зеленчуци!“

Децата от ДГ "Здравец" се включиха в Деня на
революцията в храненето "Не яж боклуци, яж
зеленчуци". Под това мото децата от костенската
детска градина "Здравец" се включиха в Деня на
революцията в храненето, организиран от фондация
"За храната". Малчуганите научиха много нови неща
за зеленчуците и витамините и получиха ценни съвети
как да си приготвят сами полезни, вкусни и красиви
рецепти у дома. След това се включиха в кулинарна
работилница, където вложиха много фантазии и
старание и приготвиха само пъстри ястия от
зеленчуци. Под съпровод на детски песни и с много
усмивки, след това те изядоха всичко. Всяко от децата
получиха сертификат за участие в националната
кампания "Ден на революция та в храненето".

Първа група от ДГ“Здравец“ в град Костенец, с
учители г-жа Наумова и г-жа Кръстева станаха част от
инициативата "Ден на революция в храненето".
Тя се провежда в цялата страна на две дати - 17 и 18
май и в него се включиха рекорден брой деца от
цялата страна - над седем хиляди от седемдесет
населени
места, заедно
с
техни
родители
и учители.Фондация
“За
храната”
провежда
националната кампания “Ден на революцията в
храненето” за трета поредна година в големи и малки
населени
места. Фондацията предоставя
на
доброволците - организатори на работилнички,
рецепти и презентации, съгласувани с лекаридиетолози на консултативния съвет на фондацията,
както и допълнителни образователни материали и
подаръци за децата. Образователната кампания “Ден на
революцията в храненето” има за цел да стимулира
консумацията на повече плодове и зеленчуци за сметка
на т.нар junk храни.

брой 27/91/, май 2019 година
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ПО СТЪПКИТЕ НА БОЙНАТА СЛАВА
Крепост „Стенос“ при прохода „Траянови
врата“

Петата глобална седмица на ООН за пътна
безопасност подчертава, че всеки може да бъде лидер в
областта на пътната безопасност. Като родители,
учители, ученици, служители, доброволци и загрижени
граждани, всеки може да приеме роля на ангажираност
за по-безопасни пътища. Възможно е да се подчертаят
специфичните рискове на пътя, да се обърне на
вниманието на всички институции и да се поиска те да
предприемат конкретни мерки, необходими за тяхното
решаване. През последните десетилетия пътната
безопасност се е подобрила значително, но въпреки това
броят на смъртните случаи и нараняванията все още е
твърде висок. Това налага необходимостта от особено
внимание към проблемите на пътната безопасност и от
разширяване на международното сътрудничество в тази
област.Пътната безопасност е важна, тъй като пътните
катастрофи са причина за 1,35 милиона смъртни случая в
световен мащаб и над 84 000 смъртни случая в
Европейския регион всяка година. Пътните катастрофи
са водещият убиец на хора на възраст между 5 и 29
години. Тридесет процента от смъртните случаи при
пътни
катастрофи
включват
пешеходци
и
велосипедисти, които са сред най-уязвимите участници в
пътното движение.

Крепост "Стенос" Траянови врата се превърна в
тренировъчно стрелбище за стрелба с традиционен
български лък!
Съвместно със Сдружение за
възстановяване и съхранение на българските
традиции - Авитохол, се постарахме да запалим
искрицата обич и интерес към българската история и
бойни практики. Малки и големи бяха неимоверно
привлечени от възможността да стрелят с лък и да
послушат вдъхновяващи истории за отминали славни
времена!

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СИРЕНЕТО
град Сливница

10 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН "ДВИЖЕНИЕТО - ТОВА
Е ЗДРАВЕ"
Инициативата на СЗО за отбелязване на 10 май като
световен ден „Движението – това е здраве” започва през
2002 година на 55-та Световна здравна асамблея.
Инициативата „Движението – това е здраве” в своята
същност изразява необходимостта от физическа
активност, която всеки човек трябва да осъществява по
различно време и на различно място в своята ежедневна
дейност. Положителните ефекти от физическата
активност върху човешкото здраве: подобрява растежа и
развитието
на
детския
организъм;
подобрява
функционалното състояние на дихателната и сърдечносъдовата система; поддържа костите, ставите и
мускулите в добро състояние; подобрява обмяната на
веществата и повишава устойчивостта на организма;
подобрява координацията и контрола на движенията;
повишава самочувствието, подобрява настроението и
намалява стреса;повишава натрупването на оптималната
костна плътност и намалява риска от остеопороза при
лицата; намалява риска от развитие на болести на
сърдечно-съдовата система, диабет, онкологични и
други заболявания; подобряват се възприятията,
мисленето,
паметта
и
вниманието;
подпомага
поддържането на оптималното телесното тегло;
повишава се имунитета; увеличава се нивото на добрия
холестерол — за сметка на лошия. Препоръчителната
физическа активност според СЗО за деца и юноши е 60
минути дневно, а за възрастни - 150 минути седмично с
умерена натовареност.

На 11 май 2019 година зала “Арена Сливница” бе
домакин на Петото издание на фолклорното
надиграване „Я тропнете, да тропнем” и „Национален
фестивал на сиренето - 2019”. Събитието се
организира от Община Сливница и Международна
фестивална програма „Приятели на България” с
партньорството на Съюза на народните читалища в
България. Радостни сме да Ви съобщим, че нашият
съгражданин г-н Георги Пенджуров, управител на
Сдружение на производителите на традиционно
българско овче сирене и собственик на мандра в село
Костенец, бе удостоен с първо място, грамота и
плакет за „традиционно сирене“ във фестивала в град
Сливница. Целта на фестивала е да популяризира
българското производство на млечни продукти. В зала
„Арена Сливница“ бе организирано Изложение базар на производители на млечни продукти от цялата
страна, които демонстрираха качество и многообразие
на продукцията си. По време на фестивала гостите се
насладиха на прекрасни фолклорни изпълнения на
участници от цялата страна и на качествени сирена и
други млечни продукти с акцент на местните
производители.
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МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„НИШАВСКИ ХОРОВОД“

На 18-ти и 19-ти май в град Драгоман се проведе
поредното 19-то издание на международния фолклорен
фестивал „Нишавски хоровод”. Фестивалът се
провежда всяка година в две издания. Първо в
България - в град Драгоман, а след това в Сърбия - в
град Цариброд. От българска страна той се организира
от Н.Ч. „Драгоман 1925” и се провежда на лятната
сцена пред сградата на читалището, а от сръбска страна
от „Център за култура - Цариброд”.

В него участват представители от населените места по
поречието на река Нишава и по магистралата София –
Ниш. Целта на фестивала е сближаване и
сътрудничество на хората от двете страни на
границата, които изповядват едни и същи традиции,
култура и обичаи. В изпълненото с българщина
мероприятие участие взеха фолклорни състави и
изпълнители от всякакви възрасти от България и
Сърбия. Женската група „Весели сърца“ и мъжката
група „Родолюбец“ гр.Костенец спечелиха във
фестивала четири златни медала и грамоти за участие.
Фестивалът се провежда паралелно в България и в
Сърбия и е посланик на българския фолклор по
поречието на река Нишава и западните покрайнини в
западната ни съседка.
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ПЪРВИ ФОРКЛОРЕН СЪБОР „БЪЛГАРИЯ Е
ЖИВА!“

На 11 май край Шишмановския манастир "Успение
Богородично" с голямо многокатово хоро започна
първият фолклорен фестивал под надслов "България е
жива!". Началото на фестивалната програма дадоха
звучни гайди и тъпани, след което средногорските
простори бяха огласени от Големите гайди на Стефан
Янев и Любомир Петов от Асеновград. На сцената
последователно своя талант, музикални, танцови и
певчески дарби показаха, заявилите предварително
своето участие групи и състави от близо и далеч.
Ансамбъл "Слънце" при 140-годишното народно
читалище "Слънце-1879" от град Ихтиман, танцов
състав "Вакарелче" и групата за народно пеене при
народно читалище "Заря-1902" с. Вакарел, танцов
състав "Ибърски ритми" и женската фолклорна група
"Детелини" при народно читалище "Христо Ботев 1903"с.Радуил, детска група за автентичен фолклор
при народно читалище "Христо Смирненски1928"с.Долни Лозен, школата за народни танци "Сън
денс" от София, танцов състав "Средногорски полъх"
от Ихтиман, Никита Йорданова от Националното
училище за фолклорни изкуства - Широка Лъка,
детски танцов състав и певческа група при народно
читалище "Гео Милев - 1954" от град Момин проход,
танцова формация "Възраждане" и певческа група
"Възраждане" към народно читалище "Възраждане2016" от самоковското село Продановци и танцова
формация "Рилски ритми" при народно читалище
"Отец Паисий-1910" с.Доспей. Допълнително в
празничната програма се включиха и самодейците от
танцовия състав "Стамболово" с.Стамболово. Всички
участници, гости и посетители имаха възможността
по време на фестивала да се докоснат и до щандовете
на майстори, занаятчии и производители, които
представяха стари български занаяти и производства.

Любомир Кузев
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Спортен дух и хъс изпълваше стадион "Белмекен" в
село Костенец. Децата на село Костенец се състезаваха в
щафетните игри, дърпането на въже, дългия скок и
детския футбол. Всички отличили се получиха
лакомства, купи и награди.
Благодарим за съдействието на всички наши
помощници, които и тази година помогнаха спортния
празник да протече толкова вълнуващо и весело. Накрая
се изигра и традиционния мач между ветераните на
отборите "Белмекен" и "Драгичево". Отново купата
остана в село Костенец с резултат 3:1 за нас.
Равносметката е, че всички имат потребност от повече
спортни игри и празници, а ние обещахме да ги правим
по-често.

Кметство село Костенец

