СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО
ВРЪЧВАНЕ

САНИРАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА
КУХНЕНСКИ БЛОК - СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ ГРАД КОСТЕНЕЦ

В главното меню на сайта на община Костенец е
добавена нова функционалност - "Система за сигурно
електронно връчване".
Електронното връчване (е-Връчване) е система,
която позволява изпращане и/или получаване и
съхраняване на електронни документи за/от публични
органи, физически и юридически лица. Комуникацията
чрез системата за е-връчване замества класическия
метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43
от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от
Закона за електронното управление (ЗЕУ).
Услугата за електронна препоръчана поща
представлява електронен еквивалент на препоръчаната
поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани
и юридически лица, за администрации, за лица,
осъществяващи публични функции и за организации,
предоставящи обществени услуги.
Услугите са достъпни през през уеб интерфейса на
Системата за е-Връчване https://edelivery.egov.bg/ с
регистрация чрез квалифициран електронен подпис
или ПИК на Националния осигурителен институт
(НОИ).

Започнаха строително - ремонтните работи за обект
„Саниране и основен ремонт на кухненски блок социален патронаж, гр. Костенец, община Костенец,
кв. 84, парцел XXVII - Етап 1”. След проведена
процедура, за избор на изпълнител и сключен
тристранен договор за сътрудничество между Фонд
„Социална закрила”, община Костенец и фирма „ДИ
ЕЛ СТРОЙ” ЕООД, започнаха строително ремонтните работи за обект „Саниране и основен
ремонт на кухненски блок - социален патронаж, гр.
Костенец, община Костенец, кв. 84, парцел XXVIIЕтап 1”. Дейностите са с продължителност 30
календарни дни и включват ремонт на предверие, зала
за хранене и санитарни помещения в т.ч. подмяна на
дограма, врати, настилки, осветителни тела, санитарни
принадлежности: направа на окачен таван, шпакловка
и боядисване на стени. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила”
при Министерство на труда и социалната политика.

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА ПРОВЕДЕ
СЕМИНАР В ГРАД КОСТЕНЕЦ

Предимства






Удостоверяване на време на изпращане на
документи и съобщения от изпращача
Удостоверяване на време на получаване на
документи и съобщения от получателя
Сигурност и защитеност на комуникацията
Доказателствена тежест на комуникацията
Гаранция за автентичност на обменените
документи

На 11 октомври 2019 г. Столична библиотека
проведе семинар по проект за регионална дейност към
Министерството на културата.
 на стр.2
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АКТУАЛНО

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА ПРОВЕДЕ
СЕМИНАР В ГРАД КОСТЕНЕЦ
 от стр.1 Семинарът се състоя в библиотеката
на НЧ „Прогреc 1907“ град Коcтенец. На обучението
приcъcтваха
читалищните
библиотекари
от
общините Коcтенец, Ихтиман и Долна баня. Темите
на семинара бяха:„Унификация на първичната
библиотечна документация и инвентаризация на
библиотечния фонд – нормативни изисквания и
практики”; „Новите технологии в работата на
библиотеките-3D
писалки
и
програмиране със SNAP и роботи Finch“.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПИТЕ
ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ

Групата за стари градски песни „Костенски ритми"
при НЧ"Просвета - 1881" с. Костенец с худ.
ръководител и корепетитор Васил Сотиров се
завърнаха от четвъртия фестивал за стари градски и
шлагерни песни "Нежни спомени" в Панагюрище с
грамота и статуетка за отлично представяне. Отлично
се представи и дуета на Бисерка Пенджурова и Васил
Сотиров.
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"ИСТОРИЯ НА РОДНОТО МИ МЯСТО"
на тема "Кукерските маски от
района на град Костенец"

На 21 октомври 2019г. в НЧ"Прогрес 1907" се
състоя поредната работилница от програмата
"Историята на родното ми място", с тема "Кукерските
маски от района на град Костенец".
Събитията са част от съвместен проект "Децата и
територията" на "МИГ Костенец 2010 " и читалищата
в общината. С теоретичната част ни запознаха г-н
Георги
Апостолов,
председател
на
НЧ"Г.Бенковски - 1928" село Горна Василица и
Наталия
Манова,
библиотекар
в
НЧ"Прогрес 1907" град Костенец. Те разказаха на
децата
за
традицията
да
си
кукер и ги запознаха с техниките за направа на
кукерски маски и костюми.
Наталия Манова – библиотекар,
НЧ“Прогрес 1907“ гр.Костенец

„НЯМА НИЩО ПО-ЦЕННО ОТ ХЛЯБА“
Занимания по готварство



На 05-06 октомври певческите групи към
НЧ"Прогрес 1907" гр.Костенец, взеха участие в V-я
Национален фестивал на старата градска песен "С
песни от свила - минаха години" в гр.Силенград. Там
те участваха в две категории. Дамите от
ГСГП"Весели сърца" достойно се пребориха с
конкуренцията и спечелиха II-ро място и сребърен
медал в категория "Певчески групи". Кавалерите ни
от МГ"Родолюбец", обраха всички овации и
спечелиха I-во място и златен медал в категория
"Певчески групи". Художественият ръководител на
групите получи Диплом за авторска песен.

"Няма по-голям от хляба", под този надслов премина
изложбата на тестени изделия, която беше
заключителната част на заниманията по готварство
организирани от Сдружение "МИГ Костенец 2010" и
НЧ "Гео Милев-1954"гр.Момин проход.
Децата бяха приготвили невероятни баници,
сладкиши и погачи, но тъй като изложбата ни беше
със състезателен характер, журито определи три
награди за най-добрите изделия, които получиха
награди на Сдружение "МИГ Костенец 2010". НЧ "Гео
Милев-1954", награди всички участници за положения
труд.
Бойка Кичукова – секретар на
НЧ“Гео Милев- 1954“ гр.Момин проход
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Общински съвет-Костенец разрешава
функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под нормативно
определения минимум за учебната
2019/2020 година

На 19 септември
2019 година в голямата
заседателна
зала
на
Община
Костенец
се
проведе
заседание
на
Общински
съвет
Костенец, свикано по реда
на чл.23, ал.4, т.2 от
ЗМСМА, чл.30, ал.1 и ал.3,
т.2 от ПОДОбСКПКВОбА
и искане с вх.№ 150-385 от
18.09.2019г.
Проверката
на
кворума показа присъствие
на 15 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, г-н
Ат.Йорданов,
кмет
на
кметство
с.
Горна
Василица, г-н Янакиев,
секретар на общината,
граждани.

учебната
година
за
маломерните паралелки, за
да може директорите да си
заверят образците и да си
свършат работата, другите
точки са за пострадали
жители от пожар, идва
зимния сезон и ще трябва
да
се
ремонтират
покривите. Решение за
извънредната сесия се взе с
пълно
мнозинство
на
заседание на Постоянните
комисии.
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
запозна присъстващите с
проекта за дневен ред и
предостави
думата
на
общинските
съветници.
Предложения
и
разисквания не постъпиха,
поради което г-н Митров
подложи
на
гласуване
проекта за дневен ред. С 15
гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” бе приет.
ТОЧКА ПЪРВА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-н
Юлиян Одажиян.

Г-н
Митров,
председател
на
ОбС,
предостави думата на г-н
Радостин Радев.

Г-н
Одажиян,
независим съветник поясни
кое е наложило свикването
на извънредната сесия днес,
а именно започването на

Г-н Радев, кмет на
общината
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
утвърждаване на

самостоятелни паралелки в
ОУ
„Константин
Костенечки”, с. Костенец с
пълняемост
под
нормативно
утвърдения
минимум
за
учебната
2019/2020 година.
Предложения
и
разисквания не постъпиха,
поради което г-н Митров,
председател
на
ОбС
подложи
на
гласуване
прекратяване
на
разискванията. С 15 гласа
„за”, 0 „против”э и 0
„въздържал се” бе прието.
Гласуване
основен въпрос:

по

Гласува се поименно
с 15 гласа „за”, 0 „против”
и
0
„въздържал
се”
предложението бе прието.
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,
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 от стр.3 с поименно
гласуване с 15 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал
се”, Общински съвет –
Костенец прие:
Р Е Ш Е Н И Е № 85
1. Разрешава
функционирането
на
самостоятелни паралелки с
брой
ученици
под
нормативно
определения
минимум в ОУ”Константин
Костенечки”с.Костенец за
учебната 2019/2020 година.
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
с
Предложение
относно
утвърждаване
на
самостоятелни паралелки в
ПГ
„Георги
Сава
Раковски”, гр. Костенец с
пълняемост
под
нормативно
утвърдения
минимум
за
учебната
2019/2020 година.
Предложения
и
разисквания не постъпиха,
поради което г-н Митров,
председател
на
ОбСподложи на гласуване
прекратяване
на
разискванията. С 15 гласа
„за”, 0 „против”э и 0
„въздържал се” бе прието.
Гласуване
основен въпрос:

по

Гласува се поименно
с 15 гласа „за”, 0 „против”
и
0
„въздържал
се”
предложението бе прието.
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 15
гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 86
1.
Разрешава
функционирането
на
самостоятелни паралелки с
брой
ученици
под
нормативно
определения
минимум в ПГ”Георги Сава
Раковски” гр.Костенец за
учебната 2019/2020 година
ТОЧКА ТРЕТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС,
предостави думата на г-н
Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на
общината
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
промяна в структурата на
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Общинска администрация –
Костенец.
Отношение взе:
Г-жа
Стоянова,
председател на Комисията
по икономика, бюджет и
финанси
предложи
в
предвид
тежкото
финансово състояние на
общината да се закрие
бройката
зам.-кмет
на
общината от структурата на
Общинска администрация –
Костенец.
Г-н
Донков,
съветник МК „Костенец,
събуди
се”
предложи
предложението на г-жа
Стоянова да бъде гласувано
тайно.
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
подложи
на
гласуване
прекратяване
на
разискванията. С 15 гласа
„за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” бе прието.
На гласуване бе подложено
предложението
на
г-н
Донков. С 8 гласа „за”, 7
„против” и 0 „въздържал
се” бе прието. Г-н Митров
предостави
думата
на
общинските съветници за
предложения за комисия за
провеждане на тайното
гласуване и предложи г-н
Донков
за
член
на
комисията.
Г-жа
Захариева,
независим
съветник
предложи г-жа Снежанка
Тодорова за председател на
комисията и членове г-жа
Лидия Стоянова и г-н
Георги Донков.
Г-н
Донков,
съветник МК „Костенец,
събуди се” си даде отвод и
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 от стр.4 предложи за
член на комисията г-н
Юлиян Одажиян.
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
подложи
на
гласуване
прекратяване
на
разискванията. С 15 гласа
„за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” бе прието.
На гласуване бе подложен
състава на комисията за
провеждане на тайното
гласуване. С 15 гласа „за”,
0 „против” и 0 „въздържал
се” бе прието.
На основание чл. 21,
ал.1, т.1 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация, с
15 гласа “за”, 0 “против” и
0
“въздържал
се”,
Общински
съвет
–
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 87
Избира Комисия по
провеждане на тайното
гласуване на Предложение
относно
промяна
в
структурата на Общинска
администрация – Костенец
в състав:
Председател
:
г-жа
Снежанка
Борисова
Тодорова, съветник БСП
Членове:
1. Лидия Любенова Стоянова,
съветник ГЕРБ
2. Юлиян Агоп Одажиян,
независим съветник
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-жа
Снежанка Тодорова.
Г-жа
Тодорова,
съветник ПП БСП изрази
мнение, че има направено
предложение от г-н Радев,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

което трябва първо да се
гласува явно и след това
предложението
г-жа
Стоянова.
Г-н
Одажиян,
независим
съветник
напомни, че по принцип се
прави едно предложение и
се допълва, гласува се
процедурата, по която да се
гласува.
Г-н
Митров,
председател на ОбС обяви
10 мин. почивка за да се
изготвят бюлетините.
След приключване на
почивката г-н Митров,
председател на ОбС откри
заседанието, обяви, че в
залата
присъстват
15
общински съветници и
предостави думата на г-жа
Лидия Стоянова.
Г-жа
Стоянова,
съветник ПП ГЕРБ поясни,
предложението си и начина
на
провеждане
на
гласуването, а именно : да
се гласува тайно цялото
предложение,
като
т.1
предложението на Кмета на
общината
и
т.2
предложението което е
направила.
Г-н
Митров, председател на
ОбС подложи на гласуване
прекратяване
на
разискванията. С 15 гласа
„за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” бе прието.
Думата по процедура бе
предоставена на г-н Емил
Даскалов.
Г-н
Даскалов,
съветник
ПП
БСП
предложи двата избора да
бъдат разделени в две
отделни бюлетини.
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Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
подложи
на
гласуване
предложението на г-жа
Стоянова. С 8 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал
се” бе прието.
На гласуване бе
подложено предложението
на г-н Даскалов. Със 7
гласа „за”, 4 „против” и 3
„въздържал
се”
бе
отхвърлено. Г-н Митров
обяви 10 мин. почивка за
изготвяне на бюлетините.
След приключване на
почивката г-н Митров,
председател на ОбС откри
заседанието, обяви, че в
залата
присъстват
15
общински съветници и
предостави думата на г-жа
Снежанка Тодорова.
Г-жа
Тодорова,
председател на комисията
по провеждане на тайното
гласуване на Предложение
относно
промяна
в
структурата на Общинска
администрация – Костенец
призова
общинските
съветници да упражнят
вота си, както следва:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
предостави думата на г-жа
Снежанка Тодорова.
Г-жа
Тодорова,
съветник
ПП
БСП
предложи да се гласува
само предложението на
Кмета на общината.
Г-н
Даскалов,
съветник ПП БСП изрази
мнение, че причината за
ставащото
е
следната:
вносителя не иска да
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 от стр.5
гласува за
своето предложение.
Г-жа
Стоянова,
съветник ПП ГЕРБ поясни,
че е била съпричастна с
всички съветници.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

лицето
да
представи
декларация, с която се
задължава да застрахова
жилището за следващите 5
(пет) години.”
Отношение взе:

Г-н
Одажиян,
независим
съветник
поясни, че е приключила
тази точка в предвид не
упражнения вот.

Г-н
Донков,
съветник МК „Костенец,
събуди се” предложи да
бъде
за
1
година
застраховката.

Г-жа
Тодорова,
съветник ПП БСП поясни,
че по правилник, когато
има допълнение се гласува
и
след
това
цялото
предложение.

Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
подложи
на
гласуване
прекратяване
на
разискванията. С 14 гласа
„за”, 0 „против” и 0
„въздържал се” бе прието.
На гласуване бе подложено
допълнението на г-н Радев,
относно застраховката. С
11 гласа „за”, 1 „против” и
1 „въздържал се” бе прието.

Г-н
Одажиян,
независим
съветник
поясни, че се направи
предложение от г-н Радев,
което бе допълнено и след
това се прие да се гласува
тайно, никой не е упражнил
вота си и то не се приема.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС,
предостави думата на г-н
Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на
общината
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
отпускане
на
дървен
материал за ремонт на
опожарена
жилищна
сграда, собственост на
Емил Георгиев Иванов от
гр. Костенец, ул.”Морава”
№ 10 и допълни „След
отпускането на материала

Гласуване
основен въпрос:

по

Гласува се поименно
с 14 гласа „за”, 0 „против”
и
0
„въздържал
се”
предложението бе прието.
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 14 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал
се” , Общински съвет Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 88
Общински съвет –
Костенец
възлага
на
„Костенец лес 18“ ЕООД, с
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ЕИК 205420686, да отпусне
безвъзмездно
на
Емил
Георгиев Иванов, с ЕГН
6301017340, от общински
горски фонд, 25 /двадесет и
пет/ куб.м. объл, едър
иглолистен
материал,
необходими за ремонт на
опожарените на 14.09.2019
г. покриви на обитаваната
от
него
еднофамилна
жилищна сграда, лятна
кухня
и
стопански
постройки.
След отпускането на
материала
лицето
да
представи декларация, с
която се задължава да
застрахова жилището за
следващите 5 (пет) години.
ТОЧКА ПЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС,
предостави думата на г-н
Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на
общината
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
отпускане
на
дървен
материал за ремонт на
опожарена
жилищна
сграда, собственост на
Любомир Стоянов Андреев
от
гр.
Костенец,
ул.”Морава” № 14А и
допълни „След отпускането
на материала лицето да
представи декларация, с
която се задължава да
застрахова жилището за
следващите 5 (пет) години.”
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
подложи
на
гласуване
прекратяване
на
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 от стр.6 разискванията.
С 14 гласа „за”, 0 „против”
и 0 „въздържал се” бе
прието. На гласуване бе
подложено допълнението
на г-н Радев, относно
застраховката. С 11 гласа
„за”, 1 „против” и 1
„въздържал се” бе прието.
Гласуване
основен въпрос:

по

Гласува се поименно
с 15 гласа „за”, 0 „против”
и
0
„въздържал
се”
предложението бе прието.
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 15 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал
се” , Общински съвет Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 89
Общински съвет –
Костенец
възлага
на
„Костенец лес 18“ ЕООД, с
ЕИК 205420686, да отпусне
безвъзмездно на Любомир
Стоянов Андреев, с ЕГН
5410307261, от общински
горски
фонд,
15
/петнадесет/ куб.м. объл,
едър иглолистен материал,
необходими за ремонт на
опожарените на 14.09.2019
г. покриви на обитаваната
от
него
еднофамилна
жилищна
сграда,
селскостопански
постройки, гараж и мазе.
След отпускането на
материала
лицето
да
представи декларация, с

която се задължава да
застрахова жилището за
следващите 5 (пет) години.
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС
благодари на колегите си ,
че
са
реагирали
своевременно да се отпусне
дървения материал, тъй
като
предстои
зимния
сезон.
ТОЧКА ШЕСТА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н
Митров,
председател
на
ОбС,
предостави думата на г-н
Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на
общината
запозна
присъстващите
с
Предложение
относно
определяне на заместници
по чл.39, ал.2 и избор на
временно
изпълняващи
длъжността по чл.46, ал.8
във
връзка
с
чл.6,
изречение второ и трето от
ЗМСМА.
Предложения
и
разисквания не постъпиха,
поради което г-н Митров,
председател
на
ОбС
подложи
на
гласуване
прекратяване
на
разискванията. С 15 гласа
„за”, 0 „против”э и 0
„въздържал се” бе прието.
Гласуване
основен въпрос:

по

С 15 гласа „за”, 0
„против”э и 0 „въздържал
се” бе прието.
На основание чл.42,
ал.8 и ал.11 от Закона за
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местното самоуправление и
местната
администрация
във връзка с чл.161 от
Изборния кодекс, с 15 гласа
„за”, 0 „против”э и 0
„въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ №
90
Избира за временно
изпълняващ
длъжността
кмет на кметство село
Костенец
–
Евгения
Владимирова Колева –
младши
експерт
„Гражданска регистрация и
административно
обслужване” в кметство с.
Костенец – за времето от
регистрация в Общинската
избирателна комисия на
настоящия
кмет
до
полагане на клетва от
новоизбрания кмет.
На
временно
изпълняващия длъжността
кмет на кметство, за
времето
през
което
изпълнява длъжността, да
се
изплаща
трудово
възнаграждение, съгласно
чл.259, ал.1 от Кодекса на
труда.
Поради изчерпване
на дневния ред, г-н Митров,
председател на ОбС закри
заседанието в 19.30 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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„ИСТОРИЯ НА РОДНОТО МИ МЯСТО“
Проект „Децата и територията“ на „МИГ Костенец 2010“

"Децата и територията" е събитиe, част от
съвместния проект на "МИГ Костенец 2010" и
НЧ"Прогрес 1907" град Костенец, което се проведе
през м. октомври. Заниманието по краеведство е част
от програмата "Историята на родното ми място",
което се състоя на крепостта Траянови врата.

Г-жа Любка Йорданова, преподавател по история
запозна учениците с теоретичната част.Тя разказа на
децата за историята на родното ни място и в частност
за събитията, свързани с прохода и крепостта
Траянови врата.

НЧ“Прогрес 1907“гр.Костенец

Работилница за изработване на кукерски маски,
от програмата "Историята на родното ми място".
Проведохме поредното събитие от съвместния
проект "Децата и територията" на "МИГ Костенец
2010" и НЧ"Прогрес 1907" гр.Костенец. Децата
развихриха фантазия и приложиха знанията си на
практика.
НЧ“Прогрес 1907“гр.Костенец
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ПРОГРАМА ЗА
ЕСЕНЕН
ПОЛУСЕЗОН В ОГ
СОФИЯ ИЗТОК
2019/2020
VIII кръг
2 ноември 2019 г., събота,
11:00 ч:
Бенковски (гр.Костенец) Звездец (Горна Малина)
2 ноември 2019 г., събота,
15:00 ч:
Пирдоп (Пирдоп) - Спортист
(Нови хан)
ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин) - Мътивир (Ихтиман)
3 ноември 2019 г., неделя,
15:00 ч:
Рилец (Говедарци) - Левски
1923 (Елин Пелин)
Ракитин (Трудовец) - Левски
2007 (Долна баня)
IX кръг
9 ноември 2019 г., събота,
11:00 ч:
Спортист (Нови хан) - ОФК
Елин Пелин (Елин Пелин)
9 ноември 2019 г., събота,
15:00 ч:
Мътивир (Ихтиман) Бенковски (гр.Костенец)
10 ноември 2019 г., неделя,
15:00 ч:
Левски 2007 (Долна баня) Пирдоп (Пирдоп)
Левски 1923 (Елин Пелин) Ракитин (Трудовец)
Звездец (Горна Малина) Рилец (Говедарци)
X кръг
пролет 2020:
Пирдоп (Пирдоп) - ОФК
Елин Пелин (Елин Пелин)
Спортист (Нови хан) Бенковски (гр.Костенец)
Мътивир (Ихтиман) - Рилец
(Говедарци)
Звездец (Горна Малина) Ракитин (Трудовец)

СПОРТ

Левски 1923 (Елин Пелин) Левски 2007 (Долна баня)
XI кръг
Левски 1923 (Елин Пелин) Пирдоп (Пирдоп)
Левски 2007 (Долна баня) Звездец (Горна Малина)
Ракитин (Трудовец) Мътивир (Ихтиман)
Рилец (Говедарци) Спортист (Нови хан)
Бенковски (гр.Костенец) ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин)
XII кръг
Пирдоп (Пирдоп) - Бенковски
(гр.Костенец)
ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин) - Рилец (Говедарци)
Спортист (Нови хан) Ракитин (Трудовец)
Мътивир (Ихтиман) - Левски
2007 (Долна баня)
Звездец (Горна Малина) Левски 1923 (Елин Пелин)
XIII кръг
Звездец (Горна Малина) Пирдоп (Пирдоп)
Левски 1923 (Елин Пелин) Мътивир (Ихтиман)
Левски 2007 (Долна баня) Спортист (Нови хан)
Ракитин (Трудовец) - ОФК
Елин Пелин (Елин Пелин)
Рилец (Говедарци) Бенковски (гр.Костенец)
XIV кръг
Пирдоп (Пирдоп) - Рилец
(Говедарци)
Бенковски (гр.Костенец) Ракитин (Трудовец)
ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин) - Левски 2007 (Долна
баня)
Спортист (Нови хан) - Левски
1923 (Елин Пелин)
Мътивир (Ихтиман) - Звездец
(Горна Малина)
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XV кръг
Мътивир (Ихтиман) Пирдоп (Пирдоп)
Звездец (Горна Малина) Спортист (Нови хан)
Левски 1923 (Елин Пелин) ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин)
Левски 2007 (Долна баня) Бенковски (гр.Костенец)
Ракитин (Трудовец) - Рилец
(Говедарци)
XVI кръг
Пирдоп (Пирдоп) - Ракитин
(Трудовец)
Рилец (Говедарци) - Левски
2007 (Долна баня)
Бенковски (гр.Костенец) Левски 1923 (Елин Пелин)
ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин) - Звездец (Горна
Малина)
Спортист (Нови хан) Мътивир (Ихтиман)
XVII кръг
Спортист (Нови хан) Пирдоп (Пирдоп)
Мътивир (Ихтиман) - ОФК
Елин Пелин (Елин Пелин)
Звездец (Горна Малина) Бенковски (гр.Костенец)
Левски 1923 (Елин Пелин) Рилец (Говедарци)
Левски 2007 (Долна баня) Ракитин (Трудовец)
XVIII кръг
Пирдоп (Пирдоп) - Левски
2007 (Долна баня)
Ракитин (Трудовец) - Левски
1923 (Елин Пелин)
Рилец (Говедарци) - Звездец
(Горна Малина)
Бенковски (гр.Костенец) Мътивир (Ихтиман)
ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин) - Спортист (Нови
хан)

