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Разпространява се безплатно

НОВАТА АТРАКЦИЯ
В ОБЩИНАТА НИ

С водосвет за здраве и благоденствие официално бе открит
общински път SFO1370/І-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец“,
финансиран от Държавен фонд земеделие. Проектът включва 9 км.
асфалт и 27 087, 08 кв.м. тротоари със сиви павета.
Ремонтът на пътя Костенец – с. Костенец – Вили Костенец е на
стойност 5 670 118.80 лв. без ДДС и стартира на 17 декември 2019 г.
По трасето се направи нова настилка и се подмениха тротоарите.
Кметът на общината Йордан Ангелов отново подчерта, че този обект
е изключително важен и с приоритет и се очакваше с нетърпение от
всички жители и гости на общината.
Тази инвестиция ще подобри достъпа до основните туристически
обекти в общината и ще помогне района да се оживи.
Очаква се през месец май да стартира и ремонт на републикански път Костенец – Ихтиман – София.

ЦВЕТНИ БУКВИ КОСТЕНЕЦ
Изработихме надписа с името КОСТЕНЕЦ по специална технология, така че обемните букви да са едновременно леки и устойчиви на атмосферните въздействия. Малко след монтажа им, излязоха
и първите снимки в социалните мрежи на най-нетърпеливите да се
видят до новата атракция. Със сигурност това място ще се превърне
в едно от любимите места за снимки и селфита за всички жители и
посетители на Костенец.
Община Костенец с
Грамота за популяризиране на крепостта
„Траянови врата“ като
знаков
туристически
обект. „София и Софийска област – бизнес,
култура, туризъм“ е
справочник, с който екипът на медийна компания К и П Адвъртайзинг
представи София и Софийска област с техните райони и общини, със
забележителностите,
културата,
историята, бизнеса и новостите. Ще се радваме, ако
все повече български
и чуждестранни читатели се запознаят
със знакови културни и
исторически обекти, с
богатата палитра от
български
традиции,
обичаи и ценности, специфични за дадения район или община.

Скъпи съграждани,
Благодарение на активния диалог между общинската и централна власт през изминалата година в Костенец бяха реализирани множество проекти, с които се направиха първите стъпки за
промяната на облика му. Всичко това, което се случи в последната една година е факт именно
заради помощта на Правителството на Република България, в лицето на премиера Борисов.
Проектите, които бяха стартирани бяха насочени за всяко едно населено място. Нека когато
дойде момента да гласувате да не забравяме, че само програмата на ПП ГЕРБ гарантира, че
в общината ни ще има добра образователна инфраструктура, асфалтирани и поддържани пътища и улици, реконструирани водопровод и канализация, както и че региона ще продължи
да бъде развиван като туристическа дестинация! Резултатите са видими! Гарантираме, че
предстои реализирането на още много проекти, затова нека продължим заедно и със сигурни
крачки да развиваме това прекрасно място! Нека не забравяме, че качеството
на избора, който правим, диктува качеството на
живот, който живеем. Ето защо на
04 април 2021 г. трябва да подкрепим и да изберем кандидатите на
ПП ГЕРБ – Единствените, които
доказаха, че Ви чуват преди и след
изборите и реализират обещанията
си! 28

С уважение,
ЙОРДАН АНГЕЛОВ
Кмет на община Костенец
Публикацията е заплатена по Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.
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Започва реконструкцията
на довеждащия водопровод
за гр. Костенец
Кметът на община Костенец Йордан
Ангелов подписа споразумение с Министерство на регионалното развитие и
благоустройството за финансиране на
обект „Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане „Чавча“ и „Крайна“ до напорни
резервоари висока и ниска зони на
гр. Костенец“. Поетапно за изграждането ще бъдат отпускани средства, като
първият транш е в размер на 300 000 лв.,
от общата стойност 2 389 545 лв.
Водопроводът е положен предимно
през 1958 г. главно с етернитов материал
и стомана, като основните размери на тръбите са Ф 400 и Ф 200. Към момента той
е изключително амортизиран с изтекъл
експлоатационен срок. Предвиденото за
реконструкция трасе е с дължина 8648 м.
Изпълнението на строително-ремонтните
работи ще започне в кратък срок, тъй като
община Костенец има издадено разрешение за строеж и избран изпълнител.
С реализацията на тази инвестиция
ще се подобри водоснабдяването на населението, като се минимизират авариите в
труднодостъпни участъци извън регулация и загубите на вода. Като цяло считаме,
че това е още една крачка за подобряване
на средата за живот за хората в община
Костенец. Използваме възможността да
благодарим на МРРБ за разбирането и
сътрудничеството, тъй като тази инвестиция нямаше как да бъде реализирана със
средства на общината.

Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка на регистрираните безработни
лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния
им план за действие дистанционно като се свържат
с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда.
За целта е необходимо до датата, посочена в
регистрационната им карта, безработните лица да
се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и
набележат следваща, в съответствие с актуалната
ситуация и възможностите за намиране на работа.
Безработните лица могат да се обадят от личния си
телефонен номер (или посочения при регистрация в
ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от
личен/подаден при регистрация електронен адрес)
или чрез профила си в модул „Личностен профил на
търсещо работа лице”.
Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и
по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или
друг неприсъствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на
плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни
причини, доказани със съответните документи.
Обръщаме внимание, че при посещение в ДБТ
Ихтиман ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на
населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед
осигуряване на изискваната физическа дистанция
между служители и посетители.

Министерството на образованието и науката отпусна средства в размер на 92 000 лв. за извършване на ремонт
на покрива на физкултурния салон и втори корпус на СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец. Подобряването
на материалната база на училището ще повиши качеството на образованието и ще гарантира здравословни условия за провеждане на обучение.
Това е вторият проект за ремонт в училището, който ще бъде реализиран през 2021 г. след отпуснатите
510 300 лв. от държавния бюджет за изграждане на пристройка към физкултурен салон в на СУ „Св. Климент
Охридски“ с цел преминаване към едносменен режим на обучение по Програма за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022. Щастливи сме да споделим
тези новини, защото модернизирането на материалната база превръща училището в желано място и възможност
за успешна реализация в живота!

В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни
средства (маски) и/или проявяват симптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица,
затруднено дишане или други видими признаци на
дихателни заболявания!
За контакт с трудовите посредници може да се
ползват следните телефони в:
• Дирекция „Бюро по труда“ Ихтиман:
072485477/ 0878278199/ 0878281713/ 0882825173/
0877370971;
• Филиал Костенец към ДБТ Ихтиман:
071424354/ 0882824727/ 0877370968.

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ
И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
приета с Решение №146 по Протокол № 11 от заседание на
Общински съвет – Костенец, проведено на 18.09.2020 г.
Такса за публикуване на малки обяви в местен вестник
Чл.64 Тарифа за публикуване на малки обяви в местен вестник:
1. Черно-бяла реклама
Обем информация
Цена
до 10 думи
1.00 лв.
до 20 думи
1.50 лв.
Над 20 думи
2.00 лв.
2. Каре в рубрика – 0.10 лв./дума
3. Цветна реклама
Обем информация
Цена
до 10 думи
2.00 лв.
до 20 думи
3.00 лв.
Над 20 думи
4.00 лв.
4. Каре в рубрика – 0.20 лв./дума
5. Каре в рубрика с цветна подложка – 50% увеличение от общата
стойност.

Европейски съюз

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

2030 гр. Костенец , ул. Иван Вазов 2 тел/факс +3597142/3234;2308
е-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, www.kostenetz.com
СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ:
„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Костенец“
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На 11.03.2021 г. община Костенец сключи допълнително споразумение
№ BG05FMOP001-5.001-0103-C02 към административен договор за безвъзмездна
финансова помощ по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в
община Костенец“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията
на пандемията от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма за храни и/
или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на
най- нуждаещите се лица в България, с което се удължава срока за предоставяне на
услугата до 30.09.2021 г. Сумата по проекта за целия период на изпълнение на договора
е 44 193,60 лв.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
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Общински съвет – Костенец

На 22 февруари 2021 година се проведе заседание на Общински съвет – Костенец
При извършена проверка за кворум се установи присъствие на 15 общински съветници от общо 17.
Присъстваха още г-н Ангелов – кмет на община Костенец, г-жа Минчева – зам.-кмет
кметове на кметства. Ето и взетите решения:
Р Е Ш Е Н И Е № 20

Общински съвет – Костенец приема Годишен отчет на Кмета на общината за изпълнение на Програмата за управление на
община Костенец.
Р Е Ш Е Н И Е № 21

1. Приема отчет за дейността на Асоциация по В и К на
обособена територия, обслужвана от „ В и К” ЕООД – София
за 2020 г.;
2. Приема отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „ В и К”
ЕООД – София за 2020 г. и обяснителна записка към него;
3. Приема прокт-бюджет на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „ В и К” ЕООД – София за
2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 22

1. Общински съвет – Костенец създава нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Костенец, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.03.2021 г.
2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се администрира и управлява от Дирекция АПИОЧР и ФСД и отдел
ЕППР на общинска администрация– Костенец от екип назначен
със заповед на кмета на общината.
3. Ръководителят/Координаторът на екипа организира и
изпълнява всички дейности, свързани с прякото предоставяне
на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно ЗСУ,
ППЗСУ и заповедите на кмета на общината.
4. Финансирането и броят на потребителите на социалната
услуга по т. 1 се определят съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка
с РМС за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели и разчетните показатели на МФ за община Костенец за 2021 г. –171 355 лв. за
43 бр. субсидирани потребители.
5. Мястото, на което се предоставя социалната услуга е на
територията на община Костенец в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна
среда.
6. Условията и реда за ползване на необходимата материална база, обзавеждане и оборудване за предоставяне на услугата, вкл. нейното управление и администриране се определят от
кмета на общината.
7. Броят и длъжностите на служителите в екипа, които ще
извършват дейността по предоставяне на социалната услуга се
определят от кмета на община в рамките на средствата, определени по реда на т. 4.
8. Възлага на Кмета на Община да извърши последващи
действия по изпълнение на Решението, вкл. да утвърди правилата, процедурите и образците на документи във връзка с организирането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“ считано от 01.03.
2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 23
Приема бюджета на Община Костенец за 2021 година, както
следва:
1. По приходната част в размер на общо 16 958 514 лв. ,
в т. ч.:
1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на
7 825 762 лева, от които:
1.1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.50 от ЗДБРБ за 2021 г.
7 600 258 лева
1.1.2. Преходен остатък от 2020 г.
225 504 лева
От държавна дейност: 225 504 лв. в това число:
 функция „Образование”: 225 504 лв;
1.2. Приходи за местни дейности
в размер на общо
1.2.1.Собствени приходи –
1.2.1.1 .Имуществени и други
данъчни приходи
1.2.1.2. Неданъчни приходи –

9 132 752 лева, в т.ч.
5 084 694 лева
819 500 лева
4 265 194 лева

1.2.2. Трансфери за местни дейности
1 550 700 лева
в т.ч.
• Обща изравнителна субсидия
963 800 лева
• За зимно поддържане и снегопочистване
на общински пътища
161 900 лева
• Целева субсидия за капиталови разходи
за местни дейности
425 000 лева
1.2.3. Операции с финансови активи –/– 1 371 799/ лева в

т.ч.:
– погасяване на дългосрочни заеми към ФЛАГ -/-9 905/ лева
– такси по чл.64 и чл.60 от Закона за управление на отпадъците съгласно приетата план сметка – /-343 340 / лева
– съфинансиране по проект за изграждане на Регионално
система за управление на отпадъците /– 127 674/ лева
– Възстановяване на текущ банков заем - /– 353 700/ лева
– Възстановяване безлихвен заем /-312 300/ лева
– Лизингови вноски /-224 980 /лева
1.2.4.Преходен остатък –

3 869 157 лева

2. Приема бюджета на Община Костенец по разходната част
в размер на 16 958 514 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 7 825 762 лева, разпределени по функции, както следва:
• Ф-я І “Общи държавни служби”
888 100 лева
• Ф-я ІІ “Отбрана и сигурност”
134 626 лева
• Ф-я ІІІ Образование”
5 853 140 лева
• Ф-я ІV “Здравеопазване”
254 453 лева
• Ф-я V”Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”
171 355 лева
• Ф-я VІІ “Почивно дело, култура,
религиозни дейности”
298 584 лева
2.2. Разходи за местни дейности в размер на 8 793 924 лева,
разпределени по функции, както следва:
• Ф-я І “Общи държавни служби”
704 843 лева
• Ф-я ІІІ Образование”
350 000 лева
• Ф-я ІV “Здравеопазване”
60 900 лева
• Ф-я V “Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”
250 261 лева
• Ф-я VІ “Жилищно строителство,
БКС и опазване на околната среда”
6 089 513 лева
• Ф-я VІІ “Почивно дело, култура,
религиозни дейности”
121 150 лева
• Ф-я VІІІ “Икономически дейности
и услуги”
1 184 220 лева
• Ф-я IX „Разходи некласифицирани
в други функции”
33 037 лева
2.3. Разходи за дофинансиране на делегираните дейности
с местни приходи в размер на 338 828 лева, разпределени по
функции, както следва:
• Ф-я І “Общи държавни служби”
298 828 лева
• Ф-я VІІ “Почивно дело, култура,
религиозни дейности”
40 000 лева
3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет,изчислено на касова основа в размер на (– 3 193 776) лева.
4. Приема Инвестиционна програма за 2021г. в размер на
4 697 807 лева,и одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 425 000 лв. съгласно Приложение № 7 и капиталовите разходи, финансирани от приходи
по § 40 00 Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи, съгласно чл. 127, от ЗПФ в размер на 275 323 лв.,
преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи
от 2019г. – 127 326 лева и преходен остатък от 2019г. по ПМС
№373 – 1 200 000 лв.,по ПМС № – 2 433 172 лв. и средства от
ОП”ГЗГФ” – 219 592 лв.
5. Приема разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
5.1. Помощи по Решение на ОбС в размер на 25 000 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 5 500
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 рамките на бюджетната година.
5.4. Лимит за представителни разходи на кмета на общината
в размер на 2% от издръжката на местна дейност 122 „Общинска администрация“ или 9 048 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 4 524 лв.
5.6. За финансово подпомагане дейността на: СБДПЛР
Костенец ЕООД – 60 000 отразени в бюджета на местна дейност
412 “Общински болници”.
6. Утвърждава целеви средства и субсидии от приходите с
общински характер:
6.1. За подпомагане дейността на клубове на инвалиди
и пенсионери и сдружения– 6 000 лв. в дейност „Клубове на
пенсионера и инвалида ;
6.2. За подпомагане дейността на спортните клубове –
70 000 за субсидии, 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 2021г. и ПМС 408 за изпълнение на държавния бюджет за 2020г.
7.1. Стойността на билета за длъжностите се компенсира в
размер на 100 % за автомобилния транспорт и за железопътния
транспорт .
8. Съгласно Решение № 113/27.08.2020 г. на Общински съвет
Костенец, определя численост на персонала за делегираната от
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държавата дейност 122 “Общинска администрация” в рамките
на средствата, определени по единните стандарти – 67 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 – 933 817 лв. за 88 щ.бр.
– Общински съвет – 170 583 лв.
– Отбрана и сигурност – 60 795 лв. за 6 щ.бр.
– Здравеопазване – 186 056 лв. за 15.5 щ.бр.
– Домашен социален патронаж – 144 641 лв. за 12 щ.бр.
– По ПМС 66 – 60 917 лв. за 6 щ. бр.
– Звено Спорт – 26 133 лв. за 3 щ.бр.
– ОП Траянови врата – 53 388 лв. за 5 щ. бр.
– ОП „БКС” – 599 871 лв. за 54 щ.бр.
– ОП „ГЗГФ” – 162 000 лв. за 13 щ.бр.
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет по
приложение № 9.
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 държавни дейности, съгласно ЗДБРБ за 2021 г.:
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 бюджетни кредити да се извършва до общия размер на
постъпленията.
12. Определя размера на общинския дълг за 2021г. в размер
на 3 946 948 лв. на 01.01.2021 г. и размера на общинския дълг
към 31.12.2020г. в размер на 3 058 065 лева.Община Костенец не
предвижда поемане на нов дълг през 2021г.
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.
14. Общия размер на задълженията от минали години които
ще бъдат разплатени в бюджет 2021 г.е 397 838 лева съгласно
план график и ще се съберат вземания от минали години в
размер на 661 434 лв.
15. Определя приоритетите на бюджетните разходи за 2021
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 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 да надвишават в края на 2021г.,15 на сто
от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години /10 857 444 лв./ или в абсолютен размер на 1 628
617 лв. съгласно чл.94 от ЗПФ.
19. Определя максималния размер на ангажиментите за
разходи които не могат да надвишават в края на 2021г. 50 на сто
от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години /10 857 444 лв./ или в абсолютен размер на 5 428
722 лв.
продължава на стр. 4
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1.

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, финансирани чрез общинския бюджет, в 15 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 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 6.
28. Да одобри актуализирана бюджетна прогноза на община Костенец за местните дейности за периода 2021 – 2023г.след
приемане на Решението на Министерски съвет за бюджетна
процедура 2021г.
29. Приема доклада по проекта на бюджет 2021г. на община
Костенец.
30. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.
Р Е Ш Е Н И Е № 24

1. Общински съвет – Костенец избира инж. Илия Карамфилов Костянев за Директор на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“ към
Община Костенец.
2. Общински съвет – Костенец утвърждава месечно трудово възнаграждение на Директора на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“ в
размер на 1700.00 лв.
Р Е Ш Е Н И Е № 25

1. Приема годишен план за ползване на дървесина през
2021 г. в горски територии – общинска собственост в предложените количества и категории дървесина съгласно табличната
форма приложена към решението, съгласно Приложение І.
2. Приема предложените цени за продажба на дървесина
съгласно Приложения 2,3,4,5, и 6.
3. Начина на продажба на дървесина от горските територии
– общинска собственост да се извършва при условията и по реда
на чл.122 ал1 от ЗГ.
– А. Чрез продажба на стояща дървесина на корен.
– Б. Чрез добив и продажба на дървесина.
Р Е Ш Е Н И Е № 26
1. Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти,
когато представлява стопанска дейност, да се извършва по реда
на чл.120, ал. 1, т. 3 от ЗГ – „чрез издаване на позволително за
ползване на недървесни горски продукти”.
2. За недървесни горски продукти през 2021 г. се заплащат
следните цени, без вкл. ДДС:
№ по
ред
1
I.

Наименование
2
Растения и горски плодове (извън списъка на
лечебните растения по Закона за лечебните
растения), гъби в сурово състояние и животни:

Мярка
3

лв. без
вкл.
ДДС
4

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IХ.
X.
XI.

Грудки, корени, коренища (с изключение на такива
кг
от репей, коприва, троскот)
Листа (с изключение на листа от коприва):
– орех
кг
– други
кг
Стръкове (с изключение на стръкове от маточина)
кг
Цветове (с изключение на цветове от лайка)
кг
Плодове:
– хвойна синя
кг
– шипка
кг
– орех, обикновен кестен
кг
– други
кг
Горски репродуктивни материали:
– иглолистни шишарки:
пълни (със семена)
кг
празни (без семена)
кг
– семена от иглолистни видове
кг
– необработени изходни материали (шушулки,
плодове, съплодия, шишарчици, куполки и др.) от
широколистни видове:
пълни (със семена)
кг
празни (без семена)
кг
– семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови
кг
видове и други
– части от растения за вкореняване, размножаване
бр.
и залесяване
Пъпки
кг
Кори:
– корков дъб (женски корк)
кг
– обикновен кестен
кг
– други
кг
Лишеи, мъхове:
– боров, дъбов
кг
– други
кг
– мъхове
кг
Гъби:
– смръчкула
кг
– пачи крак
кг
– манатарка
кг
– сиво-жълт пачи крак
кг
– рижийка, челядинка
кг
– масловка
кг
– златист пачи крак
кг
– тръбенка
кг
– други
кг
Събиране на охлюви
кг
Събиране на раци
кг
Улов на жаби
кг
Сено – сухо (без сеното за подхранване на дивеча)
кг
Листников фураж (без фуража за подхранване на
пр. куб. м
дивеча)
Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пр.куб. м
Зеленина иглолистна и широколистна (за
т
технически цели)
Коледни елхи:
– до 1 м
бр.
– до 2 м
бр.
– над 2 м
бр.
Пръчки:
– върбови, лескови и др. (сурови)
бр.
– дрянови клони до 1 м
бр.
Камъш, папур и др.
кг
Пънове от всички дървесни видове
пр. куб. м
Борина от пънове
т
Смола – балсамова (течна и суха)
кг

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,30
0,20
0,80
0,20
0,20
0,20
1,50

0,50
0,30
0,40
0,70
0,20
0,30
0,50
0,50
0,30
0,40
0,40
0,50
0,30
0,30
0,15
0,10
0,10
0,20
0,15
0,10
0,30
0,80
0,80
0,05
0,15
4,00

За издаване на позволителни, разрешителни, превозни
билети, удостоверения и свидетелства
За издаване на дубликати на позволителни, разрешителни,
удостоверения и свидетелства

2,50
4,00
6,50
0,15
0,15
0,40
6,00
3,00
2.00

Мярка

лв.без
ДДС

бр.

1,50

бр.

1,20

4.1.Цената се заплаща при отправяне на искането за извършване на услугата.
4.2. Определя следните цени за измерване и маркиране на
стояща и лежаща дървесина от служители на ОП ГЗГФ за горскостопанска дейност през 2021 год., в общински горски територии и частни имоти.
Наименование

Мярка

Измерване на едра, средна и дребна строителна дървесина куб.м
в лежащо състояние /в т.ч. ОЗМ/
Измерване на дърва за горене в лежащо състояние /в т.ч. пр.куб.м
техн.д-на/
Маркиране на дървесина в стоящо състояние на
физически лица в частни имоти
куб.м
Издаване на разрешителни за сеч в селскостопански
бр.
имоти,както и в рамките на регулацията на населените
места
Такса за отсичане на дърво
бр

4.3.Цената се заплаща при подаване на искането за извършване на услугата.
Р Е Ш Е Н И Е № 27

1. Дава съгласие да се промени предназначението от
публична в частна общинска собственост на общо 395 кв.м.,
включени УПИ І -1922,1923 „За бензиностанция, газостанция
и автомивка” в кв. 41А по плана на гр. Костенец, представляващи 335 кв.м. – реална част без планоснимачен номер между
Поземлен имот 1923, Поземлен имот 1922 и улица от о.т. 302а
до о.т. 302д, представляваща придаваема по регулация от зелена
площ; 60 кв.м. – реална част без планоснимачен номер между
улица от о.т. 302д до о.т. 302а‘, Поземлен имот 1922 и Поземлен
имот 1923, представляваща придаваема по регулация от улица.
2. Дава съгласие да се извърши замяна на имот – общинска
собственост, представляващ част с площ от 99 кв.м. от част –
общинска собственост включена в УПИ І – 1922,1923 „За бензиностанция, газостанция и автомивка” в кв. 41А, срещу част с
площ от 99 кв.м. от поземлен имот № 1922, собственост на „Езерото – Желязкови” ООД, която е предвидена за отчуждаване за
задоволяване на общински нужди за изграждане на обект – публична общинска собственост, за реализиране на улица между
о.т. 302а’ – о.т. 302б’ – о.т. 302а – о.т. 302б по регулационния
план на гр. Костенец.
3. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността с цел
уреждане на сметките по регулация по отношение на УПИ І
-1922,1923 „За бензиностанция, газостанция и автомивка” в кв.
41А по плана на гр. Костенец, между Община Костенец и „Езерото Желязкови” ООД, чрез продажбата на частите на общината
в горепосочения Урегулирани поземлени имоти, а именно 419
кв.м., представляващи 123 кв.м., разлика в квадратурата на поземлен имот № 1923 при извършената продажба от общината
с договор от 14.08.2002г. и квадратурата по кадастралния план
на град Костенец; 236 кв.м. от реална част без планоснимачен
номер между Поземлен имот 1923, Поземлен имот 1922 и улица
от о.т. 302а до о.т. 302д,представляваща придаваема по регулация от зелена площ; 60 кв.м. – реална част без планоснимачен
номер между улица от о.т. 302д до о.т. 302а’, Поземлен имот
1922 и Поземлен имот 1923, представляваща придаваема по регулация от улица, за образуване на УПИ І – 1922,1923 „За бензиностанция, газостанция и автомивка” в кв. 41А по плана на гр.
Костенец, за сумата от 6300,00лв. /шест хиляди и триста лева/.
4. Възлага на Кмета на Община Костенец да сключи договор с „Езерото Желязкови” ООД.

10,00

2.1. Цената се заплаща преди издаване на позволителното за ползване.
3. Пашата на селскостопански животни в горските територии – общинска собственост през 2021 г., да се извършва след
заплащане на следните цени /за една календарна година, без
вкл.ДДС/:
– едър рогат добитък – за 1 бр. – 3.00 лв.;
– коне, катъри, магарета и мулета – за 1 бр. – 2.00 лв.;
– овце – за 1 бр. – 1.00 лв.;
– свине – за 1 бр. – 3,00 лв.;
– кози и ярета до 3 броя – за 1 бр. – 5,00 лв.;
– кози и ярета до 5 броя – за 1 бр. – 8.00 лв.;
– кози и ярета над 5 броя – за 1 бр. – 10,00 лв.
3.1. Цената се заплаща преди издаване на позволителното за ползване. За заплатената цена на лицата се издава документ, върху който полагат подпис, с което декларират, че са запознати със заповедта на Кмета на Община Костенец, издадена
на основание чл.125, ал.1 от ЗГ.
4. Определя следните цени за издаване от ОП ГЗГФ на
позволителни, разрешителни, превозни билети, удостоверения
и свидетелства и техни дубликати за горскостопанска дейност
през 2021 г. в общински горски територии и частни имоти, а
именно:
Наименование

брой 13, март 2021 г.

лв. без
ДДС
0,85
0,50
0,60
5.00
5.00

Р Е Ш Е Н И Е № 28

1. Общински съвет – Костенец обявява за частна общинска
собственост недвижими имоти – публична общинска собственост, извън урбанизираните територии, находящи се в землището на село Горна Василица, попадащи в обхвата на одобрения
проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане
на железопътна линия София – Пловдив, участък Ихтиман –
Септември по проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин
Пелин – Септември”, както следва:
Имот №
302054
000762
000764
000767
000769
000772
000786
000787
000788
000790
000793
000795
000797
000799
000802
000804
000805
000807
000808
000821
000847
000575
258009
001007
001006
216018
227009
216015
216016
000833
000835
000836
216024
216022
216023

Начин на трайно ползване
Местен път
Местен път
Местен път
Местен път
Местен път
ЖП транспорт
Местен път
ЖП транспорт
Местен път
ЖП транспорт
ЖП транспорт
ЖП транспорт
Местен път
ЖП транспорт
Местен път
ЖП транспорт
Местен път
ЖП транспорт
Местен път
Местен път
ЖП транспорт
ЖП транспорт
Местен път
ЖП транспорт
ЖП транспорт
ЖП транспорт
ЖП транспорт
ЖП транспорт
Местен път
Местен път
Местен път
ЖП транспорт
ЖП транспорт
ЖП транспорт
Местен път

Площ /дка
0,455
0,211
0,005
0,093
0,207
0,093
0,476
0,122
1,122
0,705
0,434
0,496
0,187
0,460
0,026
0,179
0,061
0,125
1,936
0,020
0,655
0,318
0,762
1,192
0,152
0,413
0,120
0,636
0,063
1,233
0,056
1,587
0,453
0,616
0,187

2.Общински съвет – Костенец дава съгласие за безвъзмездно
прехвърляне в полза на държавата на имоти – общинска собственост извън урбанизираните територии, попадащи в обхвата на
одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за
изграждане на железопътна линия София – Пловдив, участък
Ихтиман – Септември по проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин
и Елин Пелин – Септември” в землището на с. Горна Василица
продължава на стр. 5

АКТУАЛНО

брой 13, март 2021 г.

Със заповед на Министъра на здравеопазването, в МБАЛ Ихтиман, град Ихтиман, от
19.02.2021 година, е разкрит така нареченият
„Зелен коридор“, който дава възможност на всеки, който желае, да се ваксинира срещу Covid
19. Желаещите да го направят, трябва предварително да се запишат на тел. 0897907254 –
Соня Янакиева гл. сестра. Имунизациите ще
се извършват всеки ден, в обособен за случая
кабинет, в МБАЛ Ихтиман, ул. ,,Шипка” №30.
Предоставената ваксина от РЗИ е на фирма Astra
Zeneka / Oxsford.
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За
целите
на
успешно провеждане на
учебно-възпитателен процес в ситуация на активни
Online обучения, от банка
„ДСК“ бяха предоставени 20 броя компютърни
конфигурации на училищата и детските градини
на територията на община
Костенец.
Техниката ще бъде използване за обезпечаване на учебния процес в часовете по Информатика и компютърно моделиране, както и за ежедневните
нужди на учителите за подготовка на материали и попълване на електронни
дневници и други дейности.
Община Костенец изказва своята огромна благодарност към дарителя!

продължeние от стр. 4
Имот № 000762 с площ от 0,211 дка, НТП: Местен път
Имот № 000764 с площ от 0,005 дка, НТП: Местен път
Имот № 000767 с площ от 0,093 дка, НТП: Местен път
Имот № 000769 с площ от 0,206 дка, НТП: Местен път
Имот № 000772 с площ от 0,093 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 000787 с площ от 0,122 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 000786 с площ от 0,476 дка, НТП: Местен път
Имот № 000788 с площ от 1,122 дка, НТП: Местен път
Имот № 000790 с площ от 0,705 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 000793 с площ от 0,434 дка, НТП: ЖП транстпорт
Имот № 000795 с площ от 0,496 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 000797 с площ от 0,187 дка, НТП: Местен път
Имот № 000799 с площ от 0,460 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 000802 с площ от 0,026 дка, НТП: Местен път
Имот № 000804 с площ от 0,179 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 000805 с площ от 0,061 дка, НТП: Местен път
Имот № 000807 с площ от 0,125 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 000808 с площ от 1,936 дка, НТП: Местен път
Имот № 000821 с площ от 0,020 дка, НТП: Местен път
Имот № 000823 с площ от 2,199 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 000826 с площ от 0,344 дка, НТП: Местен път
Имот № 000825 с площ от 0,027 дка, НТП: Местен път
Имот № 000829 с площ от 2,057 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 000394 с площ от 1.265 дка, НТП: Водоем
Имот № 000836 с площ от 1,587 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 000833 с площ от 1,233 дка, НТП: Местен път
Имот № 000835 с площ от 0,056 дка, НТП: Местен път
Имот № 000841 с площ от 0,365 дка, НТП: Местен път
Имот № 000844 с площ от 0,243 дка, НТП: Местен път
Имот № 000848 с площ от 0,001 дка, НТП: Местен път
Имот № 000847 с площ от 0,655 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 000575 с площ от 0,318 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 001006 с площ от 0,152 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 001007 с площ от 1,192 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 001004 с площ от 2,269 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 204003 с площ от 1,274 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 205008 с площ от 0,375 дка, НТП: Местен път
Имот № 212094 с площ от 1,189 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 212095 с площ от 0,022 дка, НТП: Местен път
Имот № 212097 с площ от 0,004 дка, НТП: Местен път
Имот № 212105 с площ от 0,022 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 216012 с площ от 0,057 дка, НТП: ЖП транспорт

Имот № 212103 с площ от 0,143 дка, НТП: Местен път
Имот № 216013 с площ от 1,279 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 216018 с площ от 0,413 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 216015 с площ от 0,636 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 216016 с площ от 0,063 дка, НТП: местен път
Имот № 216022с площ от 0,616 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 216024 с площ от 0,453 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 216023 с площ от 0,187 дка, НТП: Местен път
Имот № 220005 с площ от 0,428 дка, НТП: Местен път
Имот № 220008 с площ от 2,489 дка, НТП: Местен път
Имот № 227011 с площ от 3,528 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 227013 с площ от 2,277 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 227015 с площ от 1,044 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 227017 с площ от 0,373 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 227009 с площ от 1,120 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 229015 с площ от 0,828 дка, НТП: Местен път
Имот № 229043 с площ от 0,405 дка, НТП: Местен път
Имот № 230032 с площ от 0,391 дка, НТП: Местен път
Имот № 230031 с площ от 0,003 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 230034 с площ от 0,018 дка, НТП: Местен път
Имот № 230035 с площ от 0,042 дка, НТП: Местен път
Имот № 230039 с площ от 0,032 дка, НТП: Местен път
Имот № 230041 с площ от 0,208 дка, НТП: Местен път
Имот № 230043 с площ от 0,024 дка, НТП: Местен път
Имот № 231056 с площ от 0,096 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 231057 с площ от 1,270 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 231060 с площ от 7,579 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 231063 с площ от 0,375 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 231059 с площ от 0,926 дка, НТП: Местен път
Имот № 231062 с площ от 9,410 дка, НТП: Местен път
Имот № 254038 с площ от 3,051 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 254042 с площ от 0,215 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 254043 с площ от 0,103 дка, НТП: Местен път
Имот № 254048 с площ от 0,002 дка, НТП: Местен път
Имот № 258009 с площ от 0,762 дка, НТП: Местен път
Имот № 258028 с площ от 0,033 дка, НТП: Местен път
Имот № 258026 с площ от 0,087 дка, НТП: Местен път
Имот № 302039 с площ от 0,778дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 302052 с площ от 0,034 дка, НТП: Местен път
Имот № 302054 с площ от 0,455 дка, НТП: Местен път
Имот № 303043 с площ от 1,937 дка, НТП: ЖП транспорт
Имот № 320064 с площ от 0,257 дка, НТП: ЖП транспорт

3. Възлага на Кмета на Община Костенец да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото
решение. Възлага на Кмета на Община Костенец да сключи договор за дарение.
Р Е Ш Е Н И Е № 29

1. Общински съвет – Костенец определя маломерните имоти от Общинския поземлен фонд на територията на Община
Костенец, по населени места, номера на имотите, документ
за собственост, площ и наемна цена, описани в таблици – от
Приложение № 1 до Приложение № 7 включително, които са
неразделна част от настоящото решение, които могат да се отдават под наем за стопанската 2021 – 2022 година, без търг или
конкурс.
2. Възлага на Кмета на Община Костенец да издаде заповед за предоставяне на маломерните имоти, която да съдържа
данните по чл. 8, ал. 2 от Наредба за стопанисване, управление
и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд.
3. Общински съвет – Костенец определя срок за подаване
на заявления от лицата, желаещи да ползват маломерните имоти от Общинския поземлен фонд до 15.04.2021г. включително.
Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения
към Община Костенец.
4. Възлага на Кмета на Община Костенец да сключи договори за наем с подалите заявления, по реда на чл. 8, ал. 4 от
Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи
от общинския поземлен фонд.
Р Е Ш Е Н И Е № 30
1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 лв. за
раждане на дете на следните жители на община Костенец:
1.1. П. Младенова
1.2. Й. Петринина
1.3. А. Мильова
1.4. Д. Одажиян
1.5. Н. Ангелова
1.6. Л. Иванова
2. Общински съвет – Костенец, отпуска еднократни помощи
за лечение на следните лица:
2.1. В. Генчева, жител на гр. Костенец – 800,00 лв.
2.2. Л. Митров, жител на гр. Момин проход – 330,00 лв.
2.3. С. Бекярова, жител на с. Костенец – 200,00 лв.
3. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общинския
бюджет.
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Лазарина Димитрова е родена в град Павликени на 04.04.1986 година. Занимава
се със спорт от 11 годишна. Първата ѝ треньорка е Камелия Дунавска, след като
преминава в националния отбор, има личен треньор Евгения Стоева – председател
на ЦСКА и до днес. На нея дължи всичко, което е постигнала в спорта.
Участвала е в множество международни турнири и Държавни първенства, на които е била в призовата тройка.
Двукратна вицесветовна шампионка по естетическа групова гимнастика, многократно печелила световни купи и титли.
Като треньор също има своите върхове, с които много се гордее. Има Републикански шампионки, както и медалисти от много международни участия.
Завършила е Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев” в София, както и е дипломиран треньор от Национална Спортна Академия.

1.

Г-жо Димитрова, от колко
време работите с деца от
община Костенец?
Вече половин година тренирам с децата от Община Костенец. Уникални деца!

2.

Как се справяте с тренировките в условия на
пандемия?
Спазвайки
противоепидемичните мерки.

3.

Какво Ви склони да работите с децата от Косте-

нец?
Защото в Костенец няма
художествена гимнастика, а
малките момиченца мечтаят да
са като златните ни момичета,
искат да се докоснат до магията на този красив спорт. Мо-

тивирана съм да направя нещо
различно, да създам едно голямо
„семейство“! Да открия нови таланти. Много от децата в малките градове не могат да се занимават с художествена гимнастика, а имат огромно желание. А
и защо не, златно момиче и от
Костенец!

4.

Разкаже за дейността,
която
извършвате,
как
мотивирате
бъдещите гимнастички, пред какви
трудности сте изправени?
Занимавам се с художествена
и естетическа групова гимнастика. Целият ми живот е минал по
залите. Минала съм през всички
фази и стъпала на спорта. Искам
да ги науча моите гимнастички
да бъдат отговорни, не само към

себе си, а към всички около тях.
Да не бъдат егоисти, да знаят,
че когато искаш да постигнеш
нещо трябва да се потрудиш,
защото няма нищо даром на
този свят! Уча ги да бъдат приятелки, да споделят и хубави и
лоши моменти заедно! Държа
и на дисциплината, без която не
може.

5.

Какви са Ви първите впечатления от кмета на
община Костенец, г-н Йордан
Ангелов?
Много добър човек, който е
готов да помогне на всеки. Човек, който страшно много обича
спорта. Жителите на Община
Костенец трябва да са горди и
щастливи, че имат такъв кмет
като г-н Ангелов.

С настъпването на пролетта децата от
СКХГ „Елеганс“ Костенец получиха своите
екипи, подарък от кмета на общината
Йордан Ангелов.
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М
РИ
ДА
О
АГ
БЛ
в,
ло
ге
„Г-н Ан
правихте много
на
ни
ес
Дн
а!
т
ца
де
м
любовта къ
огромно сърце!“
с
к
ве
чо
е
ст
е
Ви
!
ви
ли
щаст

Лазарина Димитрова
ена гимнастка/
/треньор по художеств

Общо ЧЕТИРИ спечелени проекта за община Костенец в
рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2021 г.“
и обявения от Министерство на околна среда и Предприятие
за управление на дейностите по опазване на околната среда
конкурс "Обичам природата и аз участвам"
Съгласно класирането в село Костенец предстои реализиране на следните проекти:

!
!
!
!

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ДЕТСКИ СВЯТ В ЗДРАВЕН ДОМ И
ОБЩЕСТВЕНА ГРАДИНА СЕЛО КОСТЕНЕЦ“
В ОУ „КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ“, С. КОСТЕНЕЦ – „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“
ДГ „РАДОСТ“ – РАДОСТ В СВЕТА НА ПРИРОДАТА
В град Момин проход ще се реализира също един проект в ОУ
„Христо Смирненски“ – ДВОРЪТ Е СЪЩИНСКИ РАЙ, ЧИСТО И ЦВЕТНО.

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с вкл. ДДС).
Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ е да изгради
обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната
среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в
което живеем. С реализацията на дейностите по Националната кампания
„Чиста околна среда – 2021 г.” се цели реновиране и/или създаване на нови
паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни
съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Децата от ОФК „Костенец“ (родени 2006 г.) откриха пролетния
полусезон с победа срещу ФК „Левски“ Долна баня с 4:0. Голяма радост за треньорите бе, че в игра влязоха всички деца,
дошли с огромно желание на мача (родени 2008, 2009, 2010 г.).
Гордеем се с Вас деца! Пожелаваме успех на ОФК „Костенец“
през новия футболен сезон!
Издание на Община Костенец
2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2
телефон за контакти: 07142/23 08
e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

