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На 05.05.2020 г. г-н Йордан 
Ангелов, кмет на Община Костенец, 
връчи благодарствени адреси на 
всички, които се включиха във 
благотворителната кауза за Великден, 
за да помогнат на нуждаещи се.

Както съобщихме по - рано, по 
време на Великденските празници, 
въпреки затрудненията и сложната 
обстановка, в която се намираше 
страната, жители на Костенец, 
включително и собственици на 
фирми, проявиха хуманно отношение 
и подпомогнаха провеждането на 
благотворителната акция.

За това хуманно дело кметът 
на Община Костенец г-н Йордан 
Ангелов връчи благодарствени 
адреси на всеки от тях. „Благодарим 
от името на ръководството на община 
Костенец за Вашата доброта, за 
проявеното милосърдие, човечност 
и съпричастност, които идват от 

самото сърце! Да направиш добро, 
да дариш усмивка, да подадеш ръка, 
когато някой се нуждае от помощ, 
да вдъхнеш кураж и надежда – това 
е велико! Благодарим Ви, Вие го 
направихте! Защото получаващите 
имат необходимост от реална 
човешка помощ, а дарителите – от 
топла дума. Защото Вие докоснахте 
не само нашите сърца, но и сърцата 
на хората, на които оказахте помощ 
и подкрепа. Вярвам, че и занапред 
ще бъдете до нас, защото нашата 
цел е обща – шанс за по-добри дни! 

Пожелавам Ви да запазите своята 
вяра в доброто и да я предавате на 
всички около Вас, за да се случват в 
живота ни малко, но реални чудеса!”. 

Община Костенец дълбоко 
оценява тази добрина и Вашето 
отношение! Благодарим Ви!

Беше връчен и Поздравителен 
адрес по случай Гергьовден до 
г-н Георги Димитров – спортист, 
треньор - легенда и личност, 
отдадена на децата и спорта:  

„Поздравявам Ви с Гергьовден 
– един от най-големите и светли 
пролетни празници. С християнска 
почит и уважение, пожелавам Свети 
Георги да Ви пази и донесе здраве, 
вяра и благоденствие, радости и 
успехи в трудната мисия – да бъдете 
една от най-успешните треньори на 
Република България! Дълбоко ценим 
приноса Ви към спорта! Бъдете 
все така уверен във всяко Ваше 
начинание и пример за поколенията!“

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

На 22 май 2020 година г-н Йордан Ангелов, кмет на Община 
Костенец се срещна с директорите на училищата и детските градини 
на територията на Общината. Срещата се осъществи по негова 
инициатива, тъй като в условията на извънредна епидемична обстановка 
училищата и детските градини в общината няма да могат да проведат 
традиционните тържества, с които отбелязват празника 24 - ти май 
- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 
       Г-н Ангелов откри срещата, като поздрави присъстващите: „Здравейте 
на всички! Радвам се, че сте тук! В навечерието на 24 -ти май реших да се 
срещнем и да направим кратка равносметка за изминалата година. Ценя 
дълбоко Вашите усилия! Годината беше изпълнена с предизвикателства 
за всички ни, но мога да заявя, че се справихте и много бързо се 
настроихте към новия режим. Най – важното- благодарим за всичко, 
което постигнахте“.

Бяха обсъдени много въпроси, свързани с учебния процес. На първо 
място – как е протекла учебната година в условията на епидемия. Всеки 
директор очерта основните насоки в работата, която е свършена и която 
предстои. Най – важния въпрос беше стартиране работата на Детските 
градини. От направения анализ от страна на директорите, те биха 
могли да стартират на 01.06.2020 г., при спазване на всички изисквания. 
Проведените анкети показват резултати, че за всяка Детска градина има 
около 50 желаещи. Общото становище, е че Детските градини имат 
условия, необходимо е съдействие на общината за обезпаразитяване, 
осигуряване на медицински персонал и някои неотложни ремонти, за 
което г-н Ангелов заяви, че ще получат съдействие още следващата 
седмица.

Представителите на основните и средни училища споделиха 
как е протекла годината. За всяко училище беше направен анализ. 
Също са необходими ремонти, за които ще получат съдействие от 
страна на общината. За държавните зрелостни изпити бяха обсъдени 
бъдещите дати, както бяха обсъдени и бъдещите дати за дипломиране 
на дванадесетокласниците. Относно баловете – за момента се следи 
обстановката и ще се прецени, тъй като огромното желание на всички 
учителски колективи е да зарадват родителите и завършващите в техния 
празничен момент, но на първо място в тази преценка е ситуацията около 
епидемията. Всички директори благодариха за вниманието. Предстои 
бъдеща съвместна дейност.

В края на срещата Ангелов пожела успех на всички.

П О ЗД РА В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

                               УВАЖАЕМИ   ВОЕННОСЛУЖЕЩИ,

Честит Ден на храбростта и Българската армия!
Празник на смелостта, героизма и патриотизма на всички 

български сержанти, офицери и войници.
На Гергьовден, когато почитаме и Св. Георги Победоносец, 

свеждаме глави пред подвига на българските воини, доказали с кръвта 
си своята преданост към род и родина в не една битка. Битки има и в 
мирно време. Битки, за които не е нужно оръжие, но са нужни вяра, 
чест, достойнство, доблест!

Пожелавам на всички, които изпълнявате своя воински дълг, 
здраве, лично щастие и професионални успехи!

Нека светеца Ви закриля, нека  донесе във всеки дом здраве, вяра 
и благоденствие!

ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК! 

ЙОРДАН  АНГЕЛОВ,
Кмет на община Костенец
06 май 2020 година

СРЕЩА С ДИРЕКТОРИТЕ

             УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО   ДИРЕКТОР, 
                          УВАЖАЕМИ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
                                           МИЛИ  АБИТУРИЕНТИ,

Приемете  моите най – искрени благопожелания по 
случай светлия за всички вас празник – завършване на 
випуск  2020!

Обръщам се към преподавателите, с дълбока 
благодарност  и искрена почит към ежедневните Ви 
усилия да създавате не просто отлични ученици, а да 
възпитавате млади хора, за които знанието е потребност, 
хора с кураж в мислите, честни и окрилени от смели 
мечти.

Скъпи абитуриенти, 
Днес е съдбоносна  дата за всички вас, които 

напускате прага на средното училище. Този ден е Ваш, 
защото мигът на зрелостта е най – чаканият. 

Вие носите огън в душите си! 
Останете такива, каквито сте – бъдете себе си пред 

загадките и изненадите на реалния живот. Превърнете 
трудностите в победи, а мечтите си в реалност! Ключът 
към успеха е в самите Вас. Не спирайте да търсите, не 
преставайте да вярвате! Горди сме с постиженията Ви 
и успехите, които имахте през тези дванадесет години! 
Продължавайте да търсите нови знания и да се развивате. 
Искрено се надявам тези, които ще продължат висшето 
си образование да завършат желания от тях университет, 
но и искрено се надявам един ден да се върнете в тази 
община, за да я променим заедно и тук да имаме добри 
лекари, учители, специалисти!    

Всеки от вас ще достигне своя връх, макар да не е 
най – високият. По – важното е той да е желан. Бъдещето 
е пред вас! 

Животът ви отваря врати!  Смело и уверено  крачете 
напред!

Успешна реализация! 
Добър и светъл път! 

ЙОРДАН  АНГЕЛОВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
ТВОРЦИ И ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ЧИТАЛИЩНИ ДЕЯТЕЛИ,

 Приемете сърдечните ми поздравления по повод най-
духовния, обединяващ и светъл български празник

24 май – Денят на българската просвета и култура
и на славянската писменост

По своя културен размах, делото на Кирил и Методий 
има не само национално значение – то е част от световната 
културна съкровищница! Това е достойнство и гордост, 
българско самочувствие и възход!

Със свой принос в културния живот на общината 
са народните читалища. От векове те са светилище и 
пазител на българската духовност, образователен център 
и школа за родолюбие и вдъхновение. В олтара им са 
положени  духовността и традицията, обредите и обичаите, 
ритуала на  душевността на българина.

Приемете моите благодарности за това, че Вие сте 
хората, които носят колорита на нашата страна и го 
прославят пред света! Вие показвате безграничността на 
таланта, неспирно задоволявате духовните ни търсения и 
ни дарявате с красотата, с която да избягаме от грижите на 
ежедневието! Продължавайте да възвисявате българщината и 
да увеличавате културното богатство, с което да продължим 
да стоим горди и достойни пред света!  

 На всички Вас пожелавам  здраве, професионални успехи 
и самочувствие, с което да предавате на идните поколения 
своите знания, душа и любов! Гордейте се със своята 
просветна мисия и пазете живо пламъчето на българщината!

ЙОРДАН АНГЕЛОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

24 май 2020 година                       
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Интервю с Иван Банчев, Председател на Общински съвет  -  Костенец

 Г-н Иван Йорданов Банчев е завършил Висшето си 
образование, ОКС „Магистър“ в УНСС през 1997 г., 
специалност «Статистика и иконометрия». Женен, с 
две деца.

 
- Господин Банчев, какво Ви накара да 

се заемете с това предизвикателство? Знаем, че 
приемате задълженията си като мисия, но какво Ви 
накара да се кандидатирате за общински съветник и 
след това да оглавите „местния парламент“?

Идва  момент в живота, когато човек е достатъчно 
зрял и  натрупал опит. Тогава този човек, би бил 
полезен за обществото. Аз съм в точно такъв момент. В 
миналото имаше многократни опити и предложения към 
мен от политически сили за кандидатиране и заемане на 
различни длъжности. Отхвърлях предложенията, не че 
не съм се чувствал  готов, а поради това, че не виждах 
достойни хора, зад които да застана. Ние сме от малък 
град и почти всички се познаваме, всеки знае кой какъв 
е, от какво семейство е и какво е постигнал, и как го е 
постигнал. В навечерието на местните избори получих 
покана от г-н Йордан Ангелов, мой приятел и достоен 
човек. Вече имах зад кой да застана и да дам името си, 
което е градено от мен и моето семейство.

За мен, както казахте, това не е задължение, а мисия. 
Желая да помогна на хората в тази община за да имат по 
– добър живот и за това влагам неуморни усилия.

Заех се, защото  се нагледахме на арогантно и 
меко казано некадърно управление. На целия бизнес 
в Костенец му писна да го управляват неуки хора. 
Пораженията, които те нанесоха на обществото и 
бизнеса са огромни. Много години ще бъдат нужни за 

стабилизирането на нашата община. 

- Какви са първите Ви впечатления за работата 
на общинските съветници в Общински съвет – 
Костенец?

Този мандат ще бъде различен ! Това ще бъде 
мандат, в който общинските съветници ще работят само 
и в полза на обществото. Много от тях  са за пръв път 
съветници, но смея да кажа, че са изключително кадърни 
и ангажирани млади хора. Вярвам, че с достойнството, 
морала и честността на общинските съветници ще 
постигнем много.

- Какво е мнението Ви за работата на 
служителите от Общинска администрация – 
Костенец, срещнахте ли се вече с повечето от тях?

Аз познавам много от тях. Те са професионалисти и 
експерти, работещи много.

Вижте, аз идвам от частният сектор, при нас всичко 
е адски различно. За пръв път се сблъсквам с „кухнята“ 
на администрацията и я виждам отвътре. Мисля, че 
трябва да има драстични промени, за да могат знаещите 
и можещите да работят мотивирано и спокойно, като да 
бъдат адекватно възнаградени.

- Какви са целите Ви за 2020 година?
От позицията на Председател на Общински съвет, 

през предстоящия мандат, бих искал да повиша 
доверието в тази институция.

Доверие се гради с времето и за мен е важно. Аз 
и моите колеги, избрани с гласовете на жителите на 
Костенец да оправдаем очакванията на хората, които са 
ни подкрепили.

За да се реализират общинските политики е нужно да 
има подкрепа от всички съветници, да бъдем обединени 
от общи каузи, които са в полза на местното население.

Най-важно е да поддържаме единството между нас. 
Говоря за единство на база на идеи. Личният интерес 
да не е над обществения. В настоящия Общински съвет 
има четири политически формации, като до настоящия 
момент съумяваме да имаме градивен диалог.

Трябва да избегнем често срещания проблем 
заседанията да се превръщат в политически боричкания. 
Съветниците могат да помогнат най-много на 
съгражданите ни, ако оставят на страна партийната си 
принадлежност и работят в името на всички. В общината 
няма да има разминаване между законодателната и 
изпълнителната власт. Само така може да има добро 
бъдеще. Лично аз съм съпричастен с мисията на г-н 
Йордан Ангелов, която той декларира – чрез правилното 
управление да осигурим добър и достоен живот на 
всички наши съграждани.

- Какво бихте искали да подобрите в работата 
на Общински съвет – Костенец?

От началото на мандата Общинският съвет работи 
като по ноти, както казах вече конструктивно и с диалог. 
Тук е момента да благодаря на съветниците за добрата и 
ползотворна работа. Виждам желанието им за промяна 
на статуквото, виждам желанието им да градят ново и 
по-добро общество.

Искам да изкажа специални благодарности и на 
г-жа Катя Бонева, която е страхотен професионалист и 
помощта и към Общинския съвет е огромна.

Често заради това, че сме избраници на нашите 
съграждани, ние се превръщаме в „омбудсман“ и 
защитници на техните искания. Чрез съветниците 
гражданите могат да поставят своите проблеми и 
предложения, които да бъдат предоставени на Кмета на 
Общината.

- Как работите с граждани, имате ли указано 
приемно време, в което бихте могли да разговаряте 
с тях?

Да, имам приемно време, то е постоянно, всеки ден. 
Искам да подобря  връзката си с жителите на Общината. 
Залагам на диалога и на постоянната комуникация с 
хората. Така предложенията им ще мога да поставя на 
вниманието на колегите ми. Надявам се съгражданите 
да осъзнаят ползата от обществените обсъждания по 
важни въпроси и да участват по-активно в тях.

- Какви важни решения бяха взети през 
изминалите месеци?

За мен всички решения са важни. Не мога да 
определя кое е важна и кое – маловажно.. Решенията 
се вземат, съобразно тяхната необходимост. В 
началото тръгнахме с организационни решения по 
отношение на работата, констатирахме някои пропуски 
по подзаконовите нормативни актове, които вече 
се отстраняват. Но трудностите са много, тъй като 
работата на администрацията и кмета се явява на 
моменти блокирана, заради непрекъснатите неща, които 
изскачат, като разходи. Иска ни се да удовлетворим 
желанията на повечето хора, съзнаваме необходимостта 
им, но повярвайте задълженията са прекалено много.

- Как виждате бъдещето на община Костенец? 
Какви са перспективите й?

Аз съм оптимист, с правилно, кадърно, честно и 
прозрачно управление ще постигнем много. Огромната 
финансова тежест, завещана от предишното управление 
ни спъва на всяка крачка, но ще се справим. Сигурен съм, 
че жителите на нашата община, когато видят резултати, 
ще започнат да ни вярват. Тогава бъдещето ще стане по 
светло, защото само заедно можем да го постигнем. Всяко 
наше действие е с мисъл и за бъдещото поколение. В 
тази връзка, в навечерието на 24 май- Ден на българската 
просвета и култура и на славянската писменост искам 
да поздравя всички учители и заети в сферата на 
образованието и културата. Вие давате най- ценното на 
идното поколение - знанието. Благодаря от свое име и 
от името на общинските съветници за усилията, които 
вложихте. Годината беше много динамична. Но ето, вече 
на финала, можем да си кажем, че успяхте! Дадохте 
максималното и се справихте с това предизвикателство. 
Относно завършващите искам да им напомня, че не 
трябва да забравят родния Костенец и мястото, от което 
са тръгнали. Както казват камъкът си тежи на мястото. 
Един ден се върнете и помислете за родното си място. 
С вашия труд нещата ще са по различни. Смело напред! 
Ние вярваме във Вас!!!

  - Кратко представяне: Казвам се 
Николина Черешарова, магистър . Работя 
в сферата на образованието от 1984 г. От 
1998 год. съм директор на Професионална 
гимназия „Георги Сава Раковски“ град 
Костенец. Работата ми  изисква отговорност, 
инициативност, комуникативност, умения 
за работа в екип, както и ежедневно 
организиране на образователния процес 

в съответствие с държавната политика в 
областта на образованието. 
- Г- жо Черешарова, как протича 
дистанционното обучение на учениците 
от Вашето училище?
Както знаете, при обявяването на 
извънредното положение през март всички 
образователни институции на територията на 
Р България   затвориха  врати, което изправи 
пред сериозни предизвикателства и учители, 
и ученици, и родители. Трябваше много 
бързо и адекватно, в рамките на три-четири 
дни,  да се организираме и да преминем от 
реална във виртуална образователна среда,  да 
сформираме групи по класове, да подготвим 
плавен  преход към нова форма на обучение, 
непозната до сега за всички нас. Към 
настоящия момент с нескрита гордост мога 
да кажа, че преподавателите ни успяха да 
се адаптират към дистанционното обучение 
бързо, да предават прекрасно материала и 
да са наистина загрижени за напредъка  на 
учениците си. В момента обучението извън 
училище протича съгласно изискванията на 
МОН, спазват се задължителният график 
на учебното време и се следва седмичното 
разписание на класовете. За всички ни е 
трудно, защото работата ни изисква близост 

и директна комуникация, липсва ни живият 
контакт с учениците и нормалното човешко 
общуване. 
- Учениците задължени ли са по някакъв 
начин да бъдат на линия и има ли много 
отсъстващи сред тях? 
Всички ученици са задължени да присъстват 
по време на обучението, като контрол 
по това осъществяват  преподавателите. 
Часовете, макар и дистанционно проведени 
са присъствени и протичат по график. В 
началото бе трудно да постигнем синхрон, 
но постепенно с общи усилия на учители 
и родители постигнахме желаното и 
установихме правила, които трябва да бъдат 
спазвани. Учениците ни са информирани, че 
в случай на отсъствие от час и установени 
пропуски в усвояването на материала, ще се 
наложи компенсиране на неусвоения знания 
по време на лятната ваканция.
Много важно в случая е не само присъствието, 
но и обратната връзка, която учителите 
получават от своите възпитаници всеки ден 
под формата на домашни работи, проекти, 
въпроси и консултации.
В ежедневните справки, които всеки 
педагогически специалист подава, се 
отбелязват ученици, пропуснали часа си и 

се предприемат незабавни мерки за  обхват 
и мотивиране. Тук изключително важна е 
ролята на класните ръководители, които са в 
непрекъснат контакт с ученици и родители.
- В домовете на всички деца ли има 
дигитални устройства и интернет, имаха 
ли част от тях затруднения да се включат 
в дистанционната форма  на обучение?
При преминаването към електронно 
обучение бе установено, че не малък брой 
от учениците нямат интернет  или  не 
разполагат с устройства,  чрез които да се 
включат в обучението. Имахме много кратко 
време, за да реагираме и да се погрижим  
максимален брой деца бъдат подпомогнати, 
за да има равен достъп и равни условия за 
всеки учащ. Тук искам да благодаря лично 
на министър Красимир Велчев, МОН и 
ПП„ГЕРБ“ – Костенец,  които предоставиха 
средства за заплащане на интернет услуга на 
наши ученици  в неравностойно положение. 
- Как реагират децата на тази обстановка?
Децата са един много точен лакмус за 
всичко, което се случва в нашето общество.  
В подобна ситуация за нас беше най-важно 
да запазим тяхното физическо и психическо 
здраве и да ги стимулираме да бъдат активни 
и отговорни, съзнателни 
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- Кратко представяне
Казвам се Ангелина Пергелова и съм 

директор на ОУ „Константин Костенечки“, 
село Костенец, от две години. Заемам 
длъжността след явяване на конкурс. Радвам 
се на пълната подкрепа и солидарност на 
педагогическия колектив.  Възпитаник съм 
на ПУ „Паисий Хилендарски“ , специалност 
биология и химия. Съвременните условия 
, изискващи учене през целия живот, 
често са ме поставяли пред изпитания и 
са определяли пътя ми. Имам придобити 
допълнителни квалификации за начален 
учител и учител по английски език,което 
ми дава цялостен обективен поглед върху 
всички степени на образователния процес. 
Определям себе си като четящ, коректен, 
адаптивен и отговорен педагог. Затова, може 
би, приемам училището за свое място и 
успявам да се справя с предизвикателствата 
на напрегнатото ни ежедневие.

- Г-жо  Пергелова, как протича 
дистанционното обучение на учениците 
от Вашето училище?

Както в цялата страна, така и при 
нас, внезапното преминаване към 
дистанционно обучение се оказа сериозно 

предизвикателство, но смятам, че проявихме 
гъвкавост и комбинативност и успяхме 
да организираме, доколкото е възможно, 
качествен, ефективен и резултатен 
образователен процес. Обучението протича 
както синхронно , така и асинхронно 
– в затворени групи по класове и в 
различни образователни платформи ( 
ZOOM, Classroom, Teems, Google Sway) . 
Пълноценно се ползват и ресурсите на УЧА 
СЕ и всички налични безплатни платформи и 
ресурси.  Ангажираността и натовареността 
и на учителите , и на учениците е огромна. 
Тъй като етническия състав на учениците 
не е еднороден, налага се да се включват 
и медиатори, чрез които до учениците 
от ромски произход стигат материали на 
хартиен носител.

Всички сме заложници на 
ситуация, нарушила обичайния ритъм 
на образователния процес. Отнетата 
възможност за пряк жив контакт 
определя нови взаимоотношения, нови 
изисквания, нова мотивация. Необходима 
е възрожденската ценностна система 
на учителя, за да се осъществи най-
съвременния начин на обучение – в онлайн 
среда, със средствата на ИКТ. Разбира се, 
обучението е невъзможно без отговорната 
намеса на родителите.

Предизвикателство и необходимост. 
Желание и задължение. Трудности и 
откриване на нови пътища. Гъвкавост, 
адаптивност, целеустременост. 

Това е обликът на на учебно-
възпитателната работа в настоящите 
извънредни условия.

- Учениците задължени ли са по 
някакъв начин да бъдат на линия и има ли 
много отсъстващи сред тях?

Въздействието върху учениците 
е многопосочно . Към контрола на 
присъствието отношение имат директорът, 
класните ръководители , преподавателите 
и родителите. Отсъствието по-скоро е 
свързано с качеството на доставяния 
Интернет както и с абдикацията на някои 
родители(от малцинството) от преките им 
задължения.

- В домовете на всички деца ли 
има дигитални устройства и интернет, 
имаха ли част от тях затруднения да се 
включат в дистанционното обучение?

Дигитални устройства и интернет 
има, но стои въпросът за качеството 
им и възможностите за ползване. В 
това отношение нещата не са особено 
благоприятни. 

- Как реагират децата на тази 
обстановка?

Променливо. Първоначално 
обстановката ги стресира, но виждаха в нея 
новото, необичайното, предизвикателното. 
Харесваше им възможността да не се 
разделят с любимите си дигитални 
устройства. Впоследствие натоварването, 
дългият престой на едно място, ограничените 
възможности за непосредствено 
общуване, необходимостта от по-голяма 
самостоятелност и самоконтрол им дойдоха 
в повече. Сега желанието да се върнат в 
училище е свързано с мисълта за свобода 
и разкрепостеност. Категорично правят 
разлика между „преди“ и „сега“.

- Всички родители ли са се 
включили активно в дистанционното 
обучение?

Това е необходимо, но практически 
невъзможно, като се имат предвид 
различните обстоятелства – осведоменост, 
компетентност, отношение към 
обазователния процес, ангажираност и т.н.

- Разкажете за ежедневната 
работа по задържане на децата в 
училище?

Голяма част от това, което се прави, вече 
споменах в предходните отговори.

Освен на различните форми на 
дистанционно обучение и на работата с 
медиаторите, бих обърнала внимание на 
подбора и предлагането на разнообразни 
материали от страна на учителите, както и 
на постоянния контрол от моя страна чрез 
ежедневно посещаване  на виртуалните 
класни стаи, последвано от своевременна 
връзка по телефона при установяване на 
отсъствие.

- Срещате ли някакви притеснения 

или затруднения?
Притесненията и затрудненията ми са 

свързани с ежедневните предизвикателства, 
динамично променящата се ситуация и 
необходимостта от навременни и в интерес 
на цялата училищна общност решения 
в създалата се ситуация . За мен е важно 
ученици , родители и преподаватели да 
усещат моята подкрепа, да знаят, че могат 
да ми споделят всяка трудност и заедно 
да търсим решение на всички проблеми  в 
името на децата . 

Много важно е сега да се  погрижим за 
седмокласниците , да им вдъхнем увереност 
в собствените им сили ,възможности и 
знания, както и вяра ,че всички мислим за 
тях, за успешното им представяне на НВО и 
сме готови да им помогнем.Към успешното 
завършване на учебната година от всички 
ученици са насочени усилията на целия 
колектив и моите като ръководител.

- Как се отразява този процес на 
учебния материал?

Трудно е да се каже.Това ще бъде 
установено най-точно, когато се върнем 
в училище. Работата върви, учебното 
съдържание се преподава и усвоява, но 
доколко качествено и трайно, бъдещето ще 
покаже.

- Смятате ли, че след като 
приключи дистанционното обучение ще 
Ви бъде по-трудно да върнете учениците 
в клас?

Едва ли. Мисля, че повечето деца 
оцениха досегашното място на обучение 
и сред тях,както и сред колегите все по-
често се чува, че извънредното положение 
ще  превърне училището в любимо място.
Учениците предпочитат реалните пред 
виртуалните класни стаи, живия контакт 
пред онлайн комуникацията.Искат да 
виждат и чуват учителя пред себе, да усещат 
присъствието му. А колкото до ИКТ, те така 
или иначе намират място в образователния 
процес.

Според мен дистанционното обучение е 
удобно и необходимо в определени ситуации, 
но не може и не бива да измества истинското 
училище с пулсиращия в него живот.

Интервю с Ангелина Пергелова – Директор на ОУ“Константин Костенечки“ село Костенец
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от тях бяха неуверени, много притеснени 
и работеха под стрес. Благодарение на 
оказаната педагогическа и психологическа 
подкрепа от учителите, те постепенно 
привикнаха към нетипичната ситуация и 
всеки според възможностите си постигна своя 
не малък напредък. За мен не само учителите 
са истински герои, но и учениците, които се 
постараха да следват указанията и да бъдат 
максимално активни и стриктно да спазват 
изискванията и съветите ни.  Вече се усеща 
натрупана умора у тях и силно желание да се 
върнат към нормалността.
- Всички родители ли са се включили 
активно в дистанционното обучение?
Нашите ученици са по-големи и не бе 
необходимо до тях да има непрекъснато 
родител, който да ги подпомага. Но класните 
ръководители  останаха в  непрекъснат 
контакт с родителите, които  от своя страна 
активно сътрудничат  и осъществяват  
контрол върху активното включване и 
обучение на децата си. За нас както и за 
родителите това бе един двупосочен обмен 
на информация за напредъка и постигнатото, 
полезна комуникация, която ни сближи и 
затвърди усещането ни за сплотена училищна 
общност.
- Разкажете за ежедневната работа по 
задържане на децата в училище? 
По предложение на преподавателите наши 
ученици от уязвими групи, които нямаха 
възможност да се включат в електронното 
обучение, част от тях със специални 
образователни потребности, са посещавани 
от наш колега медиатор при спазване на 
всички мерки за безопасност и физическа 
дистанция. Неговата роля е да предоставя 
материали на учениците,  за да не допускаме 

необхванати и неактивни наши възпитаници. 
Дистанционно са  организирани консултации 
по предмети за учениците, срещащи 
трудности с усвояването на материала, а след 
облекчаване на мерките са организирани 
индивидуални консултации в училище при 
строго спазване на противоепидемичните 
мерки.
- Срещате ли някакви притеснения и 
затруднения? 
Смятам, че образователната система реагира 
адекватно, отговорно и дисциплинирано както 
винаги и след първоначалните притеснения 
и трудности,  днес  сме по-уверени и с 
достатъчно натрупан опит. Единствените ни 
притеснения са, че не всички деца имат равни 
финансови възможности и това неравенство 
остава, въпреки нашите усилия и работа в 
тази посока. Поради световната пандемия 
много  от родителите на наши ученици 
остават без препитание, което неминуемо се 
отразява на възможностите за пълноценно и 
качествено участие в образователния процес. 
Училището ни, както винаги ще положи 
максимални усилия, за да подпомогне своите 
възпитаници като осигури месечни социални 
стипендии в размер  на  35.00 лв. месечно. 
Друга възможност, която предоставяме 
е гарантираната стипендия за ученици, 
записани в защитени професии и такива с 
очакван недостиг на пазара на труда. През 
новата учебна година в ПГ такива са три 
от предлаганите за план-прием 2020/2021 
професии: Техник по транспортна техника, 
Машинен монтьор и Оператор в шевното 
производство.
- Как се отразява този процес на учебния 
материал?
Въпреки трудностите учебният материал 
се усвоява съгласно графиците на 

преподавателите и предстои учебната година 
да завърши без проблем.  За компенсиране 
на установените пропуски училището има 
готовност  да осъществи допълнително 
обучение на ученици  през лятната ваканция. 
Отделени за това са средства по програма 
„Подкрепа за успех“.
- Смятате ли, че след като приключи 
дистанционното обучение ще Ви бъде по-
трудно да върнете учениците в клас? 
Както казах преди малко учениците 
изпитват силно желание за завръщане към 
нормалността. За младите хора е непривична 
социалната изолация  и ограниченията в 
общуването с връстници и учители, за това 
смятам, че те в най- голяма степен заслужават 
да имат своя пъстър и изпълнен с вълнение 
нормален ден.  При провежданите разговори  
във Вайбър групите по класове децата  
споделят, че много им липсва живият контакт  
и ежедневието в училище. В училището 
ни се стараем да изградим един позитивен 
климат, да осигуряваме  среда, в която те да 
се чувстват защитени и подкрепяни.  Вярвам, 
че на 15 септември нашата малка училищна 
общност ще бъде още по-сплотена  и готова 
за нормален учебен процес,  в който поуките 
от  преживяното социално дистанциране ще 
донесат много силен заряд и положителни 
нагласи у всички нас. 
- Притеснени ли са дванадесетокласниците 
за подготовката си за матурите и 
предстоящите балове? 
За първи път в историята на нашето училище 
Випуск 2020 не бе изпратен,  както повелява 
традицията ни. Както във виртуалното си  
обръщение към нашите зрелостници писах 
може би това е и първият им житейски 
урок – понякога нашите планове не се 
случват така, както силно бихме желали, 

понякога очакванията ни не се реализират, 
поради причини независещи от нас. Но 
животът продължава и трябва да продължим 
напред с вярата, че най-хубавото предстои. 
Съобразявайки се с противоепидемичните 
мерки  на правителството и препоръките 
на МОН, изпратихме виртуално нашите 
дванадесетокласници, но оставаме с 
надеждата, че при възможност в края на юни, 
при раздаването на дипломите и ако мерките 
позволяват, ще направим едно истинско 
изпращане на зрелостниците и ще им дадем 
възможност да изживеят своята приятна 
емоция от раздялата с родното училище и 
учители. 
Относно подготовката за Държавните 
зрелостни изпити съм убедена, че всеки 
от учениците ни ще покаже най-доброто, 
на което е способен и ще се справи, 
въпреки извънредността на положението. 
Да не забравяме, че матурите измерват 
придобитите от учениците знания и умения 
за целия гимназиален етап от обучението. 
В този смисъл вярвам, че те са добре 
мотивирани и подготвени.
В заключение искам да отбележа, че ПГ 
организира и провежда ДЗИ за всички 
зрелостници от град Костенец. Съзнаваме 
отговорността, пред която сме изправени и 
уверявам всички заинтересовани страни, че  
ще положим максимални усилия да осигурим 
безопасна среда както за явяващите се 
дванадесетокласници, така и за квесторите. 
Матурите ще бъдат проведени съгласно 
изискванията на МОН и ние сме гарант 
за нормалното им  и спокойно протичане. 
На финала бих искала да пожелая успех на 
всички зрелостници и колеги. С общи усилия 
ще преодолеем  предизвикателствата на 
времето. 



Чрез възможностите, които предостави 
становището на Националната асоциация 
на Председателите на общински съвети 
в Република България и след гласуване 
от съветниците, общинският съветник 
– Анелия Томова се включи онлайн в 
гласуването и разискването на въпросите. 
Подобна възможност улеснява значително 
провеждането на редовните сесии, с оглед 
извънредното положение, в което се намира 
страната. На заседанието присъстваха общо 
15 общински съветника, имаше нужния 
кворум за провеждането му. Ето накратко и 
Решенията, които бяха приети:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 56

Общински съвет – Костенец одобрява 
Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за 
развитие на Община Костенец (2014-2020г.) 
за 2019 година.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 57

Общински съвет – Костенец приема 
Годишен план за развитие на социалните 
услуги в Община Костенец за 2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е
 № 58

1. Общински съвет Костенец дава 
съгласието си община Костенец да 
кандидатства с проектно предложение 
по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 - 2020, Приоритетна 
ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване”, Процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.101 
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания – Компонент 3”

2. Упълномощава Кмета на община 
Костенец да извърши всички необходими 
действия за подготовка,  кандидатстване  и 
изпълнение на проектното предложение.

Р Е Ш Е Н И Е
 № 59

1. Общински съвет -  Костенец дава 
съгласието си за осъществяване на дейностите 
по проект на община Костенец по Процедура 
за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.101 
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания – Компонент 3” Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване” да бъдат използвани 
безвъзмездно за периода от 01.05.2020 г. до 
31.12.2020  г. следните активи:

- автомобил Опел Астра рег. № 
СА 0760 КХ ползван от Общински съвет 
Костенец

- помещение с площ от  14 кв.м., 
находящо се и застроено в УПИ VІ,  кв. 90а, 
по плана на гр. Костенец, част от приземен 
етаж в сградата на общинска администрация 
– Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2

2. Общински съвет – Костенец възлага 
на Кмета на Община Костенец да предприеме 
всички необходими действия за изпълнение 
на точка 1 от настоящото решение.  

Р Е Ш Е Н И Е
 № 60

І.Общински съвет – Костенец дава 
съгласие за безвъзмездно прехвърляне в 
полза на държавата на имоти – общинска 
собственост в  урбанизираната територия на 
гр. Момин проход, необходими за изграждане 
на национален обект „Модернизация на 

железопътната линия 
София – Пловдив: ж.п. 
участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин 
– Септември” за ново 
трасе на ж.п. за участък 
Ихтиман – Септември, в 
урбанизираната територия, 
както следва:

1. Поземлен имот № 6596 с площ от 11 
кв.м., включен в УПИ ХVІІІ „За техническа 
инфраструктура” в кв. 15, за който има 
съставен акт за частна общинска собственост 
№ 4104/06.04.2020г.

2.  Поземлен имот № 6598 с площ от 216 
кв.м., включен в УПИ ХVІІІ „За техническа 
инфраструктура” в кв. 15, за който има 
съставен акт за частна общинска собственост 
№ 4112/14.04.2020г.

3. Поземлен имот № 6600 с площ от 1292 
кв.м., включен в УПИ ХVІІІ „За техническа 
инфраструктура” в кв. 15, за който има 
съставен акт за частна общинска собственост 
№ 4108/06.04.2020г.

4. Поземлен имот № 6604 с площ от 23 
кв.м., включен в УПИ ХVІІІ „За техническа 
инфраструктура” в кв. 15, за който има 
съставен акт за частна общинска собственост 
№ 4110/06.04.2020г.

5. Поземлен имот № 6607 с площ от 
65 кв.м. в кв. 21, за който има съставен 
акт за частна общинска собственост № 
4107/06.04.2020г.

6. Поземлен имот № 6609 с площ от 
82 кв.м. в кв. 21, за който има съставен 
акт за частна общинска собственост № 
4106/06.04.2020г.

7. Поземлен имот № 6611 с площ от 
624 кв.м. в кв. 26, за който има съставен 
акт за частна общинска собственост № 
4077/31.01.2020г.

ІІ.Общински съвет – Костенец дава 
съгласие за безвъзмездно прехвърляне в 
полза на държавата на имоти – общинска 
собственост в  урбанизираната територия 
на гр. Костенец, необходими за изграждане 
на национален обект „Модернизация на 
железопътната линия София – Пловдив: ж.п. 
участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин 
– Септември” за ново трасе на ж.п. за участък 
Ихтиман – Септември, в урбанизираната 
територия, както следва:

1. Поземлен имот № 6562 с площ от 
340 кв.м., включен в УПИ ІІ „За техническа 
инфраструктура” в кв. 177, за който има 
съставен акт за частна общинска собственост 
№ 4100/12.03.2020г.

2.  Поземлен имот № 6562 с площ от 
313 кв.м., включен в УПИ ІІ „За техническа 
инфраструктура” в кв. 177, за който има 
съставен акт за частна общинска собственост 
№ 4115/22.04.2020г.

3. Поземлен имот № 6568 с площ от 
78 кв.м., включен в УПИ ІІ „За техническа 
инфраструктура” в кв. 177, за който има 
съставен акт за частна общинска собственост 
№ 4114/22.04.2020г.

4. Поземлен имот № 6557 с площ от 
2337 кв.м., включен в УПИ ІІІ „За техническа 
инфраструктура” в кв. 40, за който има 
съставен акт за частна общинска собственост 
№ 4063/30.01.2020г.

ІІІ.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
№ 61

1. Дава съгласие да се продаде на Тихомир 
Иванов Николов, собственик на поземлен 
имот с площ от 1107 кв.м., съставляващ УПИ 
І-1 в кв. 1 по плана на с.Горна Василица, 
отреден за имот първи с площ от 1062 кв.м., 
с неуредени сметки по регулация, следния 

недвижим имот - общинска собственост, за 
които има съставен акт за частна общинска 
собстевност № 4103/01.04.2020г., а именно: 
реални части без планоснимачни номера с 
обща площ от 187 /сто осемдесет и седем/ 
кв.м., както следва 137 /сто тридесет и 
седем/ кв.м. между  улица с о.т. 23 – о.т.24; 
терен извън регулация и поземлен имот 1 
/първи/ и 50 /петдесет/ кв.м. между терен 
извън регулация и от три страни поземлен 
имот 1 /първи/, които по действащия 
регулационен план са придаваема част, за 
образуване на УПИ І-1 /урегулиран поземлен 
имот първи за имот първи/ в кв. 1 /първи/ по 
плана на с.Горна Василица, махала „Нова”, 
одобрен със заповед № АБ-383/30.12.1987г.

3. Общински съвет определя продажната 
цена  за придаваемите части с обща площ 
от 187 кв.м., въз основа на пазарна оценка 
изготвена от лицензиран оценител в размер 
на 1680,00 лв. /хиляда шестстотин и 
осемдесет лева/.

3. Възлага на кмета на община Костенец 
да сключи договор за покупко- продажба.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 62

1. Одобрява техническо задание и 
разрешава изработването на ПУП-ПЗ /
подробен устройствен план - план за 
застрояване/ за имот №89014 в местността 
„Полето”, землище на село Долна Василица, 
община Костенец, област Софийска с 
отреждане за „За складиране на материали за 
собствени нужди”, при следните показатели 
на застрояване:

•	 Устройствена зона – „Пп“;
•	 Плътност на застрояване /Пзастр./ – 

60%;
•	 Интензивност на застрояване /Кинт./ 

– 1,0;
•	 Минимално озеленена площ /

Позел./: 30 %;
•	 Максимална етажност – 3;
•	 Максимална кота корниз – до 10м;
•	 Начин на застрояване – свободно;
•	 Пътен достъп – съществуващ 

асфалтов общински път и учредено право на 
преминаване през имот №0890052. 

2.Упълномощава и възлага на кмета 
на общината да предприеме необходимите 
действия по ЗУТ, ЗОЗЗ и свързаната с тях 
нормативна уредба.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 63 

1. На основание чл. 124б, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията одобрява задание 
за изработване на подробен устройствен 
план – парцеларен план  за обект: Външно 
електрозахранване на посетителски център 
„Траянови врата“ с кабелна линия ниско 
напрежение в изкоп , съгласно приложената 
скица – проект.

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията и във 
връзка с чл. 150 от Закона за устройство 
на територията разрешава изработване 
на Комплексен проект за инвестиционна 
инициатива съдържащ проект за Подробен 
устройствен план – парцеларен план по 
чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект: Външно 
електрозахранване на посетителски център 
„Траянови врата“ с кабелна линия ниско 
напрежение в изкоп като част от комплексен 
проект за инвестиционна инициатива по чл. 
150 от ЗУТ.

3. Общински съвет – Костенец възлага 
на Кмета на община Костенец да предприеме 
последващи действия по изпълнение на 
настоящото решение.

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

1. Общински съвет – Костенец, отпуска 
помощ по 200 лв. за раждане на  дете на 

следните жители на община Костенец:

1.1. Ивелина Георгиева Котларова
1.2. Мария Красимирова Ценова
1.3. Джулия Георгиева Сулева
1.4. Дияна Валериева Тодорова - 

близнаци
1.5. Десислава Ивова Велева
1.6. Гергана Димитрова Малковска
1.7. Силвия Димитрова Додова - 

Хаджийска
2.Общински съвет – Костенец отпуска 

еднократна помощ за лечение на следните 
жители на Община Костенец: 

2.1.Павлина Иванова Зайкова, жител на 
гр. Костенец.

2.2. Евгения Лазарова Захариева, жител 
на с. Костенец ;

3. Средствата да бъдат осигурени от § 
42 14 от общинския бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

Общински съвет – Костенец приема 
Наредба за изменение на Наредбата за 
определянето и администрирането на  
местните данъци, такси и цени на услуги на 
територията на община Костенец, приета с 
Решение № 36 по Протокол № 5 от заседание 
на Общински съвет – Костенец, проведено на 
25.04.2019г., както следва: 

§ 1. В чл.51, ал.2 се правят следните 
изменения: 

(2). На предплатилите до 30 юни за 
цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Р Е Ш Е Н И Е
 № 66

Общински съвет – Костенец, изменя 
Ценоразпис за сеч и извоз на дървесина от 
временен горски склад, приет с Решение № 
22 от 20.12.2019г., както следва:

ИГЛОЛИСТНИ И ШИРОКО-
ЛИСТНИ ТРУПИ (за 1 плътен куб.м. без 
ДДС)

- Едра строителна дървесина – от 
20,00 лв.до 30,00 лв.

- Средна строителна дървесина  - от 
20,00лв. до 30,00лв.

-  Дребна строителна дървесина – от 
20,00лв. до 30,00лв.

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА  ОТ 
ПРИНУДИТЕЛНИ СЕЧИ (гола сеч на 
малки площи): за 1 пространствен куб.м. без 
ДДС, принудителни и санитарни сечи:

- средна технологична дървесина – от 
10,00 лв.до 15,00 лв.

- дребна технологична дървесина – от 
10,00 лв. до 15,00лв.;

- иглолистни – от 10,00 лв. до 15,00лв.
-  широколистни дърва – от 10,00 

лв.до 15,00лв.

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И 
ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА: за 1 
простр. куб.м. без ДДС:

- средна технологична дървесина и 
дребна технологична дървесина, иглолистни 
и широколистни дърва, добити от отгледни и 
възобновителни сечи – от 12,00 лв. до 18,00 
лв. 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 67

Общински съвет – Костенец, определя 
такси за ползване на недървесни горски 
продукти, добити от общинската горска 
територия, както следва:

 Общински съвет – Костенец проведе четвъртото си 
редовно заседание на 30 април 2020 година.

на стр. 5
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от стр. 4

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 68

Общински съвет – Костенец, одобрява/утвърждава частично 
изменение в ценоразпис за физиологично структурно здрава дървесина, 
както следва:

Трупи за бичене от 15 см. до 17 см. /трети клас/, цени без ДДС:
- в т.ч. ела – 76,00лв.;
- в т.ч. смърч. - 76,00лв.
 Пълният текст на Решенията е публикуван на сайта на Община 

Костенец, раздел „Решения на Общински съвет“

№ Наименование Мярка
Такса 
цени 
в лв.

Растения и горски плодове/извън 
списъка за лечебните растения/гъби в 
сурово състояние и животни

1. Грудки,корени,коренища/с изключение на 
такива от репей,коприва,троскот/ 

за 1кг. 0.10

2. Листа / с изключение на такива от коприва /
-орех за 1кг. 0.10
-други за 1кг. 0.10

3. Стръкове / с изключение на такива от 
маточина /

за 1кг. 0.10

4. Цветове / с изключение на такива от 
маточина /

за1кг. 0.10

5. Плодове
-хвойна синя за1кг. 0.30
-шипка за1кг. 0.20

6.
Листников фураж / без фуража за 
подхранване на дивеча / пр.м3 0.15

7. Зеленина иглолистна и широколистна / 
за украса/

пр.м3 4.00

8. Зеленина иглолистна и широколистна / 
клони и вършина /

т. 10.00

9. Коледни елхи

-до 1 м. 1 бр. 8.00
-до 2 м. 1 бр. 10.00
-над 2 м. 1 бр. 15.00

10. Пръчки-върбови,лескови и други-сурови 1 бр. 0.15
-дрянови клони до 1м. 1 бр. 0.15

11. Пънове от всички дървесни видове пр.м3 0,70
Борина от пънове Т 3,00

Смола /балсамова,течна и суха/ 1кг 2,00

12. Паша в общински горски територии и 
пасища за една година

  

 за едър рогат добитък за 1 бр. 3,00

за коне,катъри,магарета и мулета за 1 бр. 2,00
за овце за 1 бр. 1,00

за свине за 1 бр. 3,00

за кози и ярета до 3 бр. за 1 бр. 5,00

за кози и ярета до 5 бр. за 1 бр. 8,00

за кози и ярета до 10 бр. за 1 бр. 10,00

други за 1кг. 0,10

13. Горски репрудоктивни материали   

орех,обикновен кестен за 1кг. 0,20

иглолистни шишарки за кг. 0,20

семена от иглолистни видове за1кг. 1,50

семена от дъб,бук,черупкови видове и др. за 1кг. 0,20

части от растения за 
вкореняване,размножаване и залесяване

за 1кг. 0,20

14. Гъби   

смърчулка за 1кг. 0,50

пачи крак за1кг. 0,30

манатрка за 1кг. 0,30

сиво-жълт пачи крак за 1кг. 0,15

рижйка,челадинка за 1кг. 0,10

Масловка за 1кг. 0,05

златист пачи крак за 1кг. 0,15

тръбенка за 1кг. 0,15

други за 1кг. 0,10

15. Събиране на охлюви за 1кг. 0,30

16. Сено сухо/без сеното за подхранване на 
дивеча

за 1кг. 0,05

Основно училище ,,Христо Смирненски” гр. Момин 
проход е открито на 15.09.1961г.

Училището е средищно и към настоящия момент в него 
се обучават  ученици от 2 населени места – от гр.Момин 
проход и с. Горна Василица, разпределени в 7 паралелки. В 
училището преподават  11 квалифицирани преподаватели.

По отношение на материалната база по проекти  от 
общината беше подменена дограмата и покривът. Също 
така училището беше санирано. Направена е подмяна на 
радиаторите в класните стаи.                       

Възпитаниците на ОУ „ Христо Смирненски“ 
участват успешно в състезания и олимпиади.  Димитър  
Кангалов , ученик от 7 клас, се класира за областен кръг 
на олимпиадите по математика, химия и география. 
Иванела Кацарова от 5 клас се класира на областен кръг 
на олимпиадата по география. Нашите ученици участваха 
на общински спортни състезания, на които Деян Станков 
от 2-ри клас и Елена Шведо от 3-ти клас заеха челни 
позиции. Децата от училището ни са участвали  и на 
различни спортни мероприятиа, извън територията на 
община Костенец.

С цел задържането и недопускането на отпадането 
на ученици от образователната система, в училището 
е сформирана 1 група за ЦДО и 3 групи занимания по 
интереси. Училището работи по проекти и национални 
програми

- Как протече дистанционното обучение на 
учениците от Вашето училище?

Смятаме, че това беше и продължава да бъде 
предизвикателство за ученици, учители и родители. 
Всички бяхме притеснени относно неизвестността и 
липсата на такъв опит. В Основно училище ,,Христо 
Смирненски” град Момин проход на дистанционно 
обучение от 16.03.2020 г. преминаха всички класове (от 1 
до 7 клас). В началото то се осъществяваше  с помощта 
на социалните мрежи – създадоха се групи в Messenger и  
Viber , а в момента в образователната платформа Teаms. 
Всички педагогически специалисти са включили към 
образователния процес и нов учебен материал,  който се 
затвърждава и с  уроци за упражнение. Провежданите  
онлайн уроци следват изработено седмично разписание 
по всички общообразователни предмети. Провеждат се 
и  часове по разширена подготовка .  Всеки учител се  
придържа към учебната програма, изпраща материали 
за упражнение и задава задачи за домашна работа, 
като ги качва в групата на съответния клас. Прилага 
се строг контрол и оценка на знанията. Осъществява 
се интердисциплинарно и интерактивно обучение. На 
учениците се поставят задачи сами да търсят информация, 
свързана с изработването на проекти и презентации по 
различните предмети. Поставените задачи са съобразени 
със знанията, които трябва да бъдат усвоени, но и с 
възможностите, потребностите и интересите на децата. 

 По БЕЛ се работи и в посока на развитие на  
творческото писане и мислене. По природни науки на 
учениците се поставят и експериментални задачи в 
домашни условия, чрез които нагледно, с помощта на 
опити учениците сами достигат до определени изводи и 
заключения. Използването на интерактивния подход  по 
английски език дава възможност на учениците за развитие 
на комуникативните компетентности.

Сега вече сме по-спокойни, защото успяхме 
да установим своеобразен начин на комуникация, 
въздействие, създаване на интерес и мотивация за работа. 
До голяма степен постигаме целите си за овладяване на 
новото учебно съдържание.               

Училището ни работи и по различи инициативи,  
посветени на празниците  през месец май. Акцентираме 
най- вече върху 24 май- празник на славянската писменост 
и на българската просвета и култура. По този начин ще 
приобщим децата към нашите културни традиции.

- Учениците задължени ли са по някакъв начин да 
бъдат на линия и има ли много отсъстващи сред тях?

 Да, учениците са длъжни да бъдат на линия, за да се 
работи с тях онлайн. На учениците, от 5 до 7 клас, често им 
се поставят задачи сами да търсят информация по дадена 

тема. На следващият час се обсъждат изработените от тях 
проекти или презентации. Всичко това цели постигане на 
ефективност на процеса на дистанционно обучение. От 
учениците,  включени в онлайн обучението, почти няма 
отсъстващи. 

- В домовете на всички деца ли има дигитални 
устройства и интернет, имаха ли част от тях затруднения 
да се включат в дистанционното обучение?

По отношение на достъпа до интернет  и дигитални 
устройства можем да кажем, че по-голяма част от 
учениците имат необходимите условия за провеждане на 
дистанционно обучение. Изключение прави малка група 
ученици от село Горна Василица. Обучението при тях 
се осъществява като се свързваме чрез телефони на друг 
член от семейството,  изпращане на снимкови материали 
и  материали на хартиен носител. По телефона даваме 
консултации.

- Как реагират децата на тази обстановка?
Децата  бързо свикнаха. Струва ни се, че дори им е 

интересно и забавно. Те работят спокойно, без да има 
дрязги между тях.Стремежът ни е средата , в която работим 
онлайн, да се доближи максимално до средата в един 
реален учебен процес в училище. Единственото негативно  
последствие  е времето прекарано пред екраните и липсата 
на общуване лице в лице между учениците и учителя.

- Всички родители ли са се включили активно в 
дистанционното обучение?

 Да, всички родители на деца от 1-4 клас се включват 
по-активно в образователния процес на децата - при 
осъществяване на връзката, за работата с устройствата, за 
работа с платформите, за работата по време на занятията, 
за изпълнение на домашните работи, за изпращането на 
домашните работи. Имат голяма отговорност и ангажимент, 
особено тези, чиито ученици са по-малки и не работят 
самостоятелно.

- Разкажете за ежедневната работа по задържане на 
децата в училище!

Чрез подходящи филмчета, игри, клипове, песни и 
други материали, обучаемите се мотивират и придобиват 
умения като прилагат изученото в нова ситуация.  Децата 
работят с интерес, пишат, четат,  разказват, пеят,  рисуват, 
разговарят по между си, отговарят на въпроси.  Използват  
в работата си образователни и занимателни елементи. За 
по-големите ученици интерес представляват намирането 
на факти свързани с учебния материал, независимо дали  
той е нов или се затвърждава вече изучен материал.

- Срещате ли някакви притеснения или 
затруднения?

Да, притесняваме се, за възможността за преподаване 
на целия учебен материал, тъй като неучебните дни бяха 
много. Смятаме, че платформата може да се използва много 
по-пълноценно и целесъобразно, ако бяхме обучени за това. 
Първите ни притеснения бяха свързани с регистрирането 
на учениците в платформата, дали ще могат адекватно 
и пълноценно да използват всичките ѝ възможности. 
Може да се каже, че учители и ученици едновременно се 
обучавахме в ползване на платформата Teams. Този процес 
на обучение все още не е приключил и се случва всеки 
ден. Това е и един от големите минуси – липса на обучени 
учители за синхронна работа в дигитална среда. С течение 
на работата и обучението тези пречки се преодоляват една 
след  друга и постигнатите резултати са все по-добри.

- Как се отразява този процес на учебния материал?
Този процес не се отразява на учебния материал, а на 

учениците,  учителите, родителите и обратната връзка 
за степента на усвоеност на преподадения нов учебен 
материал.. Част от учениците работят сериозно, отговорно, 
старателно,  спазват правилата, които предварително 
очертахме. Те с интерес и до голяма степен постигат 
овладяване на новото учебно съдържание. Няма как да се 
провеждат самостоятелни работи, които да получат реална 
оценка, поради възможна помощ от страна на близки до 
учениците хора. Други  ученици по свой начин усещат 
свободата си при дистанционното обучение и не работят 
по всички правила. Процесът  на дистанционно обучение 
се отразява и на учителите, и на родителите. Учителите 
прекарват  дните и вечерите си пред компютъра и на 
телефона. До обяд провеждат учебните си занимания, а 
следобедите дават консултации на ученици и родители, 
получават домашни работи, проверяват ги, след което 
описват грешки и изпращат информации.

- Смятате ли, че след като приключи дистанционното 
обучение ще Ви бъде по-трудно да върнете учениците  в 
клас?

Смятаме, че след приключване на дистанционното 
обучение ще е необходим известен период на адаптация  
и завръщане към училищната среда, а след това всичко 
ще продължи както преди. Затрудненията ще дойдат 
от проверката как учениците са усвоили преподадения  
материал, изясняването на неяснотите по новия учебен 
материал и осъществяването на личен/ индивидуален 
контрол. Друга трудност ще бъде връщането към навиците 
в училище и по - строгата дисциплина и контрол.

Интервю с учителския колектив 
при ОУ “Христо Смирненски“, град Момин проход
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Извънредното положение, обявено 
след решение на Народното събрание на 
Р. България постави всички нас- учители, 
ученици, родители, и цялото общество в 
трудна ситуация през последните седмици. 
Независимо от предизвикателствата, пред 
които бяхме изправени цялото човечество 
и образователната система, българските 
учители реорганизираха традиционните 
образователни дейности и доказаха за пореден 
път своята отговорност и креативност.В 
движение започнаха да прилагат нови, 
иновативни форми и похвати на обучение.
Всеотдайно продължиха с подкрепата на 
родителите да изпълняват задълженията си 
към обществото, обгрижвайки непрестанно 
своите ученици чрез средствата на високите 
технологии, с дигитално обучение.    Вече 
два месеца обучаваме нашите ученици 
от разстояние в електронна среда, чрез 
използване на различни платформи  . Първата 
седмица беше трудно чисто организационно, 
защото нямахме платформа, с която да 
сме обучени и да използваме. Затова се 
насочихме към социалните платформи,които 
са познати на учениците , на родителите 
и на учителите. През втората седмица 
преминахме към платформата на Microsoft 
Teams, предоставена от МОН. Имаше 
различни мнения от колегите,но преодоляхме  
трудностите и съпротивите, благодарение 
на голямата емпатия и взаимопомощ 
,сътрудничество между учителите и 
ръководството. Проведохме онлайн обучение 
за учителите, изучихме възможностите на 
платформата и с всеки изминал ден ставаме 
все по-уверени в себе си. Използваме 
помощни средства – споделен екран за 
презентации, видео, електронен учебник, 
тетрадка, предварително подготвен Word 
документ,  mozabook, сайта  Уча се. Уроците 
се  планират и организират в класовете, по 
утвърден времеви график на две смени, като 
използваме учебното разписание за втори 
срок. Първоначално не поставяхме оценки,а 
само отзиви за участие -активност ,напредък 
през електронния дневник в Школо,но след 
като започнахме да преподаваме и ново 
учебно съдържание започна и оценяването. 

Учениците задължени ли са да 
присъстват?

Да, учениците са задължени да присъстват 
в онлайн часовете. От информацията, която  
ежедневно получаваме от учителите,в часовете 
не влизат около 5 до 10 ученика по различни 
причини-технически ,семейни,здравословни 
и т.н . Това е пренебрежимо малко съотнесено 
към броя на отсъстващите при  присъствената 
форма на обучение.

В домовете на всички има ли дигитални 
устройства?

През първите дни на онлайн обучението 
,това беше много важно да установим.Оказа 
се,че много малка част/10 деца/нямаха никакви 
технически устройства,както и интернет.
Осигурихме чрез дарения таблети за тези 
деца.Сред  дарителите е и  Министерството 
на образованието ,които ни предоставиха два 
таблета. Малко са обаче учениците, които 
работят от компютър, повечето използват 
смарт телефони ,а това не е добър вариант. На 
15 ученици за два месеца заплащаме и таксите 
за интернет.И тук е моментът да благодаря 
на всички,които подпомогнаха децата и 
затруднените семейства-на колегите си,които 
дариха лични средства ;на ПП Герб,които 
ни потърсиха сами ,за да помогнат; на Ниа 
Хаджийска –ученичка от 9-а клас,която 
дари стипендиите си ,за да заплати такси 
интернет на свои съученици;на училищното 
настоятелство и родителски активи,които са 
неотлъчно до нас.

Как реагират децата на тази 
обстановка?

През първите дни на онлайн обучението 
имаше голям ентусиазъм и интерес от всички 
ученици.Но  с течение на времето се натрупа 
умора във всички участници в образователния 
процес независимо,че часовете са с намалена 
продължителност.Децата споделят,че 
им липсва училището,живият контакт 
със съучениците и учителите и очакват с 
нетърпение да се завърнат в класните стаи.

Всички родители ли се включват….?
За пореден път поднасям своите и 

на екипа на СУ“Св.Климент Охридски“, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТ 
към родителите. Мнозинството застанаха до 
своите деца,до учителите и работят заедно 
във виртуалните класни стаи. През този 
период изключително много разчитаме на 
сътрудничеството с тях,особено при малките 
ученици. На сайта на училището бяха 
качени насоки за съвместната ни  работата 
. С цел подобряване на образователния 
процес ,направихме анкета и резултатите са 
окуражаващи.

Срещате ли някакви затруднения?
Затруднения имаме с осигуреност на 

служебни лаптопи. Чудесно е, че повечето от 
учителите имат лични такива и това направи 
възможно дистанционното обучение.

Колегите споделят, че работата в 
електронната платформа е удобна и ефективна. 
Но има някои неудобства - понякога звукът се 
накъсва, някои от учениците по време на часа 
се изгубват и после пак се появяват. Понякога 
имаме проблеми с изпращане и получаване 
на файлове ,заради претоварване в  системата 
или от неустойчив интернет.

Директорът осъществява ежедневен 
онлайн мониторинг в часовете , като се 
включва в екипите.Експерти от РУО София 
регион също направиха онлайн посещения в 
някои часове и се констатира,че резултатите 
са много добри! Работим почти като в 
училище, но от разстояние. 

Трудности има и с планирането  на 
предстоящите НВО в 7 клас, ДЗИ-12 клас,но 
всичко е преодолимо и е  въпрос на добра 
организация.

Смятате ли ,че след като приключи 
дистанционното обучение……?

Обществото е  информирано ,че учениците 
няма да се върнат в училище за тази учебна 
година.Тази новина донесе разочарование за 
всички нас, защото очаквахме с нетърпение 
срещите с нашите ученици.В училището 
при засилени мерки за дезинфекция и 
използването на лични предпазни средства 
,ще се проведат НВО за 7 клас и ДЗИ за 12 
клас.Вярвам,че с трепет , вълнение  и радост 
учениците ще дойдат на есен за първия 
учебен ден!

Притеснени ли са 
дванадесетокласниците………?

Независимо от обстоятелствата, пред 
които сме поставени като учители, а може 
би и именно заради това, сме длъжни 
да полагаме непрестанни усилия ,за да 
дипломираме успешно зрелостниците.
Работим допълнително по  групи в зависимост 
от предмета,на който ще се явят на матура.
Правят се консултации,решават тестове  и 
подготовката тече.Очакваме и решение на 
МОН и МЗ за изпращане и провеждане на 
абитуриентските празници.За първи път 
училищния двор е празен в деня на последния 
учебен ден за тях. Не се чува традиционното 
броене 1, 2, 3…….12 и това ни натъжава.
Вярваме,че ще ни се даде възможност да ги 
изпратим заслужено с пожелания изказани от 
сърце!

Наближава   24 май - сакрална дата за 
всеки българин, един от най-значимите и 
светли празници, който училищата честват не 
по задължение, а с чувство на законна гордост 
и принадлежност!  Този празничен ден по 
дългогодишна традиция е най-вълнуващ 
както за зрелостниците, които се разделят 
с любимото училище и поемат по своите 
житейски пътеки, така и за всички ученици, на 
които в продължение на години им предстоят 
срещи с новите знания и науки. Макар и 
дистанционно ние ще отбележим празника 
като проведем в електронна среда празнични 
уроци, презентации, концерти, изложби ,ще  
реализираме различни инициативи! Така 
българските учители и ученици, независимо 
от настоящата сложна обстановка, макар 
и виртуално ще се опитат да създадат 
празнична атмосфера за всички българи! 
Празниците в училищата винаги са свързани 
с възпитанието на учениците в чувство 
на родолюбие, духовност, признателност, 
толерантност, национална принадлежност и 
гордост!

Пожелавам на всички да следват пътя си 
в добро здраве и с много ВЯРА,защото тя е 
най-мощната сила на света! 

Теодора Христова Цветанова от 
град Костенец.Изпълнявам  длъжността 
директор от есента на 2016 г.като ВРИД.
От лятото на 2018 г. съм директор на ОУ 
„Св.св.Кирил и Методий“, град Костенец.
Завършила съм ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
град Благоевград през 1999 г., специалност 
– география, магистър. Имам 13 години 
педагогически стаж.

- Г-жо Цветанова, как протича 
дистанционното обучение на учениците 
от Вашето училище?

Учениците са в дистанционно 
обучение от 16.03.2020 г. Първоначално 
използвахме messenger, viber, skype. От 
края на месец март всички ученици и 
учители са в затворената платформа на 
Майкрософт ТИЙМС. Учебните часове са 
по учебната програма за II учебен срок, с 
продължителност 25 минути – I и II клас, и 
30 минути III-VII клас.  В дистанционното 
обучение са включени всички учители 
– 21, като учителите в ЦОУП по график 
провеждат следобедните занимания. На 
11.05.2020 г. се проведе онлайн рецитал 
от ученици от VI и VII клас по случай 
Патронния празник на училището. Беше 
представена и  презентация от рисунки на 
ученици по повод празника. Учителите 
и учениците отбелязват всички празници 
и събития в електронната платформа. 
Редовно се провеждат онлайн съвещания за 
координиране и осъществяване на учебен 
процес между учителите и директор. На 
няколко пъти имахме проверка от експерти 
на РУО, които влизаха онлайн в часовете. 
Останаха с много добри впечатления и  
напълно удовлетворени от учебния процес 
в съответните часове.

- Учениците задължени ли са по 
някакъв начин да бъдат на линия и има 
ли много отсъстващи сред тях?

Учениците са задължени да присъстват 
в онлайн обучението.При технически 
повреди, причини и натовареността на 
системата ТИЙМС се използват телефонни 
разговори с родители, дават се указания 
по имейли и други. Ежедневно се подава 
справка за броя на присъстващите ученици 
включили се  в часовете за деня. От тези 
справки се вижда, че няма отсъстващи 
ученици, но има избираемост по предмети 
от учениците в прогимназиален етап. 
Когато се наложи ученик да отсъства ние 
сме информирани от родител.

- В домовете на всички деца ли 
има дигитални устройства и интернет, 
имаха ли част от тях затруднения да се 
включат в дистанционното обучение?

Около 1% от учениците не се обучават 
дистанционно, поради преценка на 
родител и липса на устройство.На тези 
деца са предоставени задачи, занимания и 
упражнения на хартиен носител. Тук идва 
мястото за отговорността и съпричастността 
на родителя към участието на детето към 
учебния процес и неговото завършване на 
тази учебна година..

- Как реагират децата на тази 
обстановка?

В началото на този вид обучение те бяха 
доволни и донякъде объркани от създалата се 
ситуация.Техният поглед в дистанционното 
обучение бързо трябваше да се промени 
след като включихме  в учебната програма 
и  уроците за нови знания.Тъй като през 
този месец се приключва учебната година 
в начален етап и започва оформянето на 
годишните оценки в прогимназиален етап 
активността на учениците се увеличава.
Тази учебна година ще завърши онлайн.

- Всички родители ли са се 
включили активно в дистанционното 
обучение?

Когато родителите са активни и 
отговорни в реална среда, това се усеща 
и в дистанционното обучение. Имайки 
предвид, че онлайн обучението е през 
работно време и по-голямата част от 

родителите са на работа, малките ученици 
в начален етап срещат затруднения при 
използването на електронната платформа. 
Много често зададените домашни работи от 
редовните часове се пишат и изпращат на 
учителя след свършване на работния ден на 
родителя.

- Разкажете за ежедневната работа 
по задържане на децата в училище?

В училището нямаме необхванати 
деца, с изключение на тези, които живеят в 
чужбина. Екипът за обхват, който включва 
Полиция, Агенция „Закрила на детето“, 
Община, участва в обхода на децата и 
с тяхно съдействие имаме много добра 
координация. В училището извън създалата 
се ситуация за задържането на учениците се 
работи всекидневно. Създадени са  клубове, 
занимания по интереси, допълнително 
подпомагане по предмети на ученици със 
затруднения, отбелязване на празници и 
събития. Училището разполага с училищна 
библиотека, която е достъпна за всички 
ученици. Участваме  в национални програми 
и проекти, като последно беше обзаведен 
кабинет- „игротека“ за учениците от I до 
IV клас. В училището са формирани три 
групи целодневно обучение за учениците в 
начален етап.

-  Срещате ли някакви 
притеснения или затруднения?

В тези времена, в които живеем 
притесненията и затрудненията са 
навсякъде, но аз и моите колеги ги приемаме 
като предизвикателство.От работата с 
ученици в училище и класните стаи ние 
трябваше веднага да влезем във виртуалните 
класни стаи. Обучавахме се чрез онлайн 
уебинари, набавяхме технически средства 
и в същото време преподавахме уроци.Не 
бяхме подготвени за такъв вид обучение, 
но с общи усилия, професионализъм и 
съдействие на родители дистанционното 
обучение е факт. 

- Как се отразява този процес на 
учебния материал?

Ако трябва да бъда откровена това 
е обучение при екстремна ситуация, и в 
случаи качеството неможе да бъде на ниво. 
Провеждат се онлайн тестове, изпитвания, 
презентация и други, но връзката ученик-
училище-учител я няма.Но от друга страна 
това ни прави по-иновативни и гъвкави с 
новото време и съвременните технологии.
Учебният материал върви по план, всички 
тематични единици ще бъдат взети в 
рамките на учебната година.

- Смятате ли, че след като 
приключи дистанционното обучение ще 
Ви бъде по-трудно да върнете учениците  
в клас?

В никакъв случай. Аз зная, че учениците 
както преди чакаха ваканциите и празниците 
за да не влязат в училището, сега е точно 
обратното.Те нямат търпение да се върнат 
при съучениците си, които са и техни 
приятели, да се върнат в класните стаи и да 
се срещнат с техните учители. Тук е тяхната 
среда и съм сигурна, че тя им липсва, както 
и на нас. Всички ние ги чакаме да прекачат 
прага на Тяхното училище.

Дистанционно обучение 
на учениците в 

СУ “Св.Климент 
Охридски“, гр.Костенец

Интервю с Теодора Цветанова – 
Директор на ОУ “Св. Св. Кирил и 

Методий“ град Костенец
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     Относно: Извършени нови дейности в ДСП
 

За периода от 01.01.2020г. до месец май в Домашен социален 
патронаж бяха извършени различни дейности, който подобриха 
социалната услуга към потребителите си. 

Менюто на Домашен социален патронаж беше обновено, като 
за целта се включиха нови и различни продукти от досегашните- 
например яйца, прясно мляко, краве масло, целина, телешко месо и 
други.

Във връзка с извънредното положение в Република България 
от Детските градини в гр. Костенец бяха предоставени хранителни 
продукти, част от който бяха раздадени към потребителите на ДСП и 
потребителите на Топъл обяд.

Беше обновена материалната база на ДСП, като беше закупен 
енергоспестяващ бойлер и по този начин се намали сметката за 
електроенергия. Същевременно беше извършена реконструкция на 
част от кухненския блок и така се подобри работата на персонала

Добавена беше и нова социална дейност към медицинските 
служители и персонала на Общинска администрация - Костенец. 
Дейността включва предоставяне на храна на себестойност към 
служителите.

Видовете услуги, които предлагаме са:  
      -Приготвяне и доставка на храна за Домашен социален патронаж 
- 114 потребителя;

-Приготвяне и доставка на храна за ОП „Топъл обяд“ - 61 потребителя;  
      -Приготвяне на храна за медицински персонал- 10 потребителя;

-Приготвяне на храна за Детска млечна кухня;

Общ брой обслужвани потребители: 185бр. за последния месец
07.05.2020г.

2030 гр. Костенец , ул. Иван Вазов 2  
тел/факс  +3597142/3234;2308

е-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, www.kostenetz.com

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц

в. „Моята община е Костенец“ 
Издание на Община Костенец

 2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2 
 телефон за контакти: 07142/23 08

e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

Празникът на село Костенец се отбелязва в деня на 
Св. равноапостоли Константин и Елена. Посвещава се на 
видния български книжовник Константин Костенечки.

Константин Костенечки наричан още Константин 
Философ е роден през 1380 г. в село Костенец. Жаден 

за просвета и знания, Константин постъпва и се учи 
в Костенечкия манастир, а след това продължава 
образованието си в Бачковския манастир при заточения 
патриарх Евтимий Търновски.

Завършвайки обучението си, постъпва на служба в 
Пловдивската митрополия, към която Костенец е епископия. 
Това му дава възможност да полага грижи за Костенечкия 
манастир.

Към 1410 г . започват османските набези в родопския 
край. Пловдив е опожарен. Бягайки от тези събития, 
Константин се озовава в Сърбия. Там бива радушно приет 
от сръбския крал Стефан Лазаревич, който е ревностен 
покровител на  книжнината и културата.

В литературата Константин Костенечки е известен 
със своите оригинални съчинения и преводи. Той пише 
трактата „ Разяснено изложение за буквите“ . Писателският 
му талант се проявява най- добре в 

„ Житие на Стефан Лазаревич“ . В литературата ни е 
известен и с още едно  произведение, познато под заглавието 
„Пътуване до Палестина“ .

Последните дни от живота си бележитият български 
книжовник прекарва в манастир край Реса, Сърбия.

21 май– Празник на село Костенец

П  О  З  Д  Р  А  В  И  Т  Е  Л  Е  Н     А  Д  Р  Е  С

УВАЖАЕМА Г-ЖО  КАЦАРОВА,

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО КОСТЕНЕЦ,

От името на ръководството на община 

Костенец и лично от свое име сърдечно Ви поздравявам 

с ПРАЗНИКА НА СЕЛО КОСТЕНЕЦ - 21 МАЙ, ДЕН 

НА СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ КОНСТАНТИН И 

ЕЛЕНА !

Село Костенец носи в сърцето си богато 

наследство от събития и история, но в същото 

време всеки ден се ражда и живее с пулса на новите 

предизвикателства. Село Костенец е такова, 

каквито са и хората в него – горди, самовзискателни, 

критични и отстояващи себе си.

Нашата огромна отговорност е да оправдаем 

очакванията на съгражданите си за по-добър, 

по-достоен и подреден живот. Общата ни цел – 

ефективно и устойчиво развитие на село Костенец. 

Всичко това е част от всекидневната отговорност, 

която, убеден съм, носите с чест. 

ДА  ВИ ЗАКРИЛЯТ СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ 

ЕЛЕНА И КОНСТАНТИН!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ЙОРДАН  АНГЕЛОВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

В края на април 2020г. в Костенец за първи път 
отвори врати здравословен магазин- #Биотаг. Намира се 
на ул. „Боровец“ 29. Негова собственичка е Александра 
Стоицева. Магазинът разполага с широк асортимент 
от чисти и органични продукти: био и натурална 
козметика, супер храни и хранителни добавки, билки, 
чайове и пресни плодове и зеленчуци. Отвън, на кокетни 
масички може да се насладите на ароматно кафе, голямо 
разнообразие от екзотични фрешове и 100% билкови 
чайове. 

Александра следва философията на „нулев отпадък“, 
която все повече навлиза в България. Да живеете с нулев 
отпадък, не означава да се откажете от нещата, които 
обичате и ви носят щастие, а да можете да правите 
осъзнат избор какво да купите и как да го използвате. 
Знаете ли, че е постижимо и достатъчно лесно да си 
набавяте качествени продукти, които се отразяват 
положително на здравето ви и не замърсяват природата? 
Знаете ли, че ако ограничите употребата на пластмаса и 
разнообразни стоки за еднократно ползване, гарантирано 
ще спестите пари? Zero waste, или преведено нулев 
отпадък, не е крайна цел, а е процес, един дълъг път към 
постигането на по-добър живот. Рециклирането е една 
от стъпките по този път. В момента, в който започнем 
да мислим за отпадъка като ресурс, променяме себе си, 
живота си и околната среда. Затова продуктите в #Биотаг 
се пакетират в био разградими и наторяващи почвата 
опаковки. Торбичките са произведени от картофено 
нишестe и се разграждат в почвата от 60 до 180 дни. 
Чашките са хартиени и употребата на пластмаса е 
сведена до минимум. 

Идеята се поражда от интереса на Александра към 
здравословния начин на живот, правилното хранене и 
как то влияе на физическото ни здраве. Тя ще ни разкаже 
за предизвикателството да стопанисваш здравословен 
магазин в Костенец.

1. Защо точно здравословен магазин?
•	 Вярвам, че обръщайки се към чистата, 

природосъобразна и качествена храна, козметика и 
препарати за бита, показваме отношение както към нас 
самите, така и към околната среда, с която се стремим да 

бъдем в синхрон. 
2. Как взехте решение да отворите здравословен 

магазин в Костенец?
•	 Аз съм от района и вярвам, че малкият град 

също предоставя добри възможности за реализация на 
идеи. Въпросът е да намериш мотивация и успешна 
ниша за развитие на бизнес идеята си. Вярвам, че ние 
сме тези, които трябва да покажат на децата колко по - 
уютно е да си близо до корените си. 

3. Смяташ ли, че инвестиция в магазин за 
здравословно хранене е с потенциал в нашия град?

•	 Вярвам, че хората в Костенец са позитивно 
настроени към нови и свежи  идеи. Надявам се, че 
магазин #Биотаг ще бъде място, от където те ще черпят 
вдъхновение и все повече ще се грижат за здравето си, 
ще мислят за околната среда и ще продължат да бъдат 
активни, дейни и целеустремени.

4. Хората са скептични към етикети 
„здравословен“, „органичен“, „био“…. Как ще се бориш 
с тези нагласи?
	 Първата ми важна цел е да създам в  хората 

интерес да дойдат и да пробват. Да се убедят, че 
емблемата не винаги и свързана със скъпа тенденция. 
До скоро органичната храна се смяташе за скъпа загуба 
на време, но сега тя се превръща в глобална тенденция! 
Част от хората смятат, че био продуктите са луксозна 
стока, но ако това е било така преди години днес вече е 
различно.  Голяма част от производителите успяват да 
предоставят на качествена продукция на достъпни цени

5. Как рекламираш магазина? Вярно, че  в малкия 
град всичко се знае, но имаш ли някакви конкретни 
инициативи за привличане на клиенти?
	 Ежедневно публикувам статии за магазина 

в социалните мрежи. Разчитам много на приятели и 
познати, които ще разкажат за магазина и най-вече на 
доволни клиенти, които се връщат и водят нови със себе 
си 

6.  Как избра обзавеждането, виждам, че мебелите 
и вътре и отвън са дървени?
	 Придържайки се към идеята за „нулев отпадък“ 

реших, че е добре да се използват природни материали. 
Ръчната изработка е благодарение на моя баща. Опитахме 
се да сведем до минимум разхода на ресурси и всичко, 
което подлежеше на освежаване и преработка всъщност 
се превърна в доста добро бутиково изпълнение. 

7. Масичките отвън са доста впечатляващи, твоя 
ли е идеята?

Идеята не е чак толкова непопулярна със старите 
шевни машини, наследство от бабите ни.  Някои ги 
превръщат в шкафове, бюра. Аз реших да им дам втори 
живот и да станат част от уютната атмосфера навън. 

8. Сама ли работиш в магазина, някой помага ли 
ти?
	 Аз и приятеля ми. Работим сутрин от 9:00ч. до 

18:30ч. Засега се справяме двамата. При едно успешно 
развитие се надявам да има нужда от нова работна сила.  

9. Каква е представата ти за твоя начин на живот?
	 Визията за здравословен начин на живот е 

дълъг процес. В една по- осъзната възраст реших, че 
имам нужда както физически, така и психически да 
подбирам какво да консумирам. Но определено не се 
събуждаш един ден с идеята, че трябва да си „био“.  
Също така не изпадам в крайности. Определено не 
спазвам диети, просто подбирам храната си. Стремя 
се да се храня добре, с качествени продукти, домашни 
приготвени ястия. От няколко години практикувам йога 
и ежеседмично правя разходки сред природата. Вярвам, 
че ние, хората, сме отговорни за живота си и в малкия 
град всеки пример за изграждане на здравословни 
навици е от значение. 

#Биотаг - новото очарователно магазинче в Костенец
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Със Заповед на кмета на Община Костенец от 26.05.2020 година 
Детските градини и Детска млечна кухня на територията на Община 
Костенец възобновяват дейността си. Съгласно текста на Заповедта:

1.    Всички детски градини на територията на община Костенец 
следва  да осигурят строги санитарно - хигиенни условия и възможност за 
прилагане на противоепидемичните мерки и да възобновят дейността си, 
считано от 01.06.2020 г.с  посещението на деца, записани през учебната 
2019/2020 година;

2.    Работата на детските заведения да се извършва при стриктно 
спазване на Мерките за организиране на дейностите в детските градини 
и след възстановяване на приема на деца (Приложени към Заповедта);

3.    Посещението на детските градини да става само по желание на 
родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще 
спазват новите правила за работа в детската градина. За тази цел подписват 
еднократно информирано съгласие (Приложени към Заповедта);

4.    Считано от 01.06.2020 г. да бъде възстановена работата на 
„Детската млечна кухня” на територията на община Костенец. 

До 31.05.2020 г. директорите на Детските градини следва да 
организират стартирането на дейността, изразяващо се в извършване на 
обезпаразитяване и косене на зелените площи в дворните пространства, 
а също така  организиране на  периодична дезинфекция, съгласно 
указанията на Министъра на здравеопазването.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОБЩИНСКА ФИТНЕС ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ В СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
„БЕНКОВСКИ” ГРАД КОСТЕНЕЦ, СТАРТИРА ДЕЙНОСТ ОТ 20.05.2020 Г. ОТ 10.00 Ч., ПРИ ПОСОЧЕНИТЕ 
ПО - ДОЛУ УКАЗАНИЯ!

УКАЗАНИЯ:
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКА ФИТНЕС ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ В

 СПОРТЕН КОМПЛЕКС „БЕНКОВСКИ” ГРАД КОСТЕНЕЦ, ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНА 
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА 
И СПОРТА КРАСЕН КРАЛЕВ, С КОЯТО СЕ ДОПУСКА ПРАКТИКУВАНЕТО НА СПОРТ ВЪВ 
ФИТНЕС ЦЕНТРОВЕ И ЗАЛИ ЗА ФИТНЕС ОТ 18.05.2020 Г., ПРИ СПАЗВАНЕТО НА СТРОГИ 

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, СЪГЛАСУВАНИ С МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Посетителите на фитнес залата следва да спазват следните противоепидемични мерки:  
     а) да извършват дезинфекция на ръцете си с дезинфектант при пристигане, подсигурен на входната врата на 
сградата на стадиона; 

б) задължително да носят собствена кърпа, която използват във фитнес залата; 
      в) задължително да тренират с чисти екипи и спортни обувки, предназначени само за залата; 

г) в съблекалните да ползват на шкафчета през едно, като се допуска по един човек с цел да се избегне 
струпването на хора; 

д) задължително да спазват разстоянието от 1,5 м., не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ във фитнес залата; 
е) при желание да посетят групови тренировъчни занимания посетителите да се записват предварително, така 

че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията от 1,5 м., не по-малко от 4 кв. м. на един 
човек и максимум 10 души. Всеки треньор по групови занимания да следи броя на посетителите в неговата група, 
така, че да не превишава капацитетът на залата при спазване на дистанция от 1,5 м.

ж) тренировките с фитнес инструктор да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки за 
сигурност и безопасност, без осъществяване на физически контакт;

з) да почистват сами използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти, като почистват техните 
контактни повърхности след всяко ползване; 

и) да изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта; 
й) да следват указанията на служителите в обекта;
к) да се запознаят с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект 
Внимание: Във фитнес залата не се допускат посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в 

гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура! Посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки 
и условията за тренировки в спортния обект, преди да бъдат допуснати.

Настоящите указания да се публикуват на видно място на сайта на община Костенец, на страницата на община 
Костенец във Facebook, да се закачат на видно място в  Спортен комплекс „Бенковски” град Костенец

 
УТВЪРДИЛ: ЙОРДАН АНГЕЛОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц
2030 гр. Костенец , ул. Иван Вазов 2  тел/факс  +3597142/3234;2308

е-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, www.kostenetz.com

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Уважаеми жители на община Костенец, 

Във връзка с обявената  от Министерството на здравеопазването 
извънредна  епидемична  обстановка  в  страната  от  14.05.2020г.  до 
14.06.2020г., Ви  информираме, че:

-  Транспортна  фирма  „ШАНС 75 80” ООД: няма  да  изпълнява  
автобусното  разписание  по  дестинация  гр. Костенец  - гр. София, гр. 
Костенец - гр. Долна баня  до  последваща  отмяна  на  нововъведената  
обстановка;

-  Възобновява  изпълнението  на  автобусно  разписание  по  
дестинация  гр. Костенец – гр. Самоков , считано  от  18.05.2020г.  до  
последващи  изменения.

Разписание на „ШАНС  75-80” ООД:

гр. КОСТЕНЕЦ – гр. САМОКОВ

от  понеделник  до  неделя  включително

от  гр. КОСТЕНЕЦ- 08:00 ч., 13:00 ч.

от  гр. САМОКОВ – 09:40 ч., 14:10 ч.

Разписание на „АНГЕЛОВИ-2013” ООД:
гр. КОСТЕНЕЦ - с. КОСТЕНЕЦ

от  понеделник  до  събота включително

от  гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 08:00 ч., 10:20 ч., 11:40 ч., 16:10 ч., 18:15 
ч.

от  с. КОСТЕНЕЦ: 06:10 ч., 07:20 ч., 08:15 ч., 10:30 ч., 11:55 ч., 16:20 ч.
неделя

от  гр. КОСТЕНЕЦ:  08:00 ч., 10:20 ч., 16:10 ч., 18:15 ч.
от  с.   КОСТЕНЕЦ: 06:50 ч., 08:15 ч., 10:30 ч., 16:20 ч.

гр. КОСТЕНЕЦ - гр. МОМИН  ПРОХОД
от понеделник до събота включително

от  гр. КОСТЕНЕЦ: 07:40 ч., 10:00 ч., 11:10 ч., 12:10 ч.
от  гр. МОМИН  ПРОХОД: 07:50 ч., 10:00 ч., 11:20 ч., 12:20 ч.

неделя
от  гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 10:00 ч., 12:10 ч.

от  гр. МОМИН  ПРОХОД: 07:20 ч., 10:10 ч., 12:20 ч.

гр. КОСТЕНЕЦ - МАХАЛА  НОВА
от понеделник до събота включително

от  гр. КОСТЕНЕЦ: 06:20 ч., 08:30 ч., 14:40 ч., 17:30 ч.
от  МАХАЛА   НОВА: 06:35 ч., 08:45 ч., 14:55 ч., 17:45 ч.

неделя
от  гр. КОСТЕНЕЦ: 08:30 ч., 14:40 ч., 17:30 ч.

от  МАХАЛА   НОВА: 08:45 ч., 14:55 ч., 17:45 ч.

гр.КОСТЕНЕЦ - к.к ПЧЕЛИНСКИ  БАНИ
от понеделник до неделя включително

от  гр.  КОСТЕНЕЦ: 09:30 ч., 12:30 ч., 16:30 ч.
от  к.к.  ПЧЕЛИНСКИ  БАНИ: 09:40 ч.,12:40 ч., 16:40 ч.

гр.КОСТЕНЕЦ - с.ОЧУША
от понеделник до неделя включително

от  гр.  КОСТЕНЕЦ: 16:30 ч. (НА  ВРЪЩАНЕ  МИНАВА  ПРЕЗ  к.к.  
ПЧЕЛИНСКИ  БАНИ)
от  с.  ОЧУША: 16:50 ч.
 За  всички  последващи  изменения  на  автобусните  разписания   ще  
бъдете  своевременно  информирани на официалния сайт на Общината. 

АПЕЛ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ 
НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

            Уважаеми госпожи и господа, 
 През месец май 2020 г. за пореден път беше 

констатирано, че по пътя между град Костенец  и град 
Момин проход, в района над жп линията отново се е 
образувало нерегламентирано сметище от строителни 
и битови отпадъци. 

Със съдействието на община Костенец и г-н Ивайло 
Котларов, кмет на гр. Момин проход, участъкът беше 
изчистен за пореден път. 

Призоваваме Ви за личен пример и отговорност. 
Този проблем не е само на институциите, а и  на всички 
жители и гости, тъй като отрицателния екологичен 
ефект ще бъде за всички нас.

Очакваме тези действия по обособяване на 
нерегламентирани сметища да бъдат преустановени. 
Разчитаме на съдействие от Ваша страна , като 
помогнете за установяване на лицата, които изхвърлят 
нерегламентирано. Напомняме, че това почистване 
освен, че натоварва бюджета излишно с допълнителни 
разходи, застрашава живота и здравето на хората и 
поставя в риск околната среда.

Апелираме! 
Бъдете отговорни!  Изхвърляйте отпадъците само 

и единствено на регламентираните за това места.   

На 09.05.2020 г. кметът на гр. Момин проход, г-н 
Ивайло Котларов беше посетен от г-н Борис Громов – 
директор на Московски културно делови център и Дом 
на Москва в гр. София.

Заедно почетоха Денят на Европа и уважиха 
паметта на загиналите във Втората световна война.

От страна на г-н Громов беше поднесения венец в 
знак на уважение и признателност за милионите воини 
и участници във войните, включително и починалите в 
гр. Момин проход.  

Нека доброто бъде заразно....

Ниа  го направи още през ноември 2014 г., когато 
отряза косите си и ги дари за перука на онкоболната си 
учителка по музика. Тогава постъпката на 11-годишното 
момиче вдъхнови и още деца, които пожелаха да направят 
същото. 

Днес вече порасналата Ниа продължава да твори 
добро. В момента тя е ученичка в девети клас в СУ 
„Св. Климент Охридски” в град Костенец. Поради 
извънредната ситуация заради епидемията от 
коронавирус Ниа също се обучава дистанционно. 
Тя разбира колко е важно децата да не прекъсват 
образованието си. Затова тя решава да направи жест към 
няколко ученици, чиито семейства нямат възможността 
да плащат за онлайн обучение.

Гимназистката избира да дари парите от училищната 
си стипендия на четири свои съученици. Сумата е 
достатъчна, за да бъде платен интернетът на тези деца, за 
да могат те също да продължат обучението си вкъщи и да 
не изостават от другите деца. Според Ниа образованието 
е нещо изключително важно и всяко дете трябва да има 
достъп до него.

Тя не иска благодарности за своята постъпка. 
Желанието и е простичко – да бъдем добри един към друг 
и да си помагаме. Ниа казва, че помагайки на другите, тя 
самата се чувства жива и щастлива. Искрено се надява, че 
нейното добро е заразно и повече хора ще дарят частица 
от себе си, за да помогнат на някого и да го зарадват

От Facebook

  На 06.05.2020г., на един от най-светлите български 

празници - Гергьовден, се проведе освещаване на 

новия кръст над град Костенец.

Отец Георги отслужи литургия за здраве и 

благоденствие на всички жители на града.

„Кръстът, като символ на надеждата и доброто, нека 

ни съпътства в усилието ни да бъдем по-добри, 

смирени и обединени.“ 

Той е висок 8 метра и е с неоново осветление. 

Кръстът е дар за град Костенец от Виктор Рельовски 

и Георги Михайлов.

Конструиран е от Людмил Карабельов. В изработката 

му се включиха Велислав Пенков, Радослав Михайлов 

и Илиан Нейчев.

Празничният ден беше уважен от г-н Йордан Ангелов, 

кмет на Община Костенец и зам. председателят на 

Общински съвет-Костенец г-н Тодор Стойнов!


