
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ПЪРВА КОПКА” ПО ПРОЕКТ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИ ПЪТ 

 

     На 17 декември 2019 година  бе направена „първа 

копка” по проекта за реконструкция и рехабилитация на 

общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – 

Вили Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000. 

Церемонията започна с водосвет, отслужен от 

свещеноиконом Николай Свещаров и отец Георги, които 

благословиха начинанието и пожелаха здраве и успех на 

хората, ангажирани с реализацията на проекта. Кметът 

Йордан Ангелов направи символична „първа копка” на 

строителния обект. 

     Официални гости бяха г-н Йордан Ангелов, кмет на 

община Костенец, г-н Иван Банчев, председател на 

Общински съвет - Костенец, г-н Тодор Стойнов, заместник 

- председател на Общинския съвет, г-жа Тинка Проданова, 

заместник - кмет на община Костенец, г-жа Александра 

Герева, заместник - кмет на община Костенец, г-жа Любка 

Кацарова, кмет на кметство с. Костенец, г-н Ивайло 

Котларов, кмет на кметство гр. Момин проход и народните 

представители от 44-то Народно събрание Валентин 

Милушев и Васил Цветков. 

      Проектът обхваща 9 км. общински път с начало – 

кръстовището на ул. „Търговска” и ул. „Китка” в гр. 

Костенец и с край площада на Вили Костенец. Предвидена 

е реконструкция на пътя и съоръженията по него, полагане 

на нова асфалтова настилка, бордюри и изграждане на нови 

тротоари в гр. Костенец и с. Костенец. Ремонтът на пътя 

Костенец - с. Костенец - Вили Костенец е на стойност 5 672 

029.54 лв. без ДДС. Кметът на общината Йордан Ангелов 

отново подчерта, че този обект е изключително важен и с 

приоритет и се очаква с нетърпение не само от всички 

жители на общината, но и от външните хора посещаващи 

Костенец. Г-н Ангелов пожела успешен старт на 

ремонтните дейности и ефективна комуникация на всички 

страни, които ще участват. 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕТТЕ 

НОВИ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИ 

 
     На 19 декември 2019 година се състоя церемонията по 

награждаването на петте нови ЕДЕН дестинации. 

Конкурсът на Министерството на туризма за тяхното 

класиране бе по проекта на ЕС „Здравен и балнео 

туризъм GRO/DME18/C/065. Той е финансиран по 

Програмата за конкурентоспособност на малките и 

средните предприятия 2014-2020г.               → на стр. 7 

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА В 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

  
     

   На 19 декември  се състоя среща с представители на 

бизнеса от община Костенец, чието мото беше "Да 

върнем доверието в Общината и да я превърнем в 

надежден партньор". Както обещахме в предизборната ни 

платформа тези срещи ще станат традиция, ще искаме 

Вашето съдействие, Вашите идеи и препоръки за 
развитието на нашата община. Имаме нужда от вашия 

опит, за да може да взимаме правилни решения и да 

работим усилено, затова Общината да излезе от 

огромната задлъжнялост, която ни завеща предишното 

управление. Това заяви г-н Ангелов, кмет на община 

Костенец в приветствието си към представителите на 

бизнеса. 

 



 

    Уважаеми Съграждани, 

 Приятели, 

    Днес, в края на годината, се 

обръщам към Вас и открито 

Ви предоставям информация 

за изпълнените дотук 

предизборни обещания. Към 

днешна дата и въпреки 

малкото време, през което съм 

кмет на Община Костенец, 

успях да изпълня следното: 

1. Назначих извършването на 

първична ревизия на 

финансовото състояние на 

Общината. От същата се 

установи, че Община 

Костенец има задължения за 8 

437 033.69 лева. Причината за 

натрупаните задължения се 

открива в липсата на 

финансова дисциплина и 

избрания начин за 

управление, практикуван от 

предишното ръководство на 

Община Костенец. Общината 

е с наложени множество 

запори върху банковите 

сметки, което прави 

невъзможно приходите, които 

постъпват по сметките, да се 

използват в интерес на 

обществото. Във връзка с 

констатациите от проверката, 

са сезирани съответните 

компетентни органи. 

Предприети са действия по 

организиране на мерки за 

изготвяне на програма за 

намаляване на просрочените 

задължения и изготвяне на 
времеви  

 

 

 

 

 

 

 

график за обслужването им. 

Към днешна дата са 

проведени преговори с част от 

кредиторите на Община 

Костенец, с цел сключване на 

допълнителни споразумения, 

обективиращи график за 

обслужване на задълженията 

и евентуално намаляване на 

рестриктивните действия, 
предприети срещу Общината. 

2. Предприеха се действия по 

приемане на промени в 

начина на управление на 

общинското дружество 

„Костенец Лес 18” ЕООД. 

След документална проверка 

се установи, че правата за 

разпореждане със средствата , 

постъпващи в дружеството, 

правата за вземане на решение 

за ангажирането на 

дружеството със заеми или 

кредити и т. н., са 

предоставени еднолично на 

управителя. Установи се, че 

мониторинг на действията на 

управителя не е упражняван 

от Общинския съвет. 

Посочената практика е против 

интереса на Община 

Костенец, поради което 

същата ще бъде 

преустановена занапред. 

Компетентните органи са 

уведомени. 

3. Натъкнах се на 

препятствия, касаещи важни 

за Община Костенец проекти, 

одобрени за изпълнение по 

Европейски програми. 

Проектите бяха спрени, 

поради наличието на 

образувани досъдебни и 

съдебни производства, по  

 

 

 

 

 

 

 

които се разследват и 

извършват проверки за 

злоупотреби и извършени 

закононарушения. Под 

угрозата да изтекат сроковете 

за изпълнение на проектите и 

изобщо същите да не се 

стартират, се наложи да 

предприема незабавни 

действия. Благодарение на 

неуморната и професионална 

работа на моя екип от ПП 

ГЕРБ, успяхме да възобновим 

проектите за: 

„Реконструкция и 

рехабилитация на общински 

път SFO 1370 /I-8/ Костенец – 

с. Костенец – лет. Костенец”; 

„Ремонт и реконструкция на 

сградата на Община Костенец, 

с цел подобряване на 

енергийната й ефективност”; 

„Рехабилитация по улица 

„Зорница” и улица „Самуил”; 

„Подобряване материалната 

база на ОУ”Св. Св. Кирил и 
Методий” град Костенец. 

4. Осъзнавайки 

отговорността, която поех към 

гражданите на Костенец и 

въпреки финансовия крах, в 

който намерих Общината, 

заедно с екипа ми от ПП ГЕРБ 

продължихме да следваме 

програмата ми за управление 

и развитие на Община 

Костенец. Разработихме 

множество проекти, касаещи 

подобряването на 

инфраструктурата в региона, 

материалната база на детските 

градини, изграждането на 

нови спортни площадки и др. 

Проведохме множество срещи 

с членове на компетентните 

органи, на които срещи 

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ Г-Н ЙОРДАН 

АНГЕЛОВ 
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→ от стр. 2  основната задача 

на екипа ми бе да презентира 

и мотивира проектите, така че 

да ни бъдат отпуснати 

средства за реализирането им. 

Получихме поздравления за 

професионализма и 

желанието, с което работим. 

Проектите са за няколко 

милиона лева, които ще бъдат 

вложени в развитието на 

Община Костенец. Очакваме 

положителен отговор, за което 

ще Ви уведомя допълнително. 

5. По моя покана в Костенец 

гостуваха министърът на 

образованието и науката 

Красимир Вълчев и 

министърът на туризма 

Николина Ангелкова. След 

ползотворната среща, още на 

следващия ден, Община 

Костенец бе включена в 

разпределението на 

допълнителните трансфери по 

бюджетите на общините за 

2019г. Отпуснати са ни 11 275 

лева по модул „Подобряване 

на условията за 

експериментална работа по 
природни науки”; 

6. Община Костенец е 

победител в конкурса ЕДЕН 

дестинации по проекта на ЕК 

„Здравен и балнео туризъм”. 

Това ни дава възможност да 

бъдем включени в ЕДЕН 

платформата на България и да 

сме част от следващите 

комуникационни кампании за 

промотиране на българския 

туризъм. ЕДЕН е акроним на 

European Destinations of 

Excellence („Най-добри 

европейски дестинации”); 

7. Изпълних и друго свое 

обещание, а именно – да 

бъдат поощрявани 

талантливите деца на Община 

Костенец. На 23 декември 

2019 година ученици от 

общинските училища 

получиха стимули за високи 

постижения в областта на 

образованието и спорта. 

Общинските съветници от ПП 

ГЕРБ, както и членове от ПП 

ГЕРБ - Костенец взеха 

единодушно решение да 

участват в създаването на 

фонд, който ще служи за 

стимулирането и развитието 

на талантливите деца на 

Общината. Както не един път 

сме заявявали, децата са най-

важни и всички ние сме 

отговорни за тяхното 

образование и възпитание.; 

8. Поставихме основите на 

създаването на единно 

гражданско общество. В 

инициативата ни „Дари 

надежда да Коледа” се 

включиха множество 

граждани на Община 

Костенец. Събра се сума в 

размер на 1 875 лева. 

Проявената човечност от 

жителите на Общината 

зарадва около 80 възрастни 

хора, на които бе показано, че 

доброто съществува и е част 

от общността в Костенец. 

Всичко дотук нямаше да бъде 

възможно, ако не беше 

помощта на екипа от ПП 

ГЕРБ, които са неотлъчно зад 

мен и ми помагат в 

осъществяването на идеите ми 

и работят по проектите за 

развитието на Община 
Костенец. 

 

Благодаря и на Общинските 

съветници, които проявяват 

активност и инициативност в 

изпълнение на общата ни цел 

– Да превърнем Костенец в 

един по-добър град за 

живеене. 

Благодаря на служителите на 

Общинска администрация, 

които проявиха интерес към 

идеите ми за промяна и с 

готовност започнаха да 

работят в тази насока. 

                                          

Благодаря и на 

представителите на местния 

бизнес, които също заявиха 

готовността си да „подадат 

ръка” на Общината.             

Скъпи Съграждани и 

Приятели, смятам, че 

свършената работа не е никак 

малко, въпреки краткото 

време, през което Вашият 

избор се спря на мен.  

През новата година ще 

продължа усилено да работя 

за развитието на Костенец. 

Бъдете здрави!             

 

ЙОРДАН АНГЕЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
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    На 20.12.2019 година, в 

заседателната зала на Община  

Костенец се проведе 

заседание на Общински съвет-

Костенец, свикано по реда на 

чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, 

чл.30, и ал.3, т.1 от 

ПОДОбСКПКВОбА. Г-н 

Банчев – председател на 

Общински съвет – Костенец, 

откри заседанието при 

наличие на кворум от 16 

общински съветници от общо 

17. В работата на заседанието 

взеха участие г-н Ангелов - 

кмет на общината, г-жа 

Проданова - зам.-кмет на 

Общината, г-жа Кацарова - 

кмет на кметство с. Костенец, 

г-н Петров, кметски 

наместник на  с. Пчелин, г-н 

Йорданов, кметски наместник 

на с. Горна Василица, г-н 

Стойчев, кметски наместник 

на село Очуша, служители 

към Общинска администрация 

- Костенец, граждани.  

1. Предложение относно 

определяне на представител 

на Общински съвет - 

Костенец в Общото събрание 

на Националното сдружение 

на общините в Република 

България.  

РЕШЕНИЕ: Определя за 

делегат в Общото събрание на 

Националното сдружение на 

общините в Република 

България представител на  

 

Общински съвет – Костенец г-

н Иван Банчев – председател 

на Общински съвет – 

Костенец.  

2. Предложение относно 

даване на съгласие за 

членуване в Националната 

асоциация на председателите 

на Общински съвети в Р 

България.  

РЕШЕНИЕ: Дава съгласието 

си Председателя на Общински 

съвет – Костенец да членува в 

Националната асоциация на 

председателите на Общински 

съвети в Република България, 

като дължимият членски внос 

е за сметка на бюджета на 

общината в частта „Общински 

разходи за Общински съвет“ и 

параграфа за разходи за 

членски внос и участие в 

нетърговски организации. 

  
3. Предложение относно 

приемане на План – сметка за 

необходимите разходи за 

сметосъбиране, 

сметоизвозване и депониране 

на битовите отпадъци за 2020 

година.  

РЕШЕНИЕ: Общински съвет 

Костенец - одобрява План-

сметка за необходимите 

разходи за събирането и 

транспортирането на битовите 

отпадъци, почистването на 

териториите за обществено 

ползване, поддържане на 

депото и покриване разходите 

по инвестиционните   

намерения   отразени в нея   

/съгласно Приложение 1/,   в 

размер на 777 840.28  лв. 

             Общински съвет 

Костенец - определя годишен 

размер на таксата за битови 

отпадъци спрямо количество 

на отпадъка.   

 

4. Предложение относно 

одобряване на промяна в 

структурата на Общинска  

 

администрация – Костенец и 

общата численост.  

РЕШЕНИЕ:  Общински 

съвет – Костенец открива 

допълнително 1 /една/ щатна 

бройка в структурата на 

Общинска администрация – 

Костенец, за длъжността 

„Заместник-кмет“ на община 

Костенец. 

 

5. Предложението относно 

привличане на външни 

експерти за подпомагане 

дейността на Постоянните 

комисии към Общински съвет 

- Костенец.  

РЕШЕНИЕ: Общински съвет 

– Костенец дава съгласието си 

да бъдат привлечени двама 

външни експерти (икономист 

и юрист) за подпомагане 

работата на Постоянните 

комисии към Общински съвет 

– Костенец.  

6. Предложение относно 

кандидатстване на община 

Костенец по процедура 

№BG16M1OP002-2.010 

„Рекултивация на депа за 

закриване, предмет на 

процедура по нарушение на 

правото на ЕС по дело С-

145/14”, по приоритетна ос 2 

на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.”  

РЕШЕНИЕ: Общински съвет 

- Костенец дава съгласие 

община Костенец да 

кандидатства с проектно 

предложение за закриване и 

рекултивация на депото за 

твърди битови отпадъци, гр. 

Костенец по процедура 

№BG16M1OP002-2.010.  

7. Предложение относно 

Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за 

условията и реда за 

упражняване на правата на 

собственост на община 

Костенец в търговските        
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→ от стр.4  дружества с 

общинско участие в капитала.  

РЕШЕНИЕ: Общински съвет 

– Костенец приема Наредба за 

изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда 

за упражняване на правата на 

собственост на община 

Костенец в търговските 

дружества с общинско 

участие в капитала (съгласно 

приложение).  

8. Предложение относно 

изменения на учредителния 

акт на „Костенец Лес 18” 

ЕООД.  

РЕШЕНИЕ: Изменя 

учредителния акт на 

„Костенец лес 18“ ЕООД.  

9. Предложение относно 

изменение на Решение № 133 

от гласуване чрез подписка, 

проведена на 14-18.12.2018г. 

на Общински съвет – 

Костенец.  

РЕШЕНИЕ: Отменя т.5 от 

Решение № 133, по протокол 

№ 28 от 14-18.12.2018г. на 

Общински съвет – Костенец, с 

която е избран за Прокурист 

на „Костенец лес 18”ЕООД 

Иво Иринеев Милчев. 

10. Предложение относно 

приемане на годишен план за 

ползване на дървесина от 

горските територии – 

собственост на Община 

Костенец за календарната 

2020 година, приемане на 

процедури за възлагане и 

ползване на дървесина от 

общинските горски 

територии, ценоразпис за 

продажба на добитата 

дървесина на временен горски 

склад и ценоразпис за сеч и 

извоз на дървесина до 

временен горски склад.  

РЕШЕНИЕ: 1. Добива на 

дървесина до временен горски 

склад да се извършва от 

правоспособни работници 

назначени с договори към 

общината и/или чрез 

възлагане по реда на Глава 

втора от НУРВИДГТ. 

2. Продажбата на 

дървесина да се извършва 

съгласно чл. 46 от 

НУРВИДГТ.  

3. Съгласно чл.66, 

ал.2, т.3 и чл.71 ал.1 във 

връзка с чл.71, ал.6, т.1 от 

НУРВИДГТ, цялото 

количество дървесина 

предвидено в лесосечния 

фонд за 2020 год., да бъде 

продадено по ценоразпис. 

4. Утвърждава 

ценоразпис за продажба на 

дървесина и недървесни 

горски продукти от горската 

територии на Община 

Костенец за 2020 г., (съгласно 

приложение).  

11: Предложение недвижим 

имот – публична общинска 

собственост, представляващ 

терен с площ от 15 кв.м., 

находящ се в УПИ VІ-

1934,397 „За община и 

административно – делово 

обслужване” в кв.90а по плана 

на гр. Костенец в полза на „А 

1 България” ЕАД.  

РЕШЕНИЕ:          І.  

Общински съвет – Костенец 

дава съгласие за отдаване под 

наем  на част от недвижим 

имот – публична общинска 

собственост, представляващ 

терен с площ от 15 

/петнадесет/ кв.м., находящ се  

в УПИ VІ - 1934,397 „За 

община и административно – 

делово обслужване“ в кв. 90а, 

по плана на гр. Костенец, за 

разполагане и комуникация на 

телекомуникационно 

съоръжение и свързаното към 

него оборудване, за срок от 10  

години, при месечна наемна 

цена  в размер на 300,00  лева. 

 

12: Предложение относно 

даване на съгласие за 

издаване на разрешително за 

водовземане от находище на 

минерална вода – 

изключително държавна 

собственост, предоставена 

безвъзмездно за управление и 

ползване на Община 

Костенец, „Момин проход”. 

С 0 гласа „за”, 0 

„против” и 15 „въздържал се” 

предложението не бе прието. 

 

13.: Предложение относно 

продажба на недвижим имот – 

общинска собственост, имот 

№ 022084, начин на трайно 

ползване: територия на 

естествени ресурси за 

възстановителни мероприятия 

в землището на с. Очуша.  

РЕШЕНИЕ: Да се продаде 

следния недвижим имот – 

частна общинска собственост, 

представляващ Поземлен 

имот № 022084 с площ от 

0,581 дка /петстотин 

осемдесет и един кв.м./, 

Начин на трайно ползване: 

Територия на естествени 

ресурси за възстановителни 

мероприятия  в землището на 

с.Очуша, местността 

„Папратливица” на 

„Екоинженеринг – РМ” 

ЕООД. 

 

14: Предложение относно 

определяне на размера и 

местоположението на пасища, 

мери и ливади от Общински 

поземлен фонд за 

индивидуално ползване, 

приемане на годишен план за 

паша и правила за ползване на 

мерите и пасищата. 

 

РЕШЕНИЕ: Приема 

Годишен план за паша за 

стопанската 2020 - 2021 

година и определя размера и 

местоположението на 

пасищата, мерите и ливадите 

от общинския поземлен фонд 

за индивидуално ползване, 

съгласно приложение № 1 към 

годишния план за паша.  
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→ от стр.5   

  15: Предложение относно 

предоставяне за 

възстановяване на проектни 

поземлени имоти от 

Общинския поземлен фонд.  

 

РЕШЕНИЕ: Общински съвет 

– Костенец предоставя на 

Общинска служба 

„Земеделие” гр. Костенец 

имот от общински поземлен 

фонд за признаване на 

правото на възстановяване на 

собствеността на наследници 

на ВЛАДИМИР ЛЕНДЖОВ, 

съгласно Решение на 

Общинска служба 

„Земеделие” № 1629 от 

20.08.1993г.  

 

16: Предложение относно 

отпускане на еднократни 

помощи. 

РЕШЕНИЕ: Общински съвет 

– Костенец, отпуска помощ по 

200 лв. за раждане на  дете на 

28 жители на община 

Костенец: 

2. Общински съвет – Костенец 

отпуска еднократна помощ за 

лечение на 6 жители на 

Община Костенец 

3. Средствата да бъдат 

осигурени от § 42 14 от 

общинския бюджет. 

 

17: Предложение относно 

приемане на решение за 

съгласие за изменение на 

подробен устройствен план – 

изменение на плана за 

регулация  на УПИ XXIV-5 и 

УПИ XIX-8 в кв.1 по 

регулационния план на к.к. 

Пчелински бани – отпадане на 

терен за озеленяване в 

обхвата на посочените 

регулирани поземлени имоти. 

РЕШЕНИЕ: Дава съгласие, 

като собственик, за изменение 

на плана за регулация на УПИ 

ХХІV-5 и УПИ ХІХ-8 в кв.1 

по регулационния план на 

к.к.Пчелински бани, при което 

теренът, отреден за 

озеленяване, се премахва и 

вътрешната регулационна 

линия между 

новообразуваните 

урегулирани поземлени имоти 

минава по имотната граница 

между поземлени имоти с 

идентификатори 58863.200.5 и 

58863.200.6. 

8.Предложение относно 

разрешение за изработване на 

ПУП-ПЗ на имот № 066053, в 

землището на село Долна 

Василица, местност „Полето” 

с ЕКАТТЕ:24894, община 

Костенец, област Софийска.  

РЕШЕНИЕ:  1. Одобрява 

техническо задание и 

разрешава изработването на 

ПУП-ПЗ за имот № 066053, в 

землището на село Долна 

Василица с ЕКАТТЕ 24894, 

местност „Полето”, община 

Костенец с отреждане за 

„Площадка за неопасни 

отпадъци”., при следните 

показатели на застрояване. 

 

19. Предложение относно 

разрешение за изработване на 

ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за 

застрояване/ на имот № 

003096, в землището на село 

Пчелин, местност „Селищата” 

с ЕКАТТЕ:58863, община 

Костенец, област Софийска.  

РЕШЕНИЕ:   1. Одобрява 

техническо задание и 

разрешава изработването на 

ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за 

застрояване/ за имот № 

003096, в землището на село 

Пчелин, местност „Селищата” 

с ЕКАТТЕ 58863, община 

Костенец, област Софийска с 

отреждане за „Вилно 

строителство. 

 

20: Г-н Банчев – председател 

на Общински съвет - 

Костенец, предостави думата 

на г-жа Наджакова – 

общински съветник от ПП 

ГЕРБ и Зам.-председател на 

КИБФ. 

Г-жа Наджакова – 

общински съветник от ПП 

ГЕРБ и Зам.-председател на 

КИБФ, предложи Общинския 

съвет да вземе следното 

решение: «Общински съвет – 

Костенец задължава 

управителя на търговско 

дружество «Костенец лес 18» 

ЕООД да предостави на 

едноличния собственик на 

капитала, в срок до 30.12.2019 

г. /включително/, пълен 

финансово-счетоводен отчет 

за състоянието на търговското 

дружество.В справката да се 

отразят всички данни за 

имущуственото състояние и 

собствеността на 

дружеството, в това число 

движими вещи и материални 

актви.С настоящето 

управителят да се счита за 

лично уведомен.» 

РЕШЕНИЕ: Общински съвет 

– Костенец задължава 

управителя на търговско 

дружество «Костенец лес 18» 

ЕООД да предостави на 

едноличния собственик на 

капитала, в срок до 30.12.2019 

г. /включително/, пълен 

финансово-счетоводен отчет 

за състоянието на търговското 

дружество. 

21: Г-н Банчев предостави 

думата за питания. Не 

постъпиха такива. 

Г-н Банчев – 

председател на ОбС 

Костенец, поздрави на 

присъстващите в залата и 

отправи пожелания във 

връзка с предстоящите 

коледни и новогодишни 

празници. Поради изчерпване 

на дневния ред г-н Банчев, 

председател на ОбС, закри 

заседанието в 13.30 часа. 
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ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА 

ПЕТТЕ НОВИ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИ 

 

→ от стр. 1 Министърът на туризма Николина 

Ангелкова откри церемонията за награждаване на 

новите пет български ЕДЕН дестинации. Победител в 

състезанието е Община Костенец, а нейни 

подгласнички са Община Самоков (с. Белчин), Община 

Баните, Община Сапарева баня и Община Ардино.   

     На тържеството за връчване на плакетите 

присъстваха кметове и представители от общините 

финалисти Костенец, Самоков (дестинация с. 

Белчин), Баните, Сапарева баня и Ардино, както и 

представители на туристически организации. 

Министърът изтъкна, че финалистите в конкурса са 

и участници в седемте балнео - и СПА дестинации 

за популяризиране на потенциала на България, 

разработени от Министерство на туризма. Тя 

отбеляза, че фокусът върху балнео - и СПА 

индустрията е ключов, за да може страната да стане 

целогодишна туристическа дестинация, и допълни, 

че той ще бъде застъпен и през 2020 г. ЕДЕН 

проектът е с бюджет от 51 000 евро, които основно 

са за дейности за популяризирането на петте 

общини, и е възможност за тях да "стъпят" на 

туристическата карта, комбинирайки балнео - и 

СПА туризма с културно-историческия, допълни 

Ангелкова.  

    Целта на проекта е да се промотират 

нововъзникващи и малко познати български 

туристически региони, които са разработили 

специфични услуги въз основа на местните си 

природни ресурси, съоръжения и инфраструктура 

за развитие на здравен и балнео туризъм. 

На награждаването присъстваха г-н Йордан 

Ангелов, кмет на община Костенец, г-н Иван 

Банчев, председател на Общински съвет-

Костенец, г-жа Александра Герева, заместник-

кмет на общината, г-жа Любка Кацарова, кмет на 

кметство с. Костенец и г-н Ивайло Котларов, кмет 

на кметство гр. Момин проход. 

 

"ДАРИ НАДЕЖДА ЗА КОЛЕДА” 

 

    В навечерието на Коледа в Костенец под 

патронажа на кмета на общината г-н Йордан 

Ангелов се проведоха две благотворителни 

инициативи, организирани от община Костенец - 

футболен турнир и Коледен кулинарен базар. 

Във футболния турнир взеха участие 12 отбора, 

които играха сърцато в името на каузата. До 

полуфинал достигнаха отборите на „Шумански 

квартал” и „ТТТ”.Второто място остана за отборa 

на гр.Белово, а победител в турнира е 

„BlueGroupKostenetz”. Отборът на феновете на 
Левски в Костенец завоюва достойна победа. 

 

    В Коледния кулинарен базар се включиха голям 

брой жители на общината, които бяха отделили 

време, за да приготвят най-различни сладкиши, 

соленки, погачи и други подобни лакомства и 
изделия, които се предлагаха благотворително..  

    Доброволци от община Костенец и екип от ПП 

ГЕРБ - Костенец раздадоха хранителни пакети на 

хора в затруднено положение. Продуктите бяха 

закупени със средства от благотворителната 

кампания под надслов „ДАРИ НАДЕЖДА ЗА 

КОЛЕДА”, в която се включиха с участие или 

дарение много граждани и гости на града. 

Доброволците посетиха около 80 самотни възрастни 

хора, пенсионери и хора в нужда от цялата община. 

Дарените хранителни продукти в кампанията са на 

стойност 1875 лв. Щастливи сме, че всички заедно 

поставихме началото на една хуманна 

благотворителна инициатива, с която да зарадваме 

нуждаещите се. Събитието ще бъде традиция в 

общината и ще се провежда преди Коледа и 

Великден. Благодарим на всички, които участваха 

за добрия пример. 
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ОТЛИЧИХА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ 

УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА  

 

    Ученици от общинските училища получиха коледен 

подарък от Община Костенец за високи постижения 

през годината в областта на образованието и спорта.      

Децата бяха отличени на специална церемония от 

кмета на общината г-н Йордан Ангелов, който им 

връчи наградите.  

     На церемонията пред учители и родители, г-н 

Ангелов подчерта, че успехите на децата са гордост за 

цялата община. Той похвали учениците за отличните 

резултати, пожелавайки им нови успехи в бъдеще. 

 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАГРАДИ 

СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ГРАДА  

 

     Кметът на Общината Йордан Ангелов поднесе 

подаръци на децата от спортните клубове: АК "КЛАС 

- Костенец", СК "Форта Костенец", СК "Матеда" и СК 

"Костенец".  

    Над 200 младежи и деца тренират и се обучават в 

местните спортни клубове.Техните изяви през 2019 г. 

бяха много успешни на национално и международно 

ниво.  

     Кметът Ангелов награди спортистите и поздрави 

присъстващите треньори, учители, спортни деятели за 

труда и успехите им. 
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ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ПОДПИСА ДОГОВОР 

С ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”  

 

    На 04 декември 2019 г. г-н Йордан Ангелов – Кмет 

на община Костенец подписа договор с Държавен фонд 

„Земеделие” за ремонт и реконструкция на сградата на 

Общинска администрация гр. Костенец, с цел 

подобряване на нейната енергийна ефективност. 

Проектът е по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г. №BG06RDNP001-7.008 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване/и или обзавеждане на общински сгради, в 

които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност”. В 

обхвата на проекта са включени дейности по топлинно 

изолиране на стени и покрив, топлинно изолиране на 

под, смяна на дограма, мерки по отоплителната 

система и осветителната инсталация, изграждане на 

соларна система и др. Стойността на договора е 411 

391,20 лв. без ДДС, а неговата продължителност 36 

месеца. 

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАПАЛВАНЕ НА 

СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА 

 
    С весело тържество община Костенец откри 

началото на Коледните празници. Кметът на община 

Костенец Йордан Ангелов запали тържествено 

светлините на коледната елха в града. Участие в 

концерта взеха децата от детските градини, 

училищата и танцовите състави към читалищата в 

общината. Празникът завърши с голямо хоро. 

    Изказваме благодарност към Общински съвет - 

Костенец и към фирмите, които дариха средства, за 

да се проведе този концерт: 

Винарна "Ръсин", Студио за красота "Woman 

Paradise", Сладкарница "Мон Ами", Агенция 

"PROMODELS", "Васи-клима" ЕООД, 

Книжарница Гери, "ХардСофт 1967" ООД, 

"Кеш-Стоянчеви"ООД, "Аранго" ЕООД - 

Денонощен магазин, Школа Заедно През Годината 

ООД, Кухнята на Коко, НЧ "Гео Милев 1954" гр. 

Момин проход. 

 

 

КОЛЕДАРИ ВНЕСОХА ПРАЗНИЧНО 

НАСТРОЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

КОСТЕНЕЦ 

 
    Празнично начало на последното за годината 

заседание на Общински съвет - Костенец дадоха децата 

от ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” град Костенец. 

Коледарите отправиха специален поздрав към Кмета, 

Председателя на Общинския съвет, общинските 

съветници, кметовете и кметските наместници на 

населените места в общината. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     На 22 декември 2019 година в залата на 

Общински съвет-Костенец се проведе Коледен 

турнир по шахмат за деца и юноши, под патронажа 

на кмета на Общината г-н Йордан Ангелов. В 

надпреварата се включиха общо 13 деца и юноши. 

Приятни емоции предизвика появяването на г-н 

Ангелов, който изигра няколко хода с децата, след 

което официално откри турнира, поздравявайки 

всички участници с настъпващите Коледни 

празници и им пожела успех в надпреварата. В 

продължение на близо шест часа, след изиграните 

тринадесет рунда, първи се класира Ивайло Антов, 

на второ място - Габриела Марчина, следвана от 

Павел Лазаров. Победителите получиха купи и 

грамоти, осигурени от Кмета на Общината и 

парични награди от ПП Герб-Костенец. Наградите 

бяха връчени лично от г-н Иван Банчев, председател 

на Общински съвет-Костенец. 

 

      

 

        На 15 декември 2019 година в голямата 

заседателна зала на община Костенец се проведе 

турнир по шахмат, организиран от община Костенец и 

ПП ГЕРБ - Костенец. В спортната надпревара се 

включиха участници от град Костенец, село Костенец, 

Белово, Долна баня, Габровица и Радуил - общо 16 

състезатели. Най-младият участник се казва Павел 

Лазаров на 12 години, а най-възрастният Мария 

Янкова, която е на 84 години.  След продължителната 

битка по черно-белите полета на шахматната дъска в 

крайното индивидуално класиране първи се нареди 

Димитър Стоянов. На второ място се класира Димитър 

Крънчев, следван от Благовест Ангелов. На 

завоювалите призови места на шахматния турнир бяха 

раздадени парични награди от ПП ГЕРБ - Костенец, 

специални купи и грамоти, осигурени от г-н Йордан 

Ангелов, кмет на община Костенец. 

 

     

 

 

 

 

О Б Я В А 

     С цел подобряване на обслужването Община 

Костенец организира прием на граждани от служители 
на Общинска администрация по отдели, както следва: 

 

- Отдел „Местни данъци и такси” - от 13 до 17 януари 

2020г.; Относно: Приемане на декларации по Закона за 

местните данъци и такси; обработване на данъчните 

декларации. 

- Дирекция „Териториално и селищно устройство” - от 

20 до 24 януари 2020г. Относно: Поддържане и 

използване на кадастъра на населените места в 

общината; издаване на скици на поземлени имоти в 

границите на населените места; кадастрален план, 

кадастрална карта и регулационен план, урегулирани и 

неурегулирани имоти; новообразувани имоти по § 4 от 

ЗСПЗЗ; издаване на удостоверение по чл.13, ал.1 и 

ал.2 от ППЗСПЗЗ; издаване на скица за имоти по 
кадастрална карта. 

- Отдел „Общинска собственост” - от 27 до 31 януари 

2020 г. Относно: Актуване и деактуване на общински 

имоти; предоставяне особено право на ползване - 

концесия; организира дейности по разпореждане с 

общински недвижими имоти, провеждане на търгове и 

конкурси. 
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