
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ 

 
    

   На 18 юли се навършиха 181 години от рождението 

на Васил Левски – един от идеолозите на българската 

национална революция, роден в Карлово. Делото на 

живота му е създаването на Вътрешната 

революционна организация. Поклон пред Апостола 

на свободата! 

 

          

КРЪГЛА МАСА – ПОВИШАВАНЕ НА 

ИНФОРМИРАНОСТТА СРЕД ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ ОТНОСНО ОБЩОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 

РИСКА В РЕГИОН – НИШКА БАНЯ И КОСТЕНЕЦ  

 

    На 26 и 27 юли 2018 година в голямата заседателна зала 

на Общинска администрация - Костенец се проведе 

събитието „Кръгла маса – повишаване на 

информираността сред заинтересованите страни относно 

общото управление на риска“  във връзка с изпълнението 

на проект № CB007-1-31-2017 „Съвместно управление на 

риска в регион – Нишка Баня и Костенец” по Програма за 

трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България 

– Сърбия 2014-2020. Участие взеха: Радостин Радев – 

кмет на община Костенец, Деян Йованович – кмет на 

Градска община Нишка баня, Миодраг Петрович – 

ръководител на проекта, членовете на екипите по проекта, 

ръководители на служби и институции отговарящи за 

опазването на горите и за защита на населението при 

пожари, наводнения и кризисни ситуации от страна на 

нашата и сръбската община.  

     На кръглата маса бяха представени целта и задачите 

при изготвянето на Съвместен план за действие между 

двете общини, програма за обучение и изпълнение на 

учение на терен. Представителите на различните 

институции дискутираха въпроси, свързани с това как се 

използва наличната противопожарна техника в двете 

партньорски зони, как действат различните институции 

по време на пожар (община Костенец), наводнение и 

замърсяване на водоизточници за питейна вода (община 

Нишка Баня) и др. Кметовете на община Костенец и 

Градска община Нишка баня подчертаха колко важни са 

превантивните действия, подходящото техническо 

оборудване, подготвеността на хората и уменията за 

комуникация при кризисни ситуации като наводнения и 

пожари и други бедствия. 

 

27 ЮЛИ – ПРАЗНИК НА МОМИН ПРОХОД 

 

    На 27 юли православната църква отбеляза паметта 

на Св.Пантелеймон, почитан като застъпник за 

изцелението на болни и немощни. За втора поредна 

година празникът на града се проведе на 27 юли. 

Празничната програма започна в 19.00 часа в големия 

салон на НЧ“Гео Милев-1954“гр.Момин проход. 

Участие взеха Влади Димов, поп изпълнител, Сестри 

Диневи и ДТС“Момин проход“ с ръководител 

Станислав Крумов.                             

     Официални гости на празника бяха г-н Радостин 

Радев, кмет на община Костенец, г-н Георги Митров, 

председател на Общински съвет - Костенец,   г-н 

Румен Тодоров, заместник-кмет на община Костенец, 

г-н Георги Янакиев, секретар на общината,  кметове 

на населени места, общински съветници, жители и 

гости на Момин проход. Поздрав към присъстващите 

поднесе кметът на община Костенец г-н Радостин 

Радев, г-жа Йорданка Митрова, кмет на град Момин 

проход и г-н Георги Митров, председател на ОбС-

Костенец. Този хубав празник продължи с много 

забавление и танци за всички присъстващи. 
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ДЕСЕТ ГОДИНИ ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА 

РАБОТИЛНИЦА „ПРИКАЗНО ДЕТСТВО“ 

 

Г-жа Стефка Ибришимова, ръководител на Детската 

театрална работилница разказва за приказния свят 

на театралното изкуство 

    Винаги съм обичала приказките… И може би не 

случайно  през 2008 година попаднах в една от тях, 

приказката, която си написах сама. Приказка пъстра 

като детството, прекрасна като усмивка, приказка 

истинска и пълна с вълшебство…   

    Детската Театрална работилница при НЧ ”Просвета-

1881” – с.Костенец, с ръководител Стефка Ибришимова 

вече ДЕСЕТ години привлича деца в читалището. Тук те  

научават повече за театъра, изработват кукли и декори, 

рисуват афиши, творят, играят и се забавляват. Попадат 

в приказния свят на  куклено-театралното изкуство. А 

там… е безкрая на мечтите и фантазията. Там всичко е 

възможно… да полетиш, да станеш невидим, да 

пътуваш в различни светове, да бъдеш малко лош, но да 

останеш добър. Там се сбъдват мечти, там оставаш 

винаги дете!   

    Заедно с малките актьори-кукловоди отиваме при 

децата от училища и детски градини. Откриваме им 

магията на кукленото изкуство. Показваме им отблизо 

как се редят декори, как се борави с реквизит. Така 

светът на театъра става по-разбираем, благодарение на 

живото общуване на куклите с малкия зрител. В 

постановките използваме, както кукли, така и жива 

актьорска игра. Наблягаме на класическите репертоари. 

Акцентираме на българското фолклорно творчество, 

обичайте и традицията. Организираме шоу-програми и 

карнавали. Целогодишно разкриваме работилнички, 

където децата, освен че се забавляват, научават много за 

българските обичаи. С изработените от тях красиви 

неща правим изложби. Участваме в благотворителни 

инициативи. Осмисляме свободното време на 

малчуганите  през ваканциите. С тях сме и на 

празниците им. 

   При нас се срещат младостта и опита, мъдростта и 

току що пробуденото любопитство, рутината и новото 

начинание, а детското творчество е това, което ги 

обединява. Ние сме работилница за щастливи деца! 

 

  

      СПЕЧЕЛЕНИ НАГРАДИ: 

      Международен детски фестивал на изкуствата 

"Млади таланти" 2014 - наградени с  грамота за добро 

представяне и оригинално сценографско решение. 

Международен детски фестивал „Морско конче 2014“, 

Първо място в категория „Театър“ и медали за всички 

участници; Национален детски конкурс „Виж моя ангел 

2014“ /Арт-къща „Куклите“/ - отличени с грамота  - 

специална награда за колективно участие с „Ангели 

бели“; Грамота, статуетка, Специална награда за 

сценография и костюм и покана за участие в творческа 

ваканция „Хайде да творим заедно“ на  СЕДМИ 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „Млади 

таланти 2015“; Специална награда  на Трети Национален 

детски конкурс за кукли ангели  „Виж моя ангел 2015” 

/Арт-къща „Куклите“/; 

      Удостоени със Специална награда  за оригинален 

сценичен костюм и покана за участие в програмата за 

творчески ваканции "Хайде да творим заедно 2016" на 

НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА  от  ОСМИ 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „Млади 

таланти“, 2016 г. София; Диплом Първа награда за 

„Приказно детство“ със статуетка,  Диплом Първа 

награда за  ръководител: Стефка Ибришимова, 

Специалната награда на Кметство Обзор със статуетка , 

медали и грамоти за всички участници от  Четвърти 

Международен Фестивал „Морско конче“, Обзор 

2016; IV-ти Национален детски конкурс „Виж моя 

ангел 2016“ /Арт-Къща „Куклите” и Вицепрезидентът на 

Република България награждават Стефка Ибришимова  с           

ГРАМОТА „Учител с мисия“ и ГРАМОТА за групово 

участие на „Приказно детство“  и статуетка; 

 

     Удостоени със  награда  за добро представяне и 

статуетка от Девети Международен  фестивал „Млади 

таланти“, София 2017; Първо място за „Приказно 

детство“ / Категория: Театър/  от Пети Международен 

фестивал на изкуствата „Морско конче“, Обзор 2017 

/Диплом и статуетка/; Диплом Първо място и корона  от 

Пети Международен фестивал на изкуствата „Морско 

конче“, Обзор 2017 на Стефка Ибришимова; Грамоти за 

отлично представяне на всички деца и медали „Морско 

конче“; Специалната награда на Сдружение Обзор Арт 

/статуетка/ за текст на химна на фестивала; Специална 

награда на Фестивална фондация „Морско 

конче“/статуетка/; Първо място за „Приказно детство“ / 

Категория: Театър/  от Шестия Международен фестивал 

на изкуствата „Морско конче“, Обзор 2018 /Диплом и 

статуетка/.                                                            на стр.9 

 



 

Общински съвет – Костенец променя структурата на 

Общинско предприятие „Благоустройство и комунално 

стопанство 

 

   На 28 юни 2018 година в 

голямата заседателна зала се 

проведе заседание на Общински 

съвет-Костенец, свикано по реда 

на чл.23, ал.4,т.1 от ЗМСМА. На 

заседанието присъстваха 17 

общински съветници, г-н Радев, 

кмет на община Костенец, 

кметовете на населените места.  

ТОЧКА ПЪРВА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

  Г-жа Тодорова, зам.-

председател на Комисията по 

нормативна уредба, общински 

предприятия и общинска 

собственост запозна 

присъстващите с Предложение 

относно изменение на 

Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - 

Костенец, Постоянните комисии 

и взаимодействието му с 

Общинската администрация. На 

основание чл.21, ал.3 и чл.27, ал.3 

от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация с 15 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се” 

Общински съвет – Костенец прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 68 

  

     Общински съвет – Костенец 

приема Правилник за изменение 

на Правилника за организацията 

и дейността на  

Общински съвет – Костенец, 

Постоянните комисии и 

взаимодействието му с 

Общинската администрация: 

§ 1. Отменя чл.9, ал.1, т.3 и ал.3;  

§ 2. Отменя чл.11, ал.1, т.3;   

§ 3. Отменя чл.13, ал.3, т.2, т.3 

ал.4;  

§ 4. Отменя чл.75, ал.2. 

ТОЧКА ВТОРА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД:.  

     Г-жа Тодорова, зам.-

председател на Комисията по 

нормативна уредба, общински 

предприятия и общинска 

собственост запозна 

присъстващите с Предложение 

относно изменение на 

Наредбата за отглеждане на 

животни на територията на 

Община Костенец. На 

основание чл.21, ал.2 и чл.27, 

ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация с 13 гласа „за”, 

0 „против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е   № 69 

     Общински съвет – Костенец 

приема Наредба за изменение 

на Наредбата за  отглеждане 

на животни на територията на 

Община Костенец: 

§1. Отменя чл.19, ал.2 и 

ал.3,т.3; 

§2. Отменя чл.21, ал.1,т.6 

ТОЧКА ТРЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

     Г-н Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с  

Предложение относно 

кандидатстване на Община 

Костенец в процедура чрез 

подбор на проектни 

предложения  BG06RDP001-

8.001 по подмярка 8.6. 

"Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработка, 

мобилизирането и търговията 

с горски продукти" от мярка 8 

"Инвестиции в развитие на 

горски райони и подобряване 

жизнеспособността на горите" 

от Програма за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г. Гласуване по 

основен въпрос: Окончателно 

гласуване: Общинският съвет 

гласува и със 'за' - 8, 'против' - 

0 и 'въздържали се' – 7 

предложението НЕ бе прието. 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Радев, кмет на общината 

запозна присъстващите с 

Предложение относно промяна 

в структурата на ОП "БКС".       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 

и т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, чл. 52, ал. 3 от 

Закона за общинската 

собственост, чл. 13 от 

Правилника за организацията 

и дейността на Общинско 

предприятие „Благоустройство 

и комунално стопанство“ във 

връзка с чл. 122, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за публичните 

финанси, с  поименно 

гласуване с 11 гласа „за”, 0 

„против” и 4 „въздържал се”, 

Общински съвет - Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 70 

 

    I. Общински съвет – Костенец 

променя структурата на 

Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално  
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от стр.3  стопанство“, като 

увеличава общата численост с 

допълнителни четири щатни 

бройки, както следва: 

     Изпълнител „Пазач“, на трудов 

договор за неопределено време –  

1 /една/ щатна бройка; 

   Изпълнител „Строителен 

работник“, на трудов договор за 

неопределено време – 1 /една/ 

щатна бройка; 

    Изпълнител „Гробар“, на 

трудов договор за неопределено 

време – 1 /една/ щатна бройка; 

    Изпълнител „Общ работник“, 

на трудов договор за 

неопределено време – 1 /една/ 

щатна бройка;   

 ІІ. Средствата за работна 

заплата и осигурителни вноски да 

се осигуряват за сметка на 

собствените приходи и/или на 

разходите за местни дейности по 

бюджета на общината. 

ТОЧКА ПЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

     Г-н Радев, кмет на общината 

запозна присъстващите с 

Предложение относно уреждане 

на сметки по регулация за 

образуване на УПИ ІІІ-58 и УПИ 

ІV-58 в кв.15 по плана на с. 

Подгорие. На основание чл.21, т.8  

и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

във връзка с чл.35, ал.4, т.2 от 

Закона за общинската 

собственост и §8, ал.2, т.1 от ПР 

на ЗУТ чл. 199, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, с 

поименно гласуване с 15 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 „въздържал 

се”, Общински съвет-Костенец 

прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 71 

 

    1. На основание чл. 21, ал.1, т. 

8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от 

Закона за общинската 

собственост, във връзка с влязла в 

сила Заповед № АБ-

152/16.04.1984г. за одобряване на 

план за регулация на с. Подгорие, 

изменен със Заповед № РД-15-

312/20.11.1990г.,  частта от 248 

кв.м. – 200 кв.м. от площадка към 

улица между о.т. 94-о.т. 97 и 48 

кв.м. от площадка към улица 

между о.т. 94-о.т. 98 придаваеми 

по регулация за образуването на 

урегулирани поземлени имота ІІІ-

58  и ІV-58 в кв. 15 по плана на с. 

Подгорие, сменя характера си от 

публична общинска в частна 

общинска собственост. 

     2. На основание чл. 21, 

ал.1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 

40, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 

4 от Закона за общинска 

собственост и чл. 199, ал.1 от 

Закона за устройство на 

територията Дава съгласие да 

се извърши замяна със 

Димитър Стоянов Пашунов на 

имот – общинска собственост, 

представляващ част с площ от 

200 кв.м. от площадка към 

улица между о.т. 94- о.т. 97, 

която по плана за регулация 

участва в УПИ ІІІ-58 в кв. 15 

по плана на с. Подгорие, 

срещу част от имот, 

собственост на Димитър 

Стоянов Пашунов, 

представляваща 200 кв.м. от 

имот пл. № 58, която съгласно 

плана за регулация на селото, 

е отредена за озеленяване. 

     3. На основание чл. 21, 

ал.1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 

40, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 

4 от Закона за общинска 

собственост и чл. 199, ал.1 от 

Закона за устройство на 

територията Дава съгласие да 

се извърши замяна със 

Димитър Стоянов Пашунов на 

имот – общинска собственост, 

представляващ част с площ от 

48 кв.м. от площадка към 

улица между о.т. 94- о.т. 98, 

която по плана за регулация 

участва в УПИ ІV-58 в кв. 15 

по плана на с. Подгорие, 

срещу част от имот, 

собственост на Димитър 

Стоянов Пашунов, 

представляваща 48 кв.м. от 

имот пл. № 58, която съгласно 

плана за регулация на селото, 

е отредена за озеленяване. 

     4. Възлага на Кмета на 

община Костенец да сключи 

договор с Димитър Стоянов 

Пашунов, след влизане в сила 

на Решението на Общински 

съвет – Костенец за промяна в 

програма за управление и 

разпореждане с имотите – 

общинска собственост в 

Община Костенец през 2018 

година. 

ТОЧКА ШЕСТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Радев, кмет на общината 

запозна присъстващите с 

Предложение относно даване 

на съгласие, като собственик 

за изменение на ПУП-ИПУР и 

ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІ-116 и 

УПИ Х в кв.13 по 

регулационния план на с. 

Подгорие.  На основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл.  

чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 

134, ал.2, т. 1 от Закона за 

устройство на територията, с 

поименно гласуване с 15 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се”, Общински 

съвет-Костенец прие 

     Р Е Ш Е Н И Е № 72 

 

1.  Дава съгласие като 

собственик, за изработване на 

Подробен устройствен план- 

изменение на плана за уличната 

регулация, при което се изменя 

улица- тупик между о.т. 58- о.т. 

59, като предвиденото уширение 

при о.т. 59 се премахва, улицата 

се  измества и о.т. 59 се заличава, 

и се създават нови о.т. 58а, о.т. 

58б и о.т. 58в.                  на стр.5 
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2. Премахнатото уширение на 

улицата попада в 

новообразуваните УПИ ХVІІ-116, 

УПИ ХVІІІ-120 и УПИ ХІХ-119 и 

новообразуваната пешеходна 

алея. В източната си част 

новопроектираната улица 

преминава по имотната граница 

на  ПИ с пл. № 120, а в западната 

си част при УПИ ХІІ-115 не се 

променя, леко се измества при 

УПИ ХІ-116, като краят на 

улицата е до южната 

регулационна граница на УПИ 

ІХ- 116.  

3. Дава съгласие като 

собственик, за изработване на 

Подробен устройствен план- 

изменение на плана за уличната 

регулация, при което се изменя 

улица между о.т. 55 – о.т. 73, като 

предвиденото уширение за 

тротоар се премахва и се запазва 

западната улична регулационна 

линия и ширината от 10 метра на 

улицата. При така предвиденото 

изменение се придават 30 кв.м. 

към новообразуван УПИ ХVІІІ-

116 и 33 кв.м. към новообразуван 

УПИ ХХ. 

4. Дава съгласие като 

собственик, за изработване на 

Подробен устройствен план- 

изменение на плана за регулация 

и застрояване /ПУП-ИПРЗ/, при 

което УПИ ХІ-116 се дели между 

съсобствениците и  се образуват 

два нови урегулирани поземлени 

имота: УПИ ХVІІ-116 „За 

жилищно строителство” за 

Ралица Бисерова и УПИ ХХ „За 

кметство, площад и обществено 

обслужване” – общинска 

собственост. 

5. Възлага на кмета на 

общината да извърши 

необходимите действия по Закона 

за устройство на територията и 

свързаните с него нормативни 

актове, във връзка с 

разрешаването и изработването 

на изменението на плана за 

регулация. 

6. Възлага на кмета на 

общината да извърши 

необходимите действия по Закона 

за устройство на територията и 

свързаните с него нормативни 

актове, във връзка с 

разрешаването и изработването 

на изменението на плана за 

регулация. 

ТОЧКА СЕДМА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

     Г-н Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с Предложение 

относно даване на съгласие, 

като собственик за изменение 

на ПУП-ИПУР между о.т. 12 - 

о.т. 13 и  изменение на ПУП - 

ИПРУ по регулационния плана 

гр. Момин проход. На 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 

11 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, чл. 134, ал.2, 

т. 6 от Закона за устройство на 

територията, с поименно 

гласуване с 13 гласа „за”, 0 

„против” и 1 „въздържал се”, 

Общински съвет - Костенец 

прие 

     Р Е Ш Е Н И Е   № 73 

 

1. Дава 

съгласие, като собственик за 

изменение на уличната 

регулация от о.т. 12 до о.т. 13, 

като същата преминава по 

имотните граници на имот пл. 

№ 30 в кв. 3 и се създава нова 

о.т - 12а и  изменение на 

регулационната граница на 

УПИ ІІ-28 в кв. 3, като същата 

преминава по имотната 

граница на имот пл. № 28.  

2. Възлага на 

кмета на общината да извърши 

необходимите действия по 

Закона за устройство на 

територията и свързаните с 

него нормативни актове, във 

връзка с разрешаването и 

изработването на изменението 

на плана за улична регулация. 

ТОЧКА ОСМА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Даскалов, председател 

на Комисията по устройство 

на територията, 

инфраструктура, 

благоустрояване и околона 

среда запозна присъстващите с 

Предложение относно 

предоставяне за 

възстановяване на поземлени 

имоти от ОПФ с кад.№х 

000460 - изоставена нива с 

площ от 3,098 дка, кад.№ 

169007 - изоставена нима с 

площ от 2,096 дка, кад.№ 

144001 с площ от 4,404 дка., 

кад.№ 257004 - изоставена 

нива с площ от 1,400 дка., 

находящи се в землището на с. 

Горна Василица. На основание 

чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, във връзка 

§27, ал. 2, т. 1 от преходните и 

заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и 

допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на 

земеделските земи, с поименно 

гласуване с 15 гласа «за», 0 

«против» и 0 «въздържал се», 

Общински съвет-Костенец 

прие  

Р Е Ш Е Н И Е   № 74 

 

     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 КИРО 

МЛАДЕНОВ КОЛИБАРОВ, 

съгласно Решение на 

Общинска служба „Земеделие” 

№.267 от 24.10.1995г, както 

следва: 

    Проектен имот с кад. №144001 

– изоставена нива с площ от 4,404 

дка, / четири декара,четиристотин 
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от стр.5      и четири кв.м. /, 

категория Седма, находящ се в 

местността„Джалевица”, землище 

в село Горна 

Василица,ЕКАТТЕ:18561,Общин

а Костенец, съгласно скица-

проект №Ф01947/20.11.2017 

година Проектният имот попада в 

имот с кад.№144001 – изоставена 

нива с площ от 4,404 дка, 

категория Седма, съгласно скица 

№К01865/03.12.2012 година, за 

който е съставен АОС 

№925/11.02.2013 година, частна 

общинска собственост. 

    Проектен имот с кад. №000460 

– изоставена нива с площ от 3,098 

дка, категория Седма, находящ се 

в местността „Дълбокия 

алчак”,землище в село Горна 

Василица,с 

ЕКАТТЕ:18561,Община 

Костенец, съгласно скица-проект 

№Ф01948/20.11.2017 година. 

Проектният имот попада в имот с 

кад.№000460 – изоставена нива с 

площ от 3,098 дка категория 

Седма,съгласно скица 

№К01846/03.12.2012 година,за 

който е съставен АОС 

№912/08.02.2013 година,частна 

общинска собственост. 

     Проектен имот с кад. №169007 

– изоставена нива с площ от 2,096 

дка, категория Десета, находящ се 

в местността 

„Робовица”,землище в село Горна 

Василица,с 

ЕКАТТЕ:18561,Община 

Костенец, съгласно скица-проект 

№Ф01949/20.11.2017 година. 

Проектният имот попада в имот с 

кад.№169007 – изоставена нива 

целия с площ от 2,096 дка, 

категория Десета, съгласно скица 

№К01882/03.12.2012 година, за 

който е съставен АОС 

№954/12.02.2013 година, частна 

общинска собственост. 

   Проектен имот с кад. №257004 

– изоставена нива с площ от 

1,400 дка, категория Седма, 

находящ се в местността 

„Камилата”, землище в село 

Горна Василица, с 

ЕКАТТЕ:18561, Община 

Костенец, съгласно скица-

проект №Ф01950/20.11.2017 

година. Проектният имот попада 

в част от имот с кад.№257001 – 

изоставена нива с целият с площ 

от 15,201 дка, категория Седма, 

съгласно скица 

№К02555/29.04.2014 година,за 

който е съставен АОС 

№2193/02.06.2014 година, 

частна общинска собственост.  

ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Даскалов, председател 

на Комисията по устройство 

на територията, 

инфраструктура, 

благоустрояване и колона 

среда запозна присъстващите с 

Предложение относно 

предоставяне за 

възстановяване на поземлени 

имоти от ОПФ с кад.№ 246008 

- пасище, мера с площ от 7,000 

дка.,  имот кад.№ 253010 - 

изоставена нива с площ от 

4,000 дка в землището на с. 

Горна Василица. На основание 

чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, във връзка 

§27, ал. 2, т. 1 от преходните и 

заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и 

допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на 

земеделските земи, с поименно 

гласуване с 15 гласа «за», 0 

«против» и 0 «въздържал се», 

Общински съвет-Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е   № 75 

 

    Общински съвет – Костенец 

дава съгласие да се промени 

предназначението от публична 

в частна общинска 

собственост на следния имот: 

    Проектен имот с кад. 

№2460008 – пасище, мера с 

площ от 7,000 дка, / седем 

декара /, категория Седма, 

находящ се в местността 

„Юрта”, землище в село Горна 

Василица, с 

ЕКАТТЕ:18561,Община 

Костенец. Проектният имот 

попада в част от имот с 

кад.№246001 – пасище, мера 

целия с площ от 67,639 дка / 

шестдесет и седем декара, 

шестстотин тридесет и девет 

кв.м./,категория Седма 

съгласно скица 

№К02247/21.06.2013 година,за 

който е съставен АОС 

№617/01.07.2013 

година,публична общинска 

собственост.  

     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 ГРОЗДЕНА 

СТОЯНОВА КОЛИБАРОВА,  

съгласно Решение на Общинска 

служба „Земеделие” №.827 от 

10.03.1993г., както следва: 

Проектен имот с кад. №2460008 – 

пасище, мера с площ от 7,000 дка, 

/ седем декара /, категория Седма, 

находящ се в местността „Юрта”, 

землище в село Горна Василица, 

с ЕКАТТЕ:18561,Община 

Костенец. Проектният имот 

попада в част от имот с 

кад.№246001 – пасище, мера 

целия с площ от 67,639 дка, 

категория Седма съгласно скица 

№К02247/21.06.2013 година, за 

който е съставен АОС 

№617/01.07.2013 година, 

публична общинска собственост. 

Проектен имот с кад. №253010 – 

изоставена нива с площ от 4,000 

дка, категория Седма, находящ се 

в местността „Биволо 1”,землище 

в село Горна Василица,с 

ЕКАТТЕ:18561, Община 

Костенец, съгласно скица – 

проект №Ф01953/20.11.2017 

година. Проектният имот попада 

в част от имот с кад.№253008 – 

брой 17/83, юли 2018               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ                                     6 

 



 

изоставена нива целия с площ от 

6,964 дка, категория Седма,  

от стр.6  съгласно скица 

№К03014/23.10.2014 година, за 

който е съставен АОС 

№2934/01.07.2013 година, частна 

общинска собственост.  

ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-жа Янкова, председател на 

Комисията по икономика, 

бюджет и финанси запозна 

присъстващите с Предложение 

относно приемане на Годишен 

финансов отчет на "Еледжик-

Стил"ЕАД (в ликвидация) за 

2017г. На основание чл. 21, ал. 1, 

т. 9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, на основание чл.221, т.7 

във връзка с чл.219, ал.2 от 

Търговския закон, с поименно 

гласуване с 12 гласа «за», 0 

«против» и 1 «въздържал се» 

Общински съвет-Костенец прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 76 

    Одобрява годишния финансов 

отчет за 2017 година на 

„Еледжик-Стил” ЕАД (в 

ликвидация), заверен от 

назначения регистриран одитор. 

Упълномощава Ангел Петров – 

Ликвидатор на „Еледжик-

Стил”ЕАД (в ликвидация), да 

предприеме всички необходими 

правни и фактически действия за 

обявяване в Търговския регистър 

при Агенция по вписвания на 

годишния финансов отчет за 

2017г. на дружеството, заедно с 

всички съпътстващи го 

документи. 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

    Г-н Беляков, председател 

на Комисията по 

здравеопазване и социално 

политика запозна 

присъстващите с предложение 

относно отпускане на 

еднократни помощи. На 

основание чл.21,ал.1, т.6 и 

чл.27, ал.4 и ал.5 във връзка с 

чл.17, ал.1,т.4 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация,  с 

поименно гласуване с 14 гласа 

«за», 0 «против» и 0 

«въздържал се»,  Общински 

съвет –Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е   № 77 

 

    Общински съвет – Костенец, 

отпуска помощ по 200 лв. за 

раждане на  дете на шест 

жители на община Костенец. 

 Общински съвет – 

Костенец отпуска еднократни 

помощи, необходими за 

лечение на жители от община 

Костенец. 

        Средствата да бъдат 

осигурени от § 42 14 от 

общинския бюджет. 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: ПИТАНИЯ 

      Г-н Пламен Николаев 

Чолаков /ПП „БДЦ/ - поясни, 

че има три въпроса и едно 

напомняне от по-миналата 

сесия: Има ли забавяне на 

социалните и здравните 

осигуровки на служителите от 

Общинската администрация? 

Ползват ли се не целево 

тракторите на общината от 

физически и юридически лица 

и допустимо ли е това по 

програмата, по която са взети 

тези машини?  

    Г-н Чолаков показа 

подписка с около 200 подписа 

за пътя за с. Горна Василица и 

е направена за един път. Този 

път е в много лошо състояние 

още при самото изпълнение. 

След като се изпълнят 

проектите имат ангажимент 

как се изпълняват тези 

проекти. На първо място е 

този път, на второ място е 

спортният комплекс 

„Бенковски” и третия е НЧ 

„Гео Милев”. Кметът е казал, 

че изпълнителите, че не искат 

да поемат гаранционните 

условия по проектите и 

предложи да си търсят правата 

по съдебен ред, ако още са в 

срок.  

      Г-н Георги Владов Митров 

/ПП „ГЕРБ”/ - Във връзка с 

т.11 за еднократните помощи, 

запита до каква степен са 

изплатени и до кога? Във 

връзка със запитване от 

миналата сесия, какви мерки 

са предприети във връзка с 

лошото състояние на детските 

площадки  и общинските и 

дали се е разпоредил на 

директорите на детските 

градини? Това е във връзка с 

питането на г-жа Проданова. 

До къде стигна пуска на 

пелетната линия и в този 

контекст имало ли е инцидент 

с новия багер на ОП БКС, 

който струва хиляди левове и 

още не е изплатен? 
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от стр.7       Г-н Радостин 

Любенов Радев, кмет на 

общината отговори на 

поставените въпроси: по 

въпросите на г-н  Чолаков, да има 

забавяне плащането на 

осигуровките.  

    Ползват ли се тракторите не 

целево, не е запознат, да се дадат 

снимкови материали, ако се 

ползват се ползват без негово 

знание. Относно подписката да 

кажат точно какво искат, и той 

иска да има летище в Костенец, 

но няма. Всяко искане е пари, там 

единствено тротоарите не са 

изпълнени. Относно помощите 

има забавяне, както и 

осигуровките. Относно детските 

площадки като има 5000 лв. за 

обследване ще го направи. 

Запознат е с проблема на детската 

площадка.  

    Относно пуска на пелетната 

линия бори се с ЧЕЗ да може да 

осигури необходимото 

количество като мощност на тока 

350 киловата, кабела е до гатера, 

машините са вътре в пелетното, в 

момента се изпълнява 

заземяването на машините и са на 

финалната права. Относно 

инцидента с багера, да имало е 

при направата на път, но има 

застраховка и застрахователят ще 

плати. 

Поради изчерпване на 

дневния ред, г-жа Евгения 

Захариева, председател на ОбС 

закри заседанието в  11:33 часа. 

 

 

 

 

 

 

Костенец днес 

Издание на община Костенец 

email: 

kostenetz.dnes@kostenetz.com 

2030 Костенец, ул.“Иван Вазов“ 

№2 

Редактор: Вержиния Шопска 

тел.: 0877 10 76 77 
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от стр.2      ДЕСЕТ ГОДИНИ ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА                            

РАБОТИЛНИЦА „ПРИКАЗНО ДЕТСТВО“ 

 
 

П О С Л А Н И Е 

 

Скъпи приятели, драги родители,   

нека не отнемаме приказките на нашите деца!            

Те имат нужда да бъдат герои на мечтите си! 

Нека в ерата на компютри, космически полети и 

убийствен смог децата да попаднат в една незаразена 

атмосфера на красота и чиста любов! 

 

Детството е пъстра въртележка, 

детството е празник, веселба, 

детството е шарената дрешка 

с пълен джоб бонбонки, плюс мечта! 

 

Детството е дето чудесата 

в танц завъртат се около теб 

и понеже, пак според децата, 

да се случат вече им е ред! 

 

Детството е светло и  прекрасно, 

приказно, усмихнато, добро,                                                                                                                             

всеки ден е празник -  да е ясно…                                                                           
веселба ще има сто на сто!!! 

 

 
Стефка Ибришимова 

 

 

ПОРЕДНИТЕ УСПЕХИ, МЕДАЛИ И НАГРАДИ ЗА 

ТС“ПЧЕЛИНСКИ ИЗВОР“ 

 

    И този творчески сезон беше изпълнен с емоции и 

награди за танцьорите от с.Пчелин. От Националния 

фолклорен фестивал “Кехлибарен грозд“  в с.Лозен, 

съставът се завърна с Бронзов медал и Диплом за отлично 

представяне сред многобройна конкуренция от състави от 

цялата страна.  

    С това участие започна вълнуващото лято за 

самодейците. Още по-интересен и вдъхновяващ, особено 

за малките участници в състава, беше МФФ“Море от 

звезди“ в гр.Китен, където под звуците на морските вълни 

и красотата на звездното небе, съставът направи свое 

цялостно и вдъхновително участие. Спечели 

аплодисментите на публиката,която тържествуваше от 

радост. Наградени сме специално с  Плакета на фестивала 

и грамоти за двете групи. Участието се проведе 

благодарение  на финансовата подкрепа на Община 

Костенец.  

    Посетихме и традиционния събор на Манастира 

Св.Илия, по покана на Кметския наместник на с.Очуша  

Г.Георгиев и му благодарим за топлото посрещане!  

    Красив и необятен е светът на българския фолклор. Той 

е магия от ритми,звуци и шевици. Минало, настояще и 

бъдеще. История и култура, която си заслужава да 

съхраним и предадем на бъдещите поколения. 

 

                         Димитър Михов - Ръководител и 

Хореограф на ТС“Пчелински извор“ 
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Църковен събор в манастира  "Св.Илия" 

 

     На 22 юли 2017г. Манастир „Свети Илия“ край село 

Очуша, отбеляза своя храмов празник с голям събор. 

Приготвен бе вкусен телешки  курбан, който се раздаде 

за здраве на желаещите.  

    Слово по повод празника произнесе г-н  Георги 

Георгиев, кметски наместник  на с. Очуша. На този 

празничен ден, организиран от кметството, участие взеха  

Танцов състав  “Пчелински извор“ с.Пчелин, с 

ръководител  и хореограф Димитър Михов и народната 

певица Деси Николова.  

 

  ПЪРВО МЯСТО НА ФЕСТИВАЛА НА 

ИЗКУСТВАТА В ОБЗОР 

 

 

 В периода от 28 юни до 4 юли 2018 година Обзор бе 

домакин на Международния фестивал на изкуствата 

„Морско конче“. Фестивалът се проведе с подкрепата 

на Министерство на културата и под патронажа на 

община Несебър и кметство Обзор.  

    С шестото си издание фестивалът даде възможност 

на деца и младежи от всякаква възраст от България, за 

изява във всички жанрове на изкуството – танцово, 

вокално, инструментално, театрално, художествено. 

Своята сцена намериха всякакви форми на участие – 

солисти, ансамбли и групи, танцови групи и клубове, 

художници, фотографи, театрални работилници, 

форми на музикален театър. Целите на фестивала са 

да се даде възможност за изява и всестранна подкрепа 

на най-талантливите солисти и колективи, да 

запознава и историята и традициите на различните 

националности, да разширява културните и дружески 

връзки между страните.  

     Първото място на фестивала на изкуството в Обзор, 

спечелиха представителите от община Костенец, а 

именно  Детска театрална работилница „Приказно 

детство“ при НЧ“Просвета-1881“ село Костенец, с 

ръководител г-жа Стефка Ибришимова. На Детската 

театрална работилница и на нейния ръководител, 

пожелаваме нестихващи успехи и много сбъднати 

мечти! 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ЧЕРНОМОРСКИ 

ПЕРЛИ“ 2018 

 

    Международен фестивал “Черноморски перли” 

организира  четиридневни фестивали  на 6, 7, 8 и 9 юли 

2018г. по черноморските курорти и общини по график. 

При организирането и реализирането на многобройните 

си творчески прояви Български арт и фолклорен център 

“Нестия” работи с редица дългогодишни партньори, 

развива активна международна дейност с организирането 

на участия в международни фолклорни арт фестивали и 

конкурси на фолклорни групи от всички краища на 

България с международно участие.  

    За поредна година имаше и представител на община 

Костенец – ДТС „Момин проход“, с ръководител 

Станислав Крумов при НЧ “Гео Милев-1954“ град 

Момин проход, които  се завърнаха с купа и грамоти за  

участието си във фестивала.  
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ОТЛИЧИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИГРИ НА 

МАЛКИТЕ СЕЛИЩА 

 

 
 

    Отбора на Костенец момичета и момчета спечелиха 

първите места на Държавните игри на малките селища  

в Пловдив. Спечелихме общо 15 златни, 4 сребърни, 8 

бронзови медала и 2 купи.  
    ГОРДЕЯ СЕ С ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ. 

ПОКАЗАХТЕ, ЧЕ СТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ! 

  

 Добромира Пенчева 

 

ВТОРИ ТУРНИР ОТ АТЛЕТИЧЕСКАТА ЛИГА 

GO!KIDS! 

 

 
 

    Всички цели изпълнени от атлетите на АК КЛАС-

Костенец на втория за 2018 г. турнир от атлетическата 

лига GO!KIDS!, който се проведе на Националния 

стадион "Васил Левски". Първата задача - забавление, 

повече от изпълнено. Втора задача - повторение или 

подобрение на резултатите от предишния турнир - 

ИЗПЪЛНЕНО ОТ ВСИЧКИ.  

   Спечелихме четири медала, още две места в Топ 8 и 

куп лични постижения. Венцислав Димитров се окичи 

със златото на 60 м (родени 2010 г.), Дара Димитрова 

стана втора на 60 м и на скок дължина от място 

(родени 2012 г.), Деница Захариева спечели бронз на 

скок дължина от място (родени 2006 г.). Дея Григорова 

също с призови места - пета на скок дължина от място 

и шеста на 60 м при родените през 2011 г. Много 

добро представяне и от Калина Драгиева, Ясен 

Хубанов и Валентин Стайков - всички те с лични 

постижения (особено пък имайки предвид, че 

измерването беше електронно, което прави 

резултатите официални. 

 

 

 

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АТЛЕТИЧЕСКИЯ 

ТУРНИР „ТЕРЕЗА МАРИНОВА И ПРИЯТЕЛИ“ 

 

 
    

    Отново успешно представяне на страхотните ни 

атлети. Този път на атлетическия турнир "Тереза 

Маринова и приятели". Всички си тръгнаха от 

стадиона на НСА с лични постижения в поне една от 

дисциплините, в които участваха.  

   Най-предно класиране за тима записа Дея 

Григорова, която стана четвърта на 60 м при 

момичетата, родени 2011 г. и по-малки. Бронзовият 

медал й се изплъзна само за 0.01 сек. Дара Димитрова 

се нареди шеста в скока на дължина от място при най-

малките момичета. Поздравления за всичките ни 

атлети! 

 


