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ТУРНИР ПО ТАБЛА 

 

    На 21 април 2018г. в Кафе-аперитив "Водопада", за трета 

поредна година, се проведе турнир по табла в памет на Владимир 

Долдуров - Бай Владо и неговите синове Георги и Иван Долдурови. 

В турнирът взеха участие 25 състезатели. Турнирът се проведе във 

формат до 7 победи. Последователността на игрите беше следната: 

обикновена табла, гюлбара и тапа. По право и чрез жребий бяха 

определени 7 участника, които се включиха в схемата директно от 

1-ви кръг. Останалите 18 участника започнаха от предварителен 

кръг. След приключването на всеки кръг беше теглен жребий за 

определяне на двойките в следващия кръг. След изключително 
оспорвани битки и много положителни емоции шампион стана 

Георги Иванов Георгиев, който победи на финала Йордан Попов с 

резултат 7:5. На трето място се класира Георги Николов Георгиев, 

който в малкия финал надделя над Красимир Попов също с 

резултат 7:5.  Наградният фонд за победителите беше осигурен от 

Кафе-аперитив „Водопада“ 

  Първо  място - преходна купа, медал и 100 (сто) лева 
  Второ място - медал и 60 (шестдесет) лева 

  Трето място - медал и 40 (четиридесет) лева 

   Благодарим на всички участници и се надяваме следващата 

година броят им да бъде още по-голям. 

 

 ВЕСЕЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ В 

РЕЗИДЕНЦИЯ „ДЕТЕЛИНА“ 

 

    Великденските празници бяха отпразнувани 

подобаващо и в Резиденция "Детелина". 

Смесеният хор от читалището на с. Костенец стопли 

сърцата ни с прекрасните си изпълнения и ни накара да 

се хванем на кръшно българско хоро. 

Домът беше посетен и от кметския наместник на село 

Очуша, г-н Георги Георгиев. Той поднесе козунаци и 
яйца, а рециталът на малките му внучки изпълни очите 

на хората със сълзи от радост и умиление. 

Христос Воскресе, мили хора! 

Нека има мир, любов и светли дни! 

 

РЕЗИДЕНЦИЯ „ДЕТЕЛИНА“ 

с.Подгорие 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ  БОЛНОГЛЕДАЧКИ 

НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА: 

- Желание и умения за работа с възрастни хора; 

-Образование- завършено средно 

- Умение за работа в колектив 

-Завършен курс за болногледачки е предимство 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 

- Стимулиращо заплащане; 

- Работа в отличен колектив; 

- Прекрасни условия на труд; 

- Работа в най-добрия дом за възрастни в България 

ЗА КОНТАКТ- 0888 999 237 

 

РЕЗИДЕНЦИЯ „ДЕТЕЛИНА“ 

с.Подгорие 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА: 

- Диплома за мед.сестра, фелдшер; 

- Стаж мин. 2 год. може и млада пенсионерка; 

- Желание и умения за работа с възрастни хора; 

- Умение за работа в колектив 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 

- Стимулиращо заплащане; 

- Работа в отличен колектив; 

- Прекрасни условия на труд; 

- Работа в най-добрия дом за възрастни в България 

ЗА КОНТАКТ- 0888 999 237 

 

      С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Скъпи читатели на 

общинския вестник, 

Информираме Ви, че ще може 

да четете вестник „Костенец 

днес“ само онлайн, на интернет 

страницата на община 

Костенец. 

 

 

 


