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Каква беше за Вас 2020 г.? Това е първи мандат 
за Вас, какво бе началото през призмата на измина-
лата година?

Годината беше много динамична за мен. Ако трябва 
да я определя с едно изречение, това беше година на про-
мените. Малко след встъпването ми в длъжност с екипа 
ми трябваше да установим състоянието на отделните дей-
ности на общината. Назначих и извършването на първич-
на ревизия на финансовото състояние на Общината. От 
същата се установи, че Община Костенец има задълже-
ния от 8 437 033.69 лева. Разбира се нищо не е скрито, 
това  беше обявено на хората. Така значителна част от 
усилията ни се насочиха към това да предоговорим някои 
от задълженията с кредиторите и да избегнем публична 
продан на имотите на общината. 

След това плановете ни леко се промениха и заради 
COVID 19. Нещата щяха да са далеч по-различни ако не 
трябваше да се съобразяваме с пандемията. Но хората са 
на първо място. Затова усилията ни се насочиха и в бор-
бата с коронавируса. 

Тук е моментът да споделя, че финансовото състояние  
на общината е известно на хората и не мисля да говоря 
днес повече за това, защото някои може би биха го из-
ползвали за извинение, но е факт, че аз не съм го използ-
вал. Каквото е било нужно е било осигурено, разбира се с 
ограничения или забавяния, но не сме стопирали работа-
та на общината в никой аспект. 

Какво друго Ви изненада?  

Неприятно беше и това, че важни за Община Костенец 
проекти бяха подложени, ако мога да се изразя така, на 
риск да не се реализират. Касаеше се за одобрени проекти 
за изпълнение по Европейски програми. Те бяха спрени, 
поради наличието на образувани досъдебни и съдебни 
производства, по които се разследват и извършват про-
верки за злоупотреби и извършени закононарушения. Под 
угрозата да изтекат сроковете за изпълнение на проектите 
и изобщо същите да не се стартират, се наложи да пред-
приема незабавни действия и да ги възобновим. Днес 
вече в края на годината мога да кажа и кой от тях докъде 
е стигнал. Проектът за „Реконструкция и рехабилитация 
на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец 
– лет. Костенец” е почти на 90 % изпълнен. В началото 
на декември месец стартира и проекта за „Ремонт и ре-
конструкция на сградата на Община Костенец, с цел по-
добряване на енергийната й ефективност”. Изпълнихме 
и проекта за „Подобряване материалната база на ОУ „Св. 

Честита Коледа и  щастлива Нова 202 1  година!

Св. Кирил и Методий” град Костенец. Ремонтирахме и 
улица „Зорница” и улица „Самуил”, гр. Костенец.

Някой ще каже, че това са проекти на предходното 
ръководство?

Това за мен няма никакво значение. Проектите се пра-
вят за хората. Допринесох с работата си, за да се старти-
рат и реализират, защото е факт, че можеше и да не се слу-
чи това. Трябва да има приемственост. Аз съм щастлив 
например, че когато тръгна от работа, виждам радостта 
на децата докато играят в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
град Костенец. За тях почти няма значение кой е реализи-
рал този или онзи проект. Аз обаче съм щастлив, защото и 
те са щастливи. Това дава смисъл на работата ми. Мисля, 
че тук е разковничето на това да си кмет, именно да не 
пестиш усилия, за да оставиш нещо след себе си. 

Какви други проекти бяха реализирани през годи-
ната?

Извършихме ремонт на бул. „Александър Стамболий-
ски”, при благоприятни метеорологични условия ще по-
ложим асфалт. Подменихме водопровода по улица „Бал-
човица”, с. Костенец. Ремонтирахме тротоара до болни-
цата в Костенец. Предстои да ремонтираме и тротоара в 
частта до жп – тунела, след като подменихме водопровода 
на живущите. Подписахме договори и стартираха ремон-
ти – ул. „Кокиче“, ул. „Родопи“ и моста на ул. „Здравец“ 
в гр. Костенец, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Мусала“ и „Иван 
Вазов“ в с. Костенец, ул. „Ружа“ гр. Момин проход, както 
и ул. „Искра“ гр. Костенец, ул. „Траянови врата“ гр. Мо-
мин проход и ул. „Република“ с. Костенец.

През годината се случиха и други хубави неща: час-
тично  обновихме пътната маркировка в гр. Костенец и 
отделните населени места; Подменихме пейките и ремон-
тирахме сцената на Амфитеатър, гр. Костенец; Постави-
хме нови съоръжение за игра в Парка в гр. Момин Проход 
и пред НЧ „Прогрес-1907“ – гр. Костенец, там вече има и 
фитнес на открито; Реализирахме  и проект „Спорт и игра 
в чиста околна среда – гр. Костенец“; Монтирахме и скейт 
рампа; Поставихме две нови спирки в Момин проход; По-
ставихме легнал полицай за безопасност на децата от ДГ 
„Здравец“ в Момин проход; Ремонтирахме атрактивното 

осветление на водопада в село Костенец; Почти е завър-
шено и изграждането на  колектор за минерална вода във 
вили Костенец. Разбира се това не е всичко. Свършихме 
доста работа през годината.

Каква беше учебната година в Община Косте-
нец?

 Пандемията се отрази и на обучението на децата. За 
пореден път поднасям благодарност към всички директо-
ри, преподаватели и заети в сферата на образованието за 
всичко, което постигнаха през тази година. За тях също 
не беше леко, но много бързо успяха да навлязат и да пре-
минат към този вид обучение през различни платформи. 
Благодаря им. Иначе Тук е моментът да подчерта, че моя 
основна цел през 2021 г. е да бъдат ремонтирани детските 
градини в общината и да се направят някои подобрения в 
училищата. Направили сме подробни количествени смет-
ки за стойностите на отделните ремонти и ще се опитаме 
да намерим финансиране. Това, което заварих в детските 
градини беше отчайващо – течащи покриви, дори и там, 
където децата спят, рушащи се кухненски блокове. Раз-
бира се това не бяха най-големите проблеми. Общината 
беше натрупала значителни задължения за храната на 
децата в детските градини, стойност близка до 200 000 
лв. Направихме и невъзможното, за да погасим частично 
това задължение, за да не бъде прекратен договора с дос-
тавчика. Това не са всички проблеми. Имаше значителни 
суми, които не бяха платени по сметки за ток, за гориво и 
др. Преди дни обявихме, че успяхме да спечелим проект 
по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване 
и реконструкция на детски ясли, детски градини и учили-
ща 2020 – 2022, и СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кос-
тенец ще може да изгради пристройка към физкултурния 
салон. Тя е изключително нужна, за да могат децата да 
имат необходимата база, за да преминат към целодневна 
форма за обучение. Училището взе решение това да се 
случи през тази учебна година, но не всички кабинети от-
говарят на изискванията за физическа среда. 

Друг важен проект, който се надявам да намери фи-
нансиране е за ремонт на физкултурния салон в гр. Мо-
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Честито на победителите и благодарим на всички участници, които 
споделиха с всички нас уюта, духа и вълшебството на Рождество Христово!

Победителите в обявения от община Костенец 
конкурс за най-оригинална коледна украса:

Първо място – П. Зашева Второ място – Г. Илчев Трето място – Ц. Матрачийска
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19 ОБЩИНИ В СОФИЯ ОБЛАСТ С ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ 
ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ И ЛЕКАРСТВА НА НУЖДАЕЩИ СЕ 

ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА
Общо19 общини в София област разполагат с горещи телефони на „Патронажна грижа“, на които може да бъде заявена дос-

тавка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост по време на пандемията. Екипите на „Патронажна грижа“ могат да 
съдействат и за заплащането на битови сметки, както и за неотложни административни услуги. От услугите могат да се възполз-
ват възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под задължителна карантина. 
Помощ могат да потърсят и самотни родители на деца до 12-годишна възраст, които не могат да ги оставят сами. Услугите се 
предоставят по проекти на общините на обща стойност около 1,9 млн. лв., финансирани със средства от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“.

Ако имате нужда от помощ по време на пандемията,  за община Костенец може да позвъните на телефон: 0876345 940.

Стартира проект за „Закриване и 
рекултивация на депо за твърди би-
тови отпадъци на територията на об-
щина Костенец“ по приоритетна ос 2 
„Отпадъци“ на оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“

Гости на церемонията по симво-
лична първа копка бяха депутатите 
Николина Ангелкова, Васил Цветков 
и Директора на РИОСВ София – г-жа 
Ирена Петкова. Преди церемонията 
бе отслужен и водосвет за здраве и 
благополучие от отец Георги.

Рекултивацията на сметището 
има за цел максимално да ограничи 
неблагоприятното въздействие на на-
трупаните отпадъци върху околната 
среда, подобряване екологичните ха-
рактеристики на района и предотвра-
тяване на отрицателните въздействия 
върху компонентите на околната сре-
да и произтичащите от тях рискове за 
здравето на населението.

Бенефициент:
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Обща стойност на проекта:
1 799 209,15 лв.

Участие на Европейския фонд за 
регионално развитие:
1 529 327,78 лв.

Национално съфинансиране:
269 881,37 лв.

 На 11.12.2020 година се откри строителна площадка за обект „Основен ремонт 
на футболно игрище в двора на ОУ „Константин Костенечки“ село Костенец. Иг-
рището се финансира от Министерството на спорта. Следва с подписването на 
протокол № 2 да се започнат и строително-монтажните дейности по изграждането 
на футболното игрище. Настилката на игрището ще бъде направена с изкуствена 
трева. Ще бъде изградена ограда, която представлява метални колонки и греди с 
метална мрежа между тях. Осветлението ще се монтира на металните колонки. 
Игрището е с площ от 559,20 кв. м 

В началото на учебната година бе изградено волейболно и баскетболно игрище 
с лекоатлетическа писта. Същите бяха финансирани от бюджета на община Косте-
нец, в частта му за кметство село Костенец.

Чрез ремонта на съществуващото игрище и изграждането на новите много-
функционални игрища с лекоатлетическа писта се повиши интереса на децата към 
спорта, а и също така качеството на учебните часове по физическо възпитание и 
спорт. Освен учениците от училището, игрищата могат да се ползват и от всички 
онези, които обичат футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика и др.

20 таблетa и 20 карти с мобилен  
интернет бяха закупени със средства 
от бюджета на ПГ „Георги Сава Ра-
ковски“ гр. Костенец и предоставени 
на учениците, които нямат устройства 
и интернет, за да могат да се включат  
пълноценно в онлайн обучението, нало-
жено поради извънредната епидемична 
обстановка. Наред с това, с Постано-
вление № 283/15.10.2020 г. на училище-

то бяха отпуснати средства за закупува-
не на 3 лаптопа за ученици от уязвими 
групи, неразполагащи с технически 
средства за реализиране на електронно 
обучение.

С осигурените електронни устрой-
ства и интернет връзка  възпитаниците 
на гимназията  ще могат пълноценно да 
продължат обучението си от разстояние 
в електронна среда. 

„Смятаме, че в моменти като този, 
трябва да бъдем съпричастни и отго-
ворни към всяко едно дете. Особено 
уязвими в тази ситуация са ученици от 
семейства със затруднения. Винаги сме 
се стремили всички наши  ученици да 
усещат непрекъснатата  ни подкрепа 
и да не губят вярата в собствените си 
възможности. Целият колектив едино-
душно реши, че наш приоритет през по-
следните трудни месеци е да положим 
усилия и да закупим устройства, за да 
осигурим нормални условия на работа 
и равен достъп до образование на всич-
ки ученици. Поддържаме непрекъснат 
контакт с учениците си и  вярваме, че 
скоро ще се върнем отново в класните 
стаи по-сплотени, единни и житейски 
мъдри.“ – заяви г-жа Черешарова, ди-
ректор на ПГ. 

ПГ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“

ЗЛАТНА ЕСЕН

мин проход. Училището има чудесна база, 
но няма място за спорт. Децата провеждат 
часовете по физическо възпитание и спорт 
в кабинет в самото училище. Назад във 
времето физкултурният салон към учили-
щето е имал голямо значение за общината. 
Там са се провеждали различни състе-
зания, включително и на областно ниво. 
Надявам се отново да бъде съживена тази 
зала, децата го заслужават. 

Какви други планове имате за 
2021 г.?

Преди да споделя това ще кажа, че през 
годината постигнахме и много други ус-
пехи, включително и в спорта. Проведох-
ме редица спортни инициативи. Отборът 
на ОФК Костенец се представи повече 
от блестящо. Тук е моментът да поздравя 
футболистите и треньорите. Както знаете 
аз обичам спорта, винаги съм го споделял. 

Имам много планове за следващата година. 
Дано по-бързо се справим с коронавируса, 
за да намерят реализация всички тези идеи. 

Пропуснах да споделя, че ще продъл-
жим да изграждаме места, където хората 
да спортуват. Министерство на младежта 
и спорта проведе процедура – „Ремонт и 
обновяване на спортни обекти в община 
Костенец“. До Пионерски дом – Костенец 
ще бъде изградено футболно игрище, дет-
ска площадка, пешеходна зона, паркинг 
и стрийт фитнес и др. В село Костенец, в 
училище „Константин Костенечки” ще из-
градим футболно игрище по същата про-
грама. А само преди седмица с Постано-
вление на Министерски съвет бяха отпус-
нати средства за Община Костенец. Бла-
годарение на това Постановление ще 
разполагаме с допълнителен бюджет 
от малко над 2,433 000 лв. Тук е момен-
тът да благодаря на кабинета Борисов 
за подкрепата и доверието. Ясно е за 
всички, че с тази помощ ще постигнем 
инвестиции, които ще облекчат живо-
та на хората. Вярно е, че когато сме за-
едно успяваме да постигнем много и да 
реализираме мечтите си. А тази помощ 
показа и нещо друго, че правителството 
не диференцира общините по какъвто 
и да е признак, а им оказва съдействие 
винаги когато е необходимо. Жителите 
на Костенец заслужават тези инфра-
структурни промени и вярвам, че живо-
та в родната ни община ще се промени. 
 Средствата се отпускат за конкретни 
цели: за ремонт и реконструкция на ул. 
„Стефан Караджа” гр. Костенец; за проект 

за Мултифункционално игрище за волей-
бол и тенис на корт в гр. Костенец; Ремонт 
и реконструкция на улица „Самуил“ ку-
рорт Вили Костенец. Ще търсим финанси-
ране и за ремонти на още улици в Община 
Костенец, както и за ремонт на остарялата 
водопроводна мрежа.

Какво ще пожелаете на жители-
те на община Костенец?

В навечерието на най-светлите христи-
янски празници им желая най-важното, а 
именно здраве. Измина една различна за 
всички ни година. Нека новата да ни до-
несе повече разум и вяра. Сигурен съм, че 
най-доброто за Костенец предстои. Бла-
годаря на всички, които ни подкрепяха в 
тази трудна година и на тези, които стана-
ха част от инициативите ни. Благодаря и 
на семейството ми, което беше неотлъчно 
до мен. Разбира се благодаря и на общин-
ските съветници, които оцениха работата 
ни и подкрепиха предложенията ни, ре-
ализацията на които са в интерес на об-
ществеността на Костенец. 

  продължение от стр. 1
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Р Е Ш Е Н И Е № 170

І.Общински съвет – Костенец дава съгласие да се из-
мени и допълни приетата с Решение №23/20.02.2020г. на 
Общински съвет – Костенец „Програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост в Об-
щина Костенец през 2020година”, както следва: 

•	 в раздел ІІ „Описание на имотите, които Общи-
ната има намерение да предложи за предоставяне под 
наем“ се добавя следния текст:

20.

част от УПИ VІІІ-1515 в кв. 136 
по плана на град Костенец, за 
поставяне на преместваем обект за 
търговска дейност

100 
кв.м.

•	 в раздел ІІІ „Описание на имотите, които Общи-
на Костенец има намерение да предложи за продажба“ се 
добавя следния текст:

31.
УПИ ХV- „За КОО“, образуван от 
имот пл. № 435 в кв. 99 по плана на 
град Костенец

306 
кв.м.

32.

Имот с идентификатор № 
38916.10.40 с площ от 409 кв.м. 
и № 38916.10.41 с площ от 325 
кв.м. по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на к.к. 
Вили Костенец,  включени в УПИ 
XXXII 

734 
кв.м.

•	 В раздел V Описание на имотите, върху които 
Община Костенец има намерение да учреди вещни права:

2. Имоти, върху които Община Костенец има намере-
ние да учреди право на ползване, се добавя следния текст:

1.

помещение № 6, находящо се в 
сграда „Б“ застроена в имот пл. № 
631, кв. 84 по плана на гр.Костенец 
/ кооперативен пазар/

38 кв.м. 
и склад 
4,35 
кв.м.

•	 В раздел XI „Определяне на обекти от първосте-
пенно значение“, т.2 и 3 се заменят със следния текст:

2.

„Претоварна станция с общинска 
площадка за разделно събиране на 
отпадъци в Костенец за общините 
Костенец, Долна баня и Ихтиман“ 
в рамките на новообразувания 
поземлен имот № 112007 – 
общинска собственост,  начин на 
трайно ползване: пасище, мера 
(15,459 дка) и начин на трайно 
ползване: ливада (0,785 дка) в 
местността „Полето“ по КВС на 
землището на с.Долна Василица

16,244 
дка

Р Е Ш Е Н И Е № 171

Общински съвет – Костенец актуализира финанси-
рането на инвестиционната програма за капиталови-
те разходи на Община Костенец, приета с Решение № 
24/20.02.2020г., изменено с Решение № 83/25.06.2020г. на 
Общинския съвет в размер на 2 124 265 лв. чрез вътрешни 
компенсирани промени за промяна на годишните задачи 
за обектите и промяна на обекти за 2020 г. в общ размер 
на 1 972 282 лв., по обекти и източници на финансиране, 
съгласно Приложение № 7.

Р Е Ш Е Н И Е № 172

1.	 Въвежда задължителното предучилищно обра-
зование за децата, които навършват 4 – годишна възраст 
в съответната календарна година, общинските детски 
градини на територията на община Костенец, считано от 
първо число на месеца, сведващ месеца на влизане в сила 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
На 26 ноември 2020 година се проведе заседание на Общински съвет – Костенец

При извършена проверка за кворум се установи присъствие на 11 общински съветници от общо 17. 
Присъстваха още г-жа Минчева – зам.-кмет, кметове на кметства. Ето и взетите решения:

на решението на Общински съвет – Костенец.
2.	 Задължителното предучилищно образование на 

територията на Община Костенец да се осъществява само 
в детските градини.

Р Е Ш Е Н И Е № 173

1.	 Общински съвет – Костенец, зава съгласието за 
преустройство и промяна предназначението на складова 
сграда № 2 в корпус №2 на ПГ «Г.С.Раковски» с площ от 
130 кв.м., намираща се в УПИ ХІІ-189, кВ.99 по плана на 
град Костенец, в две учебни работилници и учебен каби-
нет.

2.	 Общински съвет – Костенец, възлага на Кмета на 
общината да предприеме необходимите действия по из-
пълнение на горното решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 174

1.	 Общински съвет – Костенец предоставя от бю-
джета на община Костенец средства в размер на 6 302, 77 
(шест хиляди, триста и два лева и 0,77ст) лв. за дейността 
на ОП „Гори и земи в горски фонд”, гр. Костенец.

2.	 Средствата да бъдат осигурени от „Костенец лес 
18” ЕООД.

Р Е Ш Е Н И Е № 175

1. Да се проведе публичен търг с явно наддава-
не  за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
ХV-435 „За КОО” с площ от 306 кв.м. /триста и шест 
кв.м./ в кв. 99 по плана на град Костенец, при граници на 
имота: улица „Родопи”, УПИ ХІV-435 „За КОО”, УПИ 
І „За училище”, УПИ ХІІ ПГ „Г.С.Раковски”, за който 
има съставен акт за частна общинска собственост № 
3545/06.10.2015г., при първоначална продажна цена въз 
основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оце-
нител в размер на 15 300,00 лева  /петнадесет хиляди и 
триста  лева/ с ДДС. Сумата от търга да бъде използвана 
за погасяване на задълженията на «Еледжик-Стил»ЕАД 
( в ликвидация).

2. Възлага на Кмета на Община Костенец да извър-
ши всички необходими процедури по организирането и 
провеждането на публичния търг с явно наддаване, за 
продажба на имота, след влизане в сила на Решението 
за промяна в Програма за управление и  разпореждане 
с имотите – общинска собственост в Община Костенец 
през 2020 г.  

3. Възлага на Кмета на Община Костенец да сключи 
договор за покупко – продажба със спечелилия участник.

Р Е Ш Е Н И Е № 176

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  
за продажба на недвижими имоти – частна общинска 
собственост, представляващи: Поземлен имот с иденти-
фикатор № 38916.10.40 с площ от 409 кв.м. и Поземлен 
имот с идентификатор № 38916.10.41 с площ от 325 
кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрена със Заповед № РД-18-13/10.05.2005г. на изпъл-
нителния директор на АК, образуващи  Урегулиран по-
землен имот ХХХІІ – 40,41 с площ от 734 кв.м. в кв. 1 
по регулационния план на к.к. Вили Костенец, при пър-
воначална продажна цена въз основа на пазарна оценка 
изготвена от лицензиран оценител в размер на 29 360,00 
лева  /двадесет и девет хиляди триста и шестдесет  лева/ 
с ДДС. Сумата от търга да бъде използвана за закупува-
не на 10 бр. камери за видеонаблюдение в с. Костенец и 
погасяване на задълженията на «Еледжик-Стил»ЕАД (в 
ликвидация).

2. Възлага на  Кмета на Община Костенец да извър-
ши всички необходими процедури по организирането и 
провеждането на публичния търг с явно наддаване, за 
продажба на имота, след влизане в сила на Решението 
за промяна в Програма за управление и  разпореждане 

с имотите – общинска собственост в Община Костенец 
през 2020 г.  

3. Възлага на  Кмета на Община Костенец да сключи 
договор за покупко – продажба със спечелилия участник.

Р Е Ш Е Н И Е  № 177

1. Дава съгласие като собственик на УПИ ХХІ-„За 
каптаж и озеленяване” в кв.4, за изработване на подро-
бен устройствен план – изменение на плана за регула-
ция /ПУП - ИПР/ на УПИ VІ-43 и УПИ ХХІ „За каптаж 
и озеленяване” в кв. 4 по кадастралния и регулационен 
план на с.Горна Василица, мах. „Нова”, при което се 
изменя вътрешната дворищно-регулационна граница 
между УПИ VІ-43 и УПИ ХХІ „За каптаж и озеленява-
не” по имотните граници на поземлен имот с пл.№ 43, 
като придаваемите 63 кв.м. към УПИ  VІ-43, предви-
дени по действащия регулационен план,  се включват 
в общинския УПИ ХХІ „За каптаж и озеленяване” и 3 
кв.м. от улица между о.т. 132 – о.т. 581 се придават към 
УПИ VІ-43. 

2. Приема пазарна цена на 3 кв.м, които се придават 
към УПИ VІ-43 - собственост на Данаил Данев Едрев в 
размер на 50,00 лв. /петдесет лева/. Възлага на кмета да 
сключи предварителен и окончателен договор, съглас-
но чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. Сумата да бъде използ-
вана за закупуване на 10 бр. камери за видеонаблюдение 
в с. Костенец и погасяване на задълженията на «Еле-
джик-Стил»ЕАД (в ликвидация).

3. Възлага на кмета на общината да извърши необхо-
димите действия по Закона за устройство на територията 
и свързаните с него нормативни актове, във връзка с раз-
решаването и изработването на изменението на плана за 
регулация.

Р Е Ш Е Н И Е № 178

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет 
Костенец, одобрява представения проект на Подробен 
устройствен план – парцеларен план и план - схема за 
обект: „Оптична кабелна мрежа за пренос на електрон-
ни съобщения на територията на село Костенец, Община  
Костенец“.

Р Е Ш Е Н И Е № 179

1.	 Общински съвет – Костенец дава съгласието си 
да бъде предоставен строителен материал от склад за 
преработена дървесина, собственост на Община Кос-
тенец, на Румяна Николаева Христова за направа на 
покрив, изгорял при пожар на жилищна сграда, нахо-
дяща се в к.к. Пчелински бани, ул. „Рила” № 39, както 
следва:

• Греди –  5 м. -  8/10 - 1,920 куб.м. -  48 бр.;
• Греди –  5 м. - 12/14 - 0,590 куб.м. -    7 бр.;
• Греди –  4 м. - 12/14 - 0,940 куб.м. -  14 бр.;
• Греди –  4 м. - 10/10 - 0,840 куб.м. -  21 бр.;
• Кофражки дъски- 10/2,5  - 2,750 куб.м.  - 300 бр.

2.	 Възлага на Директора на ОП „БКС” Костенец 
да предприеме необходимите действия по приспадане на 
необходимото количество преработена дървесина от на-
личността, заприходена като „Наличност на дървесина в 
обект” в информационната система и счетоводните про-
дукти.

Р Е Ш Е Н И Е № 180

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

1.1. В.  Шопска
1.2. Й. Наджакова
1.3. Х.  Манчева

2. Общински съвет – Костенец, отпуска помощи за 
лечение на следните жители на Община Костенец:

2.1.М. Димитрова, жител на с. Костенец – 300,00 лв.
2.2.Н.  Атанасова, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.
2.3.А.  Стефанова, жител на с. Костенец - 200,00 лв.
2.4.Н.  Георгиев, жител на с. Костенец – 200,00 лв.
2.5. И. Деянов, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.

3. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от об-
щинския бюджет.
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Г-жо Касова, какви бяха личните Ви мотиви 
да приемете да се включите в предизборната 
надпревара за Общински съвет – Костенец?

След като получих покана от Йордан Ангелов да 
вляза в екипа му, си дадох сметка, че ми се дава въз-
можност да помогна за промяната на организацията в 
спорта в общината, както и в младежките дейности – 
области, в които се развивам професионално в послед-

ните над 10 г. От 2010 г. съм председател на спортен 
клуб в Костенец и за това време видях, че няма никаква 
организация в спортната област, въпреки опити добро-
волно да дадем съвети или помощ. А това ме е карало да 
се питам какво се случва в останалите сектори, в които 
не съм експерт. След като видях и какъв екип г-н Анге-
лов е изградил около себе си, бях сигурна, че ще можем 
да направим положителна промяна в нашата община. 

Какви са първите Ви впечатления за работа-
та на общинските съветници в Общински съ-
вет – Костенец?

Работи се амбициозно. Прави ми впечатление, че 
всеки от 17-те съветника има силни области. Съветни-
ците от ПП ГЕРБ сме мнозинство, което улеснява наша-
та работа и тази на кмета, но от друга страна ми прави 
впечатление, че срещаме подкрепа и от останалите съ-
ветници при огромен процент от работата ни – сигурен 
сигнал, че вървим на прав път. Колегите от другите по-
литически групи, също така, са добър наш коректив. 

С какво е по-различен този общински съвет?

Не знам дали точно с това го прави различен, но Об-
щинският съвет в момента е симбиоза от млади и амби-
циозни представители на модерното общество с нова-
торска визия и широк мироглед, както и от хора с опит 
в политиката и живота като цяло. Това дава възможност 
на нашия парламент да се колаборира по най-добрия 
начин.  

Как виждате бъдещето на община Костенец?

Светло. За една година се извърши много работа, но 
потенциалът ни в популяризирането ни и изграждането 
ни като модерен туристически център има в каква посо-
ка да се развива. Според мен има какво още да предло-

жим за образователното и културно, разбира се и спорт-
но, развитие на младите хора, така че те да предпочитат 
да остават да живеят в Костенец. Но бъдещето на Об-
щината определено е положително, защото местопо-
ложението ни е прекрасно – в близост до най-големите 
градове на България, а в България, макар и с не малко 
закъснение от тази в Европа, тенденцията е младите 
семейства да избират да работят в големия град, а да 
живеят в малкия. Разбира се, има за какво още да се ра-
боти, за да бъдем атрактивни, но това е посоката, за да 
бъдем привлекателни и за икономически инвестиции. 

Какви са първите Ви впечатления от работа-
та на кмета на Община Костенец?

Г-н Ангелов има невероятният антикъсмет да ста-
не кмет на Община с огромни финансови задължения 
и в икономическа криза, причинена от неочакваната 
COVID-19 пандемия. Но той извърши огромни усилия 
в последната година, за да следва предизборните си 
обещания. И ги изпълнява, въпреки ситуацията. Благо-
дарение на контактите му в правителството той успя да 
осигури сериозни инвестиции в общината. Работата му 
е такава, каквато очаквах – за общината и населението. 
И вече доказа на всеки жител, че е изключително всеот-
даен в делата си.

Какво бихте искала да се промени?

Това, което искам да се промени е нашият мантали-
тет. Кметът и екипът му работи за подобряване на на-
шия живот. Но се изисква и малко усилие от всеки, това 
да стане реалност – да станем по-дисциплинирани. И 
това са малки стъпки – да изхвърлим боклука си там, 
където трябва, да почистим пред дома си, да дадем до-
броволен труд, когато е нужно, да пазим, това което ня-
кой друг е изградил. Това са малки жестове, които биха 
подобрили нашите красиви населени места.

Бронзова медалистка в дисциплината 100 м с пре-
пятствия от Европейското първенство по лека ат-
летика за мъже и жени, Мюнхен 2002, многократна 
шампионка и медалистка  от първенства на Балканите 
и национални шампионати. От 13 години работи като 
спортен журналист в национални ежедневници, списа-
ния и интернет сайтове. Обществената си дейност 
осъществява в Община Костенец от 2010 г. насам, от 
когато е председател и треньор в Атлетически клуб 
КЛАС – Костенец.

Интервю с г-жа Яна Касова, общински съветник

Интервю с г-н Тодор Стойнов, общински съветник

Г-н Стойнов, какво Ви моти-
вира да подновите работата си 
като общински съветник?

Здравейте! Да, това за мен е 
втори мандат, като общински съ-
ветник. Мотивира ме това, че има 
все още неща и идеи, с които мога 
да бъда полезен. Туризмът следва 
да бъде водещ приоритет за общи-
ната ни. Пак казвам имам много 
идеи в тази посока. Определено 
вярвам много в промяната, която 
предстои.

Какви са първите Ви впечат-
ления за работата на общин-
ските съветници в Общински 
съвет – Костенец?

С повечето от общинските съ-
ветници се познавах и преди това. 
Имам добри първи впечатления. 
Получава се добър дебат помежду 
ни, защото всеки има познания в 
определена сфера. Това е много 

полезно при взимането на реше-
ния.

С какво е по-различен този 
общински съвет?

Различен е, защото хората са 
определили тук да дойдат пове-
че нови лица. Явно това е важно 
за жителите на общината. Пак 
казвам имаме малко време, за 
да свършим много неща. Почти 
няма сфера в общината, в която 
всичко да е наред и да може да 
се надгражда. Затова се налагат и 
реформи. Ето тук идват и разли-
чията между този и предходните 
общински съвети – в желанието за 
промяна.

Как виждате бъдещето на 
Община Костенец?

Аз съм реалист. Съвсем наяс-
но сме с финансовото положение 
на Община Костенец и невъз-

можността на кмета да разчита 
на комфорт в това отношение. 
Въпреки това кметът има мно-
го идеи и е доста амбициозен за 
това вярвам, че с малки крачки 
всичко ще се подреди. В предход-
ния мандат беше взето решение 
за създаване на „Костенец Лес 
-18“ ЕООД. Мнението ми е, че 
тази форма на управление на го-
рите не сработи добре. Затова и 
предложението за промяна, което 
дойде от кмета беше правилно. 
До момента взехме и много други 
важни решения. Подкрепихме и 
доста проекти, които предстои да 
се реализират.

Какви са първите Ви впечат-
ления от работата на кмета на 
Община Костенец?

Както вече подчертах за тази 
една година той стартира доста 
проекти и инициативи. Това не ос-
тана скрито. Мисля, че той е про-
мяната, от която Костенец имаше 
нужда.  В случая между централ-
ната и изпълнителната власт има 
добър диалог. Само преди дни с 
Постановление на МС за Косте-
нец се отпуснаха малко над 2,433 
000 лв.  Така ще се даде начало-
то на нови проекти за общината 
с различна насоченост. Жителите 
на Костенец заслужават тези ин-
фраструктурни промени, защото 
състоянието на пътната мрежа 
беше повече от трагично. Нямаше 
и достатъчно места, където хората 
да спортуват, а това са все важни 
неща. Без пътна инфраструктура 

г-н Тодор Стойнов е несе-
меен, живее в Костенец. 
Общински съветник е вече 
втори мандат в местния 
парламент. Завършил 
висше образование с при-
добита 
квалификационна степен 
„Счетоводство и кон-
трол“

няма как да дойдат инвестиции. 
Никой работодател не би инвести-
рал на място до което трудно би 
могъл да достигне.

Какво бихте искал да се про-
мени?

Бих искал хората да се замис-
лят, че от тях зависят много неща. 

Всеки от тях да бъде малко по-от-
говорен за средата, в която живее. 
Чистотата на града, проблемите с 
безстопанствените кучета и много 
други въпроси са именно въпро-
си, които зависят от самите нас. 
Ние сме едно общество, от което 
зависи утрешния ден. Общината е 
такава, каквито сме и ние.
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Децата от детска градина „Радост“ с. Костенец,  подготвиха 
стихчета, песни и танци по повод празникът на Християнско-
то семейство. Изпълненията в отделните групи бяха заснети, а 
записите сглобени в цяло тържество, което бе  поздрав за роди-
телите. 

Без коледни изпълнения и 
множество зрители, но с много 

надежда бяха запалени светлините 
на коледната елха в Костенец!

От векове наред  дедите ни са вярва-
ли, че домът е свещено място, в което 
децата научават най-ценните житейски 
уроци, както и усвояват важни знания за 
света. Кой, ако не родителите заслужават 
знание и благодарност за това, че са ни 
отгледали и възпитали в любов и добро-
детелност? Кой, ако не децата заслужа-
ват топлината и уюта на дома, в който 
са израснали? Кой, ако не семейството 
играе основна роля във формирането на 
личността и изграждането на характера 
на нашите деца? С весели сърца, много 
настроение и творчество, децата от втора 
група „Приказен свят“ при ДГ „Звънче“ 
гр. Костенец отбелязаха, макар и симво-
лично Денят на християнското семейство 
като поздрав към родителите. ДГ „ЗВЪНЧЕ“

АКЦИЯ КНИГОДАРИТЕЛ
Инициативата акция Книгодарител е стартирала 

на 20.08.2020 г. в 16 бензиностанции „Лукойл“ нами-
ращи се в по-големите градове на България. Мая Же-
кова – член  на управителния съвет на фондация „Лу-
койл“ с радост споделя, че в рамките на двуседмич-
ния срок са успели  да съберат над 5000 книги. Целта 
на инициативата е попълване на библиотечните фон-
дове в малките населени места с по-нови заглавия, 
издадени през последните 10-15 години. Читалищна-
та библиотека при НЧ „Гео Милев – 1954“ гр. Момин 
проход получи 66 книги и стана третата библиотека 
на територията на община Костенец, която успя да 
попълни фонда си с нови и интересни заглавия.

Коледно настроение в село Костенец

КОЛЕДЕН БАЗАР
На 19.12.2020 г. се състоя коледен базар в централната част на гр. Костенец. Участие 

взеха представители на образователни и културни институции на територията на община 
Костенец. Изработените изделия допринесоха за празничното настроение сред жителите 
и гостите на общината, а събраните средства ще бъдат използвани по предназначение за 
всяка от институциите.
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25 ноември 2020 година е значим 
ден в православния църковен празничен 
календар – празник на Св. Климент Ох-
ридски, а за нас – и на нашето училище. 
Празник в годината на 1 180 годишнина-
та от рождението на Климент Охридски, 
170 години от рождението на патриарха 
на българската литература Иван Вазов и 
годината 2021 – 50 годишен юбилей на 
училището ни.

Патронът е, за да служи за пример. 
Нашето училище е избрало името на 
средновековния светец, за да съхрани и 
продължи да възпитава и обучава своите 
ученици в пътя, на който основите са по-
ложени през далечния девети век. 

Заедно със своите съратници  и с ог-
ромната подкрепа на българските вла-
детели, Св. Климент Охридски пренася 
духовното наследство на своите учители 
братята Кирил и Методий в България и 
обучава над 3 500 свои последователи. 

Климент е баща на азбуката, за коя-
то се гордеем, че е третата официална в 
Европейския съюз. Днес, повече от 300 
милиона души в света си служат с Кири-
лица!

Празникът отбелязахме по нетради-
ционен виртуален начин в условията на 
пандемията. Творческият екип на учили-

щето в състав: Захаринка Кусарова – ди-
ректор,Теменуга Митрова – зам.-дирек-
тор по УД с водещите Бояна Додова от 
10-а клас и Георги Илчев от 11-а клас, 
Клуб по художествено слово с ръково-
дител Аделина Иванова, Вокална група 
с ръководител Борислав Паунов, Миро-
слав Христов- видеограф  – възпитаник 
на училището и Стефан Бараков - тех-
нически сътрудник създаде един чуде-
сен филм „Аз съм българче свободно“ – 
празничен поздрав-спектакъл за всички 
ученици, учители, родители и приятели. 
Ученическият съвет организира конкурс 
на тема „Моят патрон“ и много ученици 
от 9, 10 и 11 клас с ръководители Бойка 
Лечева и Даниела Стамболийска написа-

ха чудесни стихове и есета.
Директорът на СУ „Св. Климент Ох-

ридски“ направи кратко представяне на 
постиженията ни:

„Не мога да изброя всичко, което 
направихме заедно, за да ни е уютно в 
училище, децата да се чувстват сигурни 
и ценени, а учителите да работят с жела-
ние и хъс, дори при тези трудни условия. 
Училището ни е иновативно и нашите 
ученици са навсякъде – на олимпиади и 
състезания, на спортните терени и пло-
щадки, на сцената на Читалището. Пре-
връщаме училището в по-привлекателно 
място за младите хора, като използваме 
новите технологии, обогатяваме матери-
алната база.“

Поднесе и специален поздрав към 
всички от голямото семейство на учили-
щето:

„Скъпи колеги, да си пожелаем здра-
ве, творческо вдъхновение и много успе-
хи. Бъдете все така истински и с много 
обич възпитавайте и обучавайте!

На всички ученици пожелавам да съх-
ранят завинаги жизнерадостта, детското 
любопитство, усмивките и желанието за 
победа!

Уважаеми родители, вярвам, че с Ва-
шата помощ и подкрепа ще направим 
така, че училищните дни на децата Ви да 
са дни на радост от постигнати големи 
успехи!“

И като специален подарък звучи поз-
дравът на г-н Ангелов – кмет на Община 
Костенец: 

„Уважаеми учители, благодаря Ви за 
неимоверните усилия, търпението и про-
фесионализма, които показвате в тези не-
леки времена! 

Скъпи ученици, нека всеки от Вас да 
държи в сърцето си образа на достоен чо-
век!“

Ценни подаръци за училището и всич-
ки нас са и спечелените последни проек-
ти в навечерието на празника: по програ-
мата за дострояване на още 4 нови класни 
стаи, модерен СТЕМ-център и площадка 
по БДП!

Продължаваме все така неуморно и 
всеотдайно да вървим към 50-я юбилей 
на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2021 
година!

25 НОЕМВРИ - ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА 
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ГР. КОСТЕНЕЦ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Издание на Община Костенец
2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2
телефон за контакти: 07142/23 08
e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

В началото на ме-
сец Декември т.г. 
стартира ремонт на 
покрива на храм „Св. 
Мина“, с. Горна Васили-
ца. Храмът  се намира 
в село Горна Васили-
ца, махала Пердова. 
Строителството му 
започва през 1868 г. и 
продължава до 1881 г.

Благодарим на всич-
ки, които подкрепиха 
дарителската кампа-
ния на Църковното на-
стоятелство!

Месец преди Коледа г-жа Милена Бахчаванова дари на всички образователни 
институции намиращи се на територията на община Костенец коледна украса, све-
тещи интериорни маркучи и лампички. От името на всички колективи изказваме 
своята благодарност! Нека бъде светлина!


