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Тържествено бе отбелязан извършения основен 
ремонт на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Косте-
нец, финансиран от Държавен фонд „Земеделие“ с 
възложител община Костенец, архитектурен проект 
разработен от „Новиза“ ЕООД, изпълнител „Бул Кан“ 
ЕООД и строителен надзор „Т 7 Консулт“ ЕООД. 
Стойността по договор с Държавен фонд „Земеделие“ 
е 1 148 977 лв. без ДДС. Официални лица на събитието 
бяха г-н Йордан Ангелов – кмет на община Костенец, 
г-н Иван Банчев – председател на общински съвет Кос-
тенец, г-жа Николина Ангелкова – народен представи-

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ  
НА ИЗВЪРШЕНИЯ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА  

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. КОСТЕНЕЦ
тел в 44-то НС, г-жа Росица Иванова – началник на ре-
гионално управление по образование – София регион, 
г-н Васил Цветков – народен представител в 44-то НС, 
г-жа Тинка Проданова – заместник-кмет на община 
Костенец, г-жа Маргарита Минчева – заместник-кмет 
на община Костенец, кметове и кметски наместници. 
Осъществените дейности по проекта са както в двора 
на училището, така и в самата училищна сграда. Из-
градени са спортни игрища – комбинирано за баскет-
бол и волейбол с трибуни към тях, както и игрище за 
футбол и хандбал. Направена е лекоатлетическа писта 

с прав участък от 60 м. и 4 коридора, 
има и две игрища за народна топка. 
Има изградена зона за хоризонта-
лен скок с пясъчно легло и изграден 
трап за хвърляне на гюле с площ за 
засилване към него. С проекта се 
увеличават зелените площи, обо-
собена е спокойна паркова среда с 
пейки за сядане. Изградена е чешма 
с питейна вода с кът за отдих край 
нея. Направен е малък амфитеатър 
със сцена за артистични прояви и 
учебна стая на открито. Изградено е 
дворно осветление с енергоспестя-
ващи осветителни тела и система за 
видеонаблюдение. Засадени са мно-
гогодишни дървета, храсти и цветя. 
Има условия за достъпна среда до 
всички обекти в училищния двор 
и до входа към топлата връзка по-
средством 4 рампи за лица с нама-
лена подвижност. Отоплителната 
инсталация на сградата е направена 
съобразно приложимите мерки за 
енергийна ефективност. Новият ко-
тел е с гориво на пелети.

В началото на месец октомври т.г. община Кос-
тенец сключи три договора за реконструкция на 
улиците „Кокиче“, „Родопи“ и моста на ул. „Здра-
вец“ в гр. Костенец, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Муса-
ла“ и „Иван Вазов“ в с. Костенец, както и ул. „Ружа“ 
гр. Момин проход. Общата стойност на договори-
те е 1 758 172 без ДДС. Изграждането на улиците 
е финансирано от Държавен фонд „Земеделие“ 
по Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ 23/07/2/0/00449 от 2017 г., фирмата изпълнител 
е „Галчев инженеринг“ ЕООД. На 27.10.2020 г. от-
ново се сключи договор за реконструкция и благоу-
стройство на три улици намиращи се на територия-
та на община Костенец – ул. „Искра“ гр. Костенец, 
ул. „Траянови врата“ гр. Момин проход и ул. „Ре-
публика“ с. Костенец. Фирма изпълнител по про-
екта е „Фармвил“ ЕАД, а средствата в размер на 
1 171 209 лв. са осигурени по Постановление на 
Министерски съвет от декември 2019 г. Дейност-
ите, които ще бъдат извършени на всички улици 
включват ремонт и реконструкция на тротоарни 
настилки, полагане на асфалтова настилка, ремонт 
на съоръжения, полагане на вертикална и хоризон-
тална маркировка.

Две от читалищните библиоте-
ки намиращи се на територията на 
община Костенец спечелиха проект 
обявен от Министерство на култура-
та за финансова подкрепа на библи-
отеките при обновяване на фондо-
вете им с книги и други информа-
ционни източници. Одобрената сума 
за библиотеката при НЧ „Прогрес 
1907“ гр. Костенец  е на стойност 
4714,72 лв., а за библиотеката при 
НЧ „Просвета – 1881“ с. Костенец 
в размер на 1214,07 лв. Една част 
от изискванията по програмата са, 
библиотеките да обхванат повече 
издателства, да допълнят фонда си с 
ученическа, художествена и специа-
лизирана литература.

„Българските библиотеки – съвременни центрове 
за четене и информираност“ 2020
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12 ОКТОМВРИ – 
ДЕН НА 
БЪЛГАРСКАТА 
ОБЩИНА

самоуправление в България, делегатите на Общото 
събрание на Национално сдружение на общините вземат 
решение отбелязването на Деня на българската община 
да бъде на 12 октомври. Кметът на общината г-н Йордан 
Ангелов, г-н Иван Банчев – председател на общински 
съвет Костенец, г-жа Тинка Проданова – зам. кмет и 
г-жа Маргарита Минчева – зам. кмет на община Костенец 
запознаха учениците с работата в администрацията, с 
функциите и задълженията на кмета и председателя на 
общински съвет, с предстоящите проекти в района. Бяха 
излъчени: „Кмет за един ден на община Костенец“ – 
ученикът Васил Кутов от ПГ „Георги Сава Раковски“; 

„Председател на общински съвет – Костенец за един 
ден“ – отново ученик от ПГ „Георги Сава Раковски“ – 
Янислав Марков и „Зам. кмет за един ден на община 
Костенец“ стана Даниела Долдурова от СУ „Св. Климент 
Охридски“ гр. Костенец.

По повод празника на българската община се проведе 
ден на отворените врати в общинска администрация – 
Костенец с ученици от XII клас при СУ „Св. Климент 
Охридски“ и ПГ „Г. С. Раковски“ гр. Костенец, в кметство 
с. Костенец с ученици от VII клас при ОУ „Константин 
Костенечки“ с. Костенец и в кметство гр. Момин проход 
с ученици от VII клас при ОУ „Христо Смирненски“ 
гр. Момин проход.

 През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова 
традиция в историята на българските общини, която да 
свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното 

Сдружение „За децата на Костенец“ 
организира артистично вдъхновение  с 
рисуване и вино. Арт инициативата е в 
подкрепа на сдружението, чиято цел е 
да създаде една творческа, артистична 
среда на територията на община Кос-
тенец. Поради проявения интерес се 
предвиждат бъдещи мероприятия. 

Артистично вдъхновение с рисуване и вино

През месец септември т.г. в НЧ „Г. Бенков-
ски – 1928“ с. Горна Василица стартира школа 
по изучаване на английски език за деца, кои-
то са начинаещи. Обучението е безплатно и е 
изцяло съобразено според нуждите и изисква-
нията на децата.

Читалищното настоятелство благодари на 
г-н Мартин Петров за благородното начинание.
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СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на община Костенец,

до 27 ноември 2020 година всички частни 
дворове, в които има сондажи, кладенци, 
дренажи или други водовземни съоръже-
ния, трябва да бъдат регистрирани в Басей-
нова Дирекция „Източнобеломорски район“ 
гр. Пловдив. Всеки стопанин на имот трябва 
да изпрати до БДИБР – Пловдив подписана 
бланка образец с номер РГ-2, заедно с копие 
от нотариалния акт на имота и скица на имо-
та – само ако има валидна такава. Докумен-
тите се изпращат по куриер или пощата на 
адрес: 

Пловдив, 4000, пк. 307, 
ул. „Янко Сакъзов“ 35
e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

След изпращането от дирекцията тряб-
ва да издадат на всеки удостоверение за 
регистрация на съответното съоръжение. 
Задължението за регистрацията се отнася за 
собствениците на водовземни съоръжения за 
подземни води, които ще бъдат използвани 
от фирми за стопански и нестопански цели,  
изградени до 28 януари 2000 г. за които не са 
издадени разрешителни по реда на Закона за 
водите, а също и за водовземни съоръжения, 
изградени до 23 декември 2016 г., за които не 
са издадени разрешения за строеж и които 
не са вписани в регистрите на водовземните 
съоръжения през 2006/2007 и 2010/2011 г.

Собствениците на водовземни съоръжения 
– кладенци за задоволяване на собствените 
потребности на гражданите, разположени 
в границите на населените места и селища, 
трябва да подадат заявление за вписване в 
регистъра, което съдържа:

1. трите имена на собственика на имота;
2. данни за поземления имот: 

идентификатор, адрес, трайно 
предназначение, начин на трайно 
ползване;

3. дълбочина и тип на кладенеца 
(шахтов, сондажен);

4. диаметър на тръбата или на отвора 
на зиданите кладенци;

5. начин на черпене на водата – с кофа 
или с помпа;

6. цел, за която се ползва водата.

Тази регистрация се отнася за кладен-
ците, водата от които се ползва за би-
тови цели, за поливане и отглеждане на 
животни за нуждите на домакинството. 
Ползването на вода до 10 куб.м. на деноно-
щие от регистрираните кладенци в населе-
ните места е безплатно. Не се изисква мон-
тиране на водомери и за тези кладенци не 
се заплащат никакви държавни такси или 
данъци.

1.	 Предложение относно допълнение в Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Кос-
тенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с 
Общинската администрация.

Докл.: г-н Банчев – Председател на ОбС

2.	 Предложение относно приемане на Наредба за об-
щинската собственост.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

3.	 Предложение относно приемане на Наредба за стопа-
нисване, управление и разпореждане със земи от об-
щинския поземлен фонд.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

4.	 Предложение относно приемане на Методика за пра-
вилата и срока на действие на точкуване на спортните 
клубове. 

Докл.: г-жа Касова – Председател на КОКМПВСТ

5.	 Предложение относно привличане на външен експерт 
за подпомагане дейността на Постоянните комисии 
към Общински съвет – Костенец.

  Докл.: г-н Банчев – Председател на ОбС

6.	 Предложение относно продължаване срокът на ликви-
дация на „Еледжик-Стил“ ЕАД (в ликвидация).

Докл.: г-н Зарков – Председател на КНУОПОС

7.	 Предложение относно поемане на краткосрочен об-
щински дълг от Фонд ФЛАГ ЕАД за проект „Закрива-
не и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци 
на територията на община Костенец“ ИСУН № BG 
16М1ОP002-2.010-0036, по приоритетно ос 2 „Отпа-
дъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“ (ОПОС).

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

8.	 Предложение относно изразяване на предварител-
но съгласие за промяна предназначението на имот 
– общинска собственост, представляващ проектен 
№ 112007 с площ от 16,244 дка, НТП: Пасище, мера 
(15,459дка), ливада (0,785 дка) в местността „Полето“ 
по КВС на землището на с. Долна Василица.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

9.	 Предложение относно даване на съгласие за издаване 
на разрешително за водовземане от находище на ми-
нерална вода – изключителна държавна собственост, 
предоставена безвъзмездно за управление и ползване 
на община Костенец на „Александър – 2012“ ООД.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

10.	Предложение относно даване на съгласие за издаване 
на разрешително за водовземане от находище на ми-
нерална вода – изключителна държавна собственост, 
предоставена безвъзмездно за управление и ползване 
на община Костенец на „Попмат“ ЕООД.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

11.	Предложение относно учредяване на възмездно сроч-
но право на строеж за строеж: „Монтаж на телекому-

никационни шкафове на прилежащо кабелно захран-
ване от съществуващи кабелни шахти в гр. Костенец“.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

12.	Предложение относно даване на съгласие като 
собственик за изработване на ПУП-ИПРЗ за образу-
ване на ново УПИ ХІХ-1422,1423 чрез обединяване 
на УПИ ХІ-1423, ПИ № 1422 и част от ПИ № 1828 
в кв. 136 по кадастралния и регулационен план на 
гр. Костенец.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

13.	Предложение относно изразяване на предварително 
съгласуване за учредяване право на строеж в имот – 
общинска собственост, представляващ поземлен имот 
№ 412002 по КВС на землището на с. Горна Василица, 
НТП: горско стопанска територия, без промяна предназ-
начението за изграждане на железорешетъчна конструк-
ция за разполагане на телекомуникационно оборудване.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

14.	Предложение относно разрешение за изработване на 
проект на Подробен устройствен план – план за за-
строяване за имот № 000241 в землището на село Пче-
лин, община Костенец, местност „Нойчовица“.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

15.	Предложение относно отпускане на еднократни помощи.

Докл.: г-н Беляков – Председател на КЗСП

16.	Приемане на нова форма на управление на горските 
територии, собственост на община Костенец.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

17.	Приемане на Правилник за организацията и дейността 
на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В 
ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

18.	Приемане на структура и числен състав на ОБЩИН-
СКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ 
ФОНД – КОСТЕНЕЦ“.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

19.	Избор на Директор на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“ 
към Община Костенец.

20.	Предложение относно извеждане от експлоатация 
на язовир, съставляващ имот № 000468, находящ се 
в местността „Колюнска поляна“, в землището на 
с. Костенец, община Костенец.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

21.	Предложение относно предоставяне на дървесни пе-
лети за отопление на юридически лица на общинска 
бюджетна издръжка.

Докл.: г-н Ангелов – Кмет на общината

22.	Питания.

НА 29 ОКТОМВРИ 2020 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 10.00 часа, 
се проведе заседание на Общински съвет – Костенец 

със следния дневен ред:

Взетите решения от Общински съвет – Костенец  
четете в следващия брой на общински вестник „Моята община е Костенец“.

До 16 ноември 2020 година в Общинска админи-
страция – Костенец, град Костенец, ул. „Иван Ва-
зов” № 2, Център за административно обслужване,  
/всеки работен ден от 08.00 часа до 17.30 часа/ ще се 
приемат документи от кандидати за преброители и 
контрольори за Преброяване 2021.

За община Костенец са определени 20 контролни ра-
йона и 15 контрольори и 55 преброителни участъка 
и 55 преброители.
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Г-жо Наджакова, какви бяха лични-
те Ви мотиви да приемете да се 
включите в предизборната над-
превара за Общински съвет – Кос-
тенец?

Личните ми мотиви да приема да се 
включа в предизборната надпревара за 
Общински съвет – Костенец на първо 
място са, защото обичам Костенец! Из-
брах да остана в родния си град, защото 

милея за просперитета му. Това, което 
надделя у мен, е убеждението, че не тряб-
ва да оставам без гражданска позиция. 
Вярвам, че ако някой има идеи и ини-
циативи, които са в полза на общество-
то, трябва да ги споделя. Според мен, за 
да има промяна в положителна посока, 
трябва да я направим ние. Да не чака-
ме някой друг да ни реши проблемите. 
Мисля, че човек трябва най-активно да 
работи и се раздава, докато е млад. Окон-
чателно реших, че влизам в листата за 
общински съветници след разговор с г-н 
Йордан Ангелов, който беше кандидат за 
кмет на Костенец. В негово лице видях 
кандидатура с конструктивни умения за 
един управленец. Хората, които идват от 
бизнеса умеят да виждат напред, да пред-
виждат, а това е изключително важно за 
развитието на една община. Твърдо вяр-
вам, че ако нещо не ти харесва в система-
та или искаш да се промени към по-до-
бро, трябва да работиш вътре в нея, а не 
единствено да стоиш отвън и да говориш 
против нея. Убедена съм, че правилният 
начин е градивния, а не деструктивния. 
За това смятам, че общинският съвет е 
едно прекрасно място, откъдето можеш 
да помагаш и да бъдеш полезен.

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

Първите ми впечатления за работата 
на общинските съветници, са че всички 
работим в една посока и тя е Костенец 
да има ефективно работещ, отговорен, 
авторитетен и открит към гражданите 
Общински съвет. Ролята на общинският 
съветник е да осъществява лесен контакт 
между гражданите и администрацията. 

Съветникът всъщност е проводник на 
нуждите и интересите на хората към об-
щинската администрация. В тази връзка 
ние помагаме на всеки, който ни е потър-
сил за съдействие.

С какво е по-различен този об-
щински съвет?

Този общински съвет е по-различен 
с това, че сме основно нови хора с раз-
лични професии, компетенции и лични 
качества. Смятам, че това е в основата 
на ефективното и правилно вземане на 
решения, които са в интерес на избира-
телите. Групата ни е балансирана между 
интересите на различни социални групи. 
Всеки от нас има много идеи, които се 
обсъждат на комисиите с всички от кои-
то зависи изпълнението им, за да може да 
се превърнат в реални решения. Работата 
по намирането на подходящи решения 
е много трудно, тъй като сме притисна-
ти от тежкото финансово състояние на 
община Костенец и въпреки това не се 
отказваме. До момента на всеки проблем 
сме намирали решение, като всеки инди-
видуално е помогнал за това. Разчитаме 
на високия професионализъм и силната 
мотивация на хората, които работят в об-
щината, за да върви нашият град по пътя 
на промяната и облагородяването.

Какви са първите Ви впечатле-
ния от работата на кмета на Об-
щина Костенец?

През тази една година г-н Йордан Ан-
гелов работи активно, решително и ком-
петентно за увеличаването на публично-
то благо на общинското население, като 
се вслушва в съветите на общинските 
съветници и на съгражданите си. Пра-
ви почти невъзможното за да подсигури 

средствата за неотложните нужди на об-
щината и да погасява частично старите 
дългове, които са в огромни размери. Не-
прекъснато комуникира с гражданите, на 
всеки отделя нужното внимание и оказва 
помощ при решаването на проблемите 
му. Факт, е че голяма част от предложе-
нията идват от г-н Йордан Ангелов към 
общински съвет Костенец, което е по-
казателно за принципната му позиция 
и поета отговорност. Видимо за всички 
е това, което успя да направи за толко-
ва кратко време, въпреки финансовите 
бариери и пандемичната обстановка в 
страната.

Как виждате бъдещето на общи-
на Костенец?

Бъдещето на Костенец през моите 
очи е светло и красиво, не само в мате-
риален аспект, но и в развитието на ин-
дивидуализацията, самоосъзнаването и 
самоопределянето на всеки гражданин. 
Всички ние искаме в най-близко бъдеще 
да се случат много нови неща. Община 
Костенец да бъде много по-подредена и 
обновена. Всеки човек да се чувства при-
влечен от приятните усещания и перс-
пективи. За Костенец предстоят да се 
случват хубави неща. 

Какво бихте искала да се промени?
Бих искала гражданите да бъдат 

по-активни. Да отправят питания към 
кмета или към председателя на общин-
ски съвет по обществено значими въ-
проси, да помагат нещата да се случват 
по най-добрия начин. Нека критикуват, 
защото критиката е градивно нещо. Но 
нека и да ценят свършената работа и да 
не пестят благодарности, защото това 
дава стимул за работа.

Мария Наджакова е на 37 години 
от с. Костенец. Семейна с две деца. 
Магистър по образование, специал-
ност „Счетоводство и контрол“ и 
бакалавърска степен по специалност 
„Стопанско управление“. Завършила 
е висшето си образование в Пловдив-
ски университет „Паисий Хилендар-
ски“. Работи във финансова инсти-
туция, като инспектор по приходи от 
12 години.

Интервю с г-жа Мария Наджакова, общински съветник

Интервю с Инж. Георги Стоев, общински съветник

Г-н Стоев, какво Ви мотивира да подновите рабо-
тата си като общински съветник?
През всичките си мандати, а те са пет на брой, съм 

бил представител на съюза на демократичните сили с 
изключение на един от БСДП – Йордан Нихризов, който 
беше в коалиция с обединени демократични сили. Сега 
също съм член на СДС и съм председател на общинския 
съвет на СДС в община Костенец. На база на политиче-
ското споразумение между ГЕРБ и СДС за Европейски 
парламент и след това подновено за местни избори бях 
поканен да участвам в листата на ГЕРБ, като кандидат 
за общински съветник. В община Костенец има много 
работа, която трябва да се свърши визирайки общинския 
съвет, общинската администрация, неправителствените 
организации и по-будните жители на общината. Аз ис-
ках да бъда съпричастен към всичко това от позицията 
на общински съветник. Има много неща, които съм ис-
кал да постигна, но поради една или друга причина те не 
са реализирани. Сега заедно с моите колеги се надявам  
да се осъществят и да получат добър отзвук сред обще-
ството.

С какво е по-различен този Общински съвет?
В този общински съвет участват млади, образовани и 

отговорни хора. Голяма част от тях заемат добри позиции 
в обществото. Когато общинските съветници от спечели-
лата партия ГЕРБ местни избори са 10 /десет/ на брой и 
са единни не съществуват никакви проблеми при вземане 
на решенията. Трябва да отбележа, че до сега не е имало 
партия, която да има такова мнозинство. Това е една от 
големите разлики спрямо предишните общински съвети. 
Аз съм сигурен, че при  правилно разпределение на длъж-
ностите в постоянните комисии, нещата ще се развиват в 
още по-правилна посока. Тогава работата ще се разпре-
дели между тях, а те ще бъдат мотивирани и ще бъдат с 
повишено и отговорно самочувствие.

Как виждате бъдещето на Община Костенец? 
Какви са перспективите й?
Бъдещето на община Костенец е в използването на 

природните й дадености. Ние имаме ресурс от планина, 
гори, минерални извори, чист въздух, обработваеми земи 
и др. На първо място, за да се случи нещо по-добро, тряб-
ва максимално използване на програмите по европейските 
фондове. Задължение на общината е да отговаря за инфра-
структурата, за наличната база в здравеопазването, учили-
щата, детските градини. Основното и важно задължение на 
общината е създаването на работни места, чрез привлича-
не на инвеститори, било то наши или чуждестранни. Тези 
инвеститори могат да бъдат в различни области: туризъм, 
балнеолечение и рехабилитация, хранително-вкусова про-
мишленост, за да задоволяват нуждите на туризма. Огро-
мен дял от нашето богатство са общинските гори. Те са 
основен донор на общината, като смело мога да заявя, че 
не се експлоатират правилно. Трябва да се упражни кон-
трол над добива и търговията, както на видовете трупи, 
така и на дървата за огрев на населението. Постепенно и 
поетапно трябва да се премине към преработка на трупите 
в дъски, греди, летви, челни дъски и от отпадъците да се 
преработват в пелети. Имаме базата – голям двор, цех за 
преработка на дървесина и цех за производство на пелети.

Какво бихте искал да се направи в общината?
Искам всички общински съветници и общинската 

администрация да участват активно в изготвяне на общ 
устройствен план на общината, без който не могат да 
станат промените в посока на бъдещето и развитие-
то. Искам да бъдат използвани програмите, които се 
спускат от правителството за саниране на блоковете в 
гр. Костенец и гр. Момин проход за да се създаде ком-
форт на живеещите в тях. Искам да се използват ев-
ропейските програми за смяна на уличното осветление 
с енергоспестяващи  осветителни тела, които да бъдат 
с по-силен светлинен поток и да намалят разходите за 
ел. енергия. Много бих искал да се довърши работа-
та по плувния басейн в ОУ „Константин Костенечки“ 
с. Костенец, за да може учениците да спортуват и да 
растат в добро здраве. Искам да започне работа по га-
зификацията на града, която да се използва за жилищни 
и производствени нужди.

Какви са първите Ви впечатления от работата на 
кмета на Община Костенец?
Първите ми впечатления за кмета на общината ги от-

разявам със следното: от промените след 1989 г. насам 
никой кмет не е свършил токова много работа за една 
година, колкото г-н Ангелов, въпреки големите задълже-
ния които наследи. Най-важното е, че той работи с хъс 
и желание еднакво за всички населени места в община-
та. Отношението и действията са му еднакви както към 
кметовете на кметства, така и към кметските наместници. 
Няма привилегировани. В предишни мандати сме се бо-
рили за делегирани бюджети за кметствата, което разбира 
се не се случи. Сега такова нещо не съществува. С него-
вият подход на работа той парира всичко това. Видно и 
разбираемо е, че когато кметът, кметовете на кметства и 
кметски наместници са от една партия, нещата се случват 
по-добре. Както беше загрижен за изборите дали ще ги 
спечелят, така сега е загрижен и им помага да се справят 
със задълженията си. Браво на такъв Кмет.

Инж. Георги 
Стоев завършва 
висшето си обра-
зование в Техниче-
ски университет 
– София, Инжене-
ро-педагогически 
факултет – Сли-
вен, специалност 
„Електротехника“ 
магистър-инже-
нер. Семеен с две 
деца.
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Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 
АДМИНИСТРИРАНЕТО 

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

приета с Решение №146 по Протокол № 11  
от заседание на Общински съвет – Костенец,  

проведено на 18.09.2020 г.
 

Такса за публикуване на малки обяви в 
местен вестник 

 
Чл.64 Тарифа за публикуване на малки 

обяви в местен вестник:
 

1. Черно-бяла реклама
 Обем информация Цена 
 до 10 думи 1.00 лв. 
 до 20 думи 1.50 лв. 
 Над 20 думи 2.00 лв. 

2. Каре в рубрика 
– 0.10 лв./дума

3. Цветна реклама
 Обем информация Цена 
 до 10 думи 2.00 лв. 
 до 20 думи 3.00 лв. 
 Над 20 думи 4.00 лв. 

4. Каре в рубрика
– 0.20 лв./дума

 
5. Каре в рубрика с цветна подложка – 

50% увеличение от общата стойност.

80 години от създаването на паметника 
на загиналите във войните отбелязаха 
в с. Горна Василица, махала Гледжова. 
Кметът на общината г-н Йордан Ангелов и 
г-н Атанас Йорданов – кметски наместник 
на с. Горна Василица поднесоха цветя 
на монумента. Войнишкият паметник е 
изграден през 1940 г. На 13 октомври е 
открит от Митрополит Стефан, а Антон 
Налбантов е неговият създател.

Празникът в чест на света Петка – Петковден, се 
смята за завършек на лятото и есента, а с това и на 
активния стопански цикъл. По традиция се правят 
курбани, сборове и служби за здраве и плодородие. 
Водосвет за здраве и благополучие бе отслужен от 
отец Антон в параклиса „Света Петка“ гр. Костенец. 
На тържествената церемония присъстваха кметът 
на общината г-н Ангелов и г-н Йорданов – кметски 
наместник на с. Горна Василица.

1-ви октомври – Международен ден 
на възрастните хора

По повод Международния ден на възрастните хора 
г-н Йордан Ангелов – кмет на община Костенец, поз-
драви пенсионерите от района, като им поднесе поз-
дравителни адреси и празнични пакети за почерпка. 
Кметът се обърна към хората от трета възраст с по-
желание за крепко здраве, дълголетие и оптимизъм. 
Благодари им за това, че с труда и ангажираността 
си през годините са оставили своя отпечатък върху 
просперитета на обществото, за това че благодарение 

на тях българската нация е жива и продължава да се 
развива.

Г-жа Любка Кацарова – кмет на кметство с. Косте-
нец също поздрави възрастните хора от клуб на пенси-
онера „Зелен здравец“, като им пожела все по-често да 
имат възможност да посещават клуба, с хубавото, свет-
ло и просторно помещение предвид обстоятелствата от 
последните месеци свързани с COVID-19.

В навечерието на Деня на народните будители бяха из-
работени къщички за книги на открито, едната се намира в 
близост до паметника в гр. Костенец, а другата е поставена 
на вили Костенец при водопада. Всеки желаещ може да взе-
ме книга, да прочете и да върне, както и да остави своя. Бла-
годарим за любезното съдействие на ОП „БКС“ – Костенец.

Къщичка за книги
Вземи, прочети и върни!

Остави, някой друг да прочете!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 16 , ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и машини 

за земни работи, Ви уведомяваме, че в община Костенец ще се проведе технически преглед на притежаваната 
от Вас техника по график, както следва:

На 26.11.2020 год. в гр. Костенец от 09.30 ч. до 12.00 ч. пред сградата на общинска администрация в 
гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2.

На същата дата да се явят и собствениците на нерегистрирани и новозакупени машини.
На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както 

и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска 
техника и машини за земни работи.

За допълнителна информация:
инж. Йордан Александров – 0886 822216;   инж. Станка Велева – 0884 930745
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Тази година с тържествена церемония старти-
ра първото „Детско полицейско управление“ в ОУ 
„Константин Костенечки“ с. Костенец, чийто члено-
ве са учениците от IVа клас с класен ръководител 
Светла Гергинова. 

Официалното откриване бе направено от еки-
па на РУ Костенец, инспектор Благовест Ангелов 
ПИ „ПК“, инспектор Елица Малакова – инспектор 
„Детска педагогическа стая“ и мл. експерт Атанас 
Вучев – мл. ПИ. Доброволците получиха от поли-
цейските служители светлоотразителни жилетки 
и баджове с логото на управлението.

Гости на откриването бяха: г-жа Любка Кацарова 
– кмет на кметство с. Костенец и г-жа Ангелина Пер-
гелова – директор на ОУ „Константин Костенечки“.

Програмата „Детско полицейско управление“ 
включва извънкласно обучение на деца от начал-
ните класове по инициатива на Министерството на 
вътрешните работи. 

На малките „полицаи“ им предстои една богата 
и разнообразна на дейности и изяви година. Добро-
волците прочетоха етичния кодекс на „Детското 
полицейско управление“ и обещаха да изпълняват 
своето задължение и отговорност да помагат на по-
лицията за по-добър ред и сигурност в страната ни, 
за да постигнем заедно един нов свят на сигурност 
и спокойствие.

„ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“

„НОВ ЖИВОТ 
НА КНИГАТА“

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

ДА ДОБАВИМ ЦВЯТ 
КЪМ БАГРИТЕ НА ЕСЕНТА

Под мотото „Да добавим цвят към багрите на есента“ бяха за-
садени над 50 бр. теменужки и разноцветни парички пред сгра-
дата на общината от учениците при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
гр. Костенец. Сезонът е подходящ за засаждане и отглеждане на 
този тип цветя. Децата с радост засадиха растенията и допълни-
ха алеята с цветове и багри. Насажденията са дарени от Николета 
Манджукова. 

Благодарим!

В навечерието на 
Деня на народните 
будители пред 
НЧ „Прогрес 1907“ 
гр. Костенец се 
състоя арт изложба 
„Нов живот на 
книгата“. Екипът 
на читалищната 
библиотека е 
изработил арт 
предмети от стари, 
бракувани книги, 
като по този начин 
продължават 
живота на книгата.

Инициативата е 
благотворителна, 
събраните 
средства ще се 
използват за 
закупуване на 
библиотечен 
софтуер.


