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В началото на 2020 година общината изпълнява 
проект „Осигуряване на топъл обяд в община Косте-
нец“ финансиран по Оперативна програма за храни и/
или основно материално подпомагане от Фонда за ев-
ропейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в 
България, Договор № BG05FMOP001-3.002-0065-C07 
със срок на изпълнение до 30.04.2020 г. Стойността на 
проекта за тези 4 месеца е в размер на 14 467,76 лв.

В рамките на този проект се осигурява подпомага-
не на жителите на община Костенец в неравностой-
но социално положение, чрез осигуряване на „топъл 
обяд“. Към април 2020 г. „топъл обяд“ се предоставя 
на 61 потребители от: гр. Костенец, гр. Момин проход, 
с. Костенец и с. Горна Василица. Храната се пригот-
вя ежедневно в базата на Домашен социален патронаж 
гр. Костенец и се доставя до домовете на потребители-
те, чрез автомобили, които отговарят на изискванията 
за безопасно транспортиране и съхранение на храна.

През периода 01.05.2020 г. – 31.12.2020 г. Общината 
изпълни проект „Целево подпомагане с топъл обяд в 
община Костенец“, финансиран по програма „Целево 
подпомагане с топъл обяд до дома в условията на из-
вънредна ситуация 2020 г.“ финансиран от национал-
ния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. 
Стойност на проекта – 38 744,00 лева.

Проектът подкрепя част от най-нуждаещите се 
граждани на община Костенец в условията на обявена-
та извънредна обстановка и има положителен социален 
ефект като подпомага хората, живеещи в материално 
лишение и в риск от социална изолация.

По проекта е предоставен топъл обяд на общо 87 
жители на пет населени места от община Костенец.

От началото на 2021 г. община Костенец изпълня-
ва проект „Топъл обяд в условията на пандемията от 
COVID-19 в община Костенец“ по Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомага-
не, BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в 
условията на пандемията от COVID-19“. Про-
ектът е на стойност 19 245,60 лв.

До края на проекта (27.04.2021 г.) се очаква 
да бъде предоставян „топъл обяд“ всеки рабо-
тен ден до домовете на 80 потребители.

При изпълнението на дейностите по посо-
чените по-горе проекти са спазени мерките за 
безопасни работни практики в условията на 
пандемия, както и спазването на хигиена на 
храненето и всички видове законови разпо-
редби и поднормативни уредби в областта на 
храненето.

През 2020 г. успешно бе реализиран проект 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в Община Костенец – Компонент 
3“ по Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014-2020 на Община Кос-
тенец. Стойността на проекта е 120 990 лв., 
като бяха назначени 12 бр. служители достав-
чици на услугата, 1 бр. шофьор и 1 бр. дис-

печер. За неговото реализиране бе оборудван и диспе-
черски център, за който бяха закупени техника и офис 
обзавеждане.

За периода на проекта – 11.05.2020 г. – 31.12.2020 г. 
бяха обхванати общо 241 потребителя от всички на-
селени места на територията на община Костенец – 
гр. Костенец, с. Костенец, гр. Момин проход, с. Горна 
Василица, с. Пчелин и к.к. Пчелински бани, с. Очуша 
и с. Подгорие.

Много възрастни хора с увреждания и лица в риск, 
както и такива поставени под карантина от: гр. Косте-
нец, получиха почасови услуги до дома си. Предоста-
вяните услуги бяха: 

• Закупуване на храна, хранителни продукти и про-
дукти от първа необходимост, лекарства, като покупка-
та се извършва със средства на лицето, подало заявката 
за пазаруване, след което доставяне на закупените про-
дукти до дома на лицето се извършва от служители по 
проекта;

• Заплащане на битови сметки (със средства на ли-
цето, чиято сметка е платена);

• Получаване на неотложни административни услу-
ги (със средства на лицето, за което е необходима ус-
лугата).

За получаване на административни услуги, служи-
телите по проекта съдействаха на гражданите за: пре-
доставяне на рецептурни книжки (НЗОК) при личния 
лекар, помощ за попълване или представяне на заявле-
ния, бланки или формуляри за получаване на социални 
услуги от Дирекция „Социално подпомагане“, за услу-
ги извършвани от Общинска администрация – гр. Кос-
тенец и др.

През 2021 г. отново ще продължи предоставянето 
на същите социални услуги по проект „Патронажна 
грижа+ в община Костенец“ по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“, 
като стойността на проекта е 96 687, 36 лв. за период 
от 04.01.2021 г. – 31.12.2021 г. и ще бъдат обхванати 
минимум 44 потребителя от всички населени места на 
територията на Община Костенец.

ЗДРАВА, МИРНА И БЛАГОДАТНА НОВА 2021 ГОДИНА!

Подкрепа за хората 
в неравностойно 
социално 
положение в 
условията на 
пандемия
През 2020 г. община Костенец предоставя 
услугата „Топъл обяд“, чрез реализирането 
на два проекта:

В първия работен ден на 2021 г., деца от 
гр. Момин проход сурвакаха кмета на община 
Костенец г-н Ангелов, с пожелания за здрава, 
щастлива и много успешна година.
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Спечелен проект по национална програма 
„Изграждане на училищна STEM среда“

Йордановден или Бого-
явление е сред най-тачените 
християнски празници в Бълга-
рия. На Йордановден след Ве-
ликия водосвет се освещават 
и военните части и бойните 
знамена. За първи път това 
се е случило през 917 г. преди 
битката при Ахелой, когато 
цар Симеон Велики разбива 
византийските войски. След 
Освобождението на България 
от османско иго в края на XIX 
век ритуалът се извършва до 
1946 г., а от 1993 година насам 
отново е възобновен. Според 
народните вярвания у нас този 

ден бележи края на т. 
нар. „мръсни дни“ /вре-
мето на родилните 
мъки на Св. Богороди-
ца, започнали от Иг-
нажден – 20 декември/. 
Празникът е свързан 
и със стари езически 
ритуали за здраве и 
плодородие. Повери-
ето гласи още, че в 
нощта срещу празни-
ка водата спира своя 
ход, за да се пречисти 
и придобие могъща це-
лителна сила. С вре-
мето тези схващания 
се преосмислят чрез 
църковно каноничното 
кръщаване на водата.

Средно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец спечели проект за из-
граждане на STEM център по природни науки на стойност от 256 202 лева.

Концептуалната идея е да бъде изграден завършен високотехнологичен STEM 
образователен център, който да се състои от 4 физически, технологично, тематич-
но обособени обучителни пространства. 

В първото обособено учебно пространство – класна стая 1 с фокус „Биология“ 
е предвиденото технологично оборудване с интерактивен дисплей 65“ за изграж-
дане на фронтално презентационно пространство за работа на учителя; работни 
станции с монитор – последно поколение за индивидуална и групова работа от 
страна на учениците, с очила за виртуална реалност за едно реалистично „изживя-
ване“ в процеса на обучение.

Второто обособено учебно пространство е практическа лаборатория – клуб 
„Роботика“. От технологична гледна точка идеята е в него да има специализирано 
оборудване за провеждането на практическа и експериментална дейност в облас-
тта на роботика, инженерство, кодиране и математика. 

Учебното пространство ще бъде оборудвано с интерактивен дисплей и два ху-
маноидни робота, последно поколение. Лаптопи за индивидуална и групова рабо-
та от страна на учениците. Хуманоидните роботи са предпочитано занимание за 
учениците и ще им позволят да се докоснат до най-новите технологични процеси 
в областта на изкуствения интелект. За изявените ученици се предвиждат послед-
ващи занимания с учени от БАН в областта.

Третото пространство ще продължи да се фокусира в областта на химията, из-
ползвайки създадената вече среда по друга национална програма.

Класна стая с фокус „Физика“ е пространство, което ще стимулира екипната 
работа и креативността на учениците. Учебното пространство ще бъде оборудвано 
с интерактивен дисплей и ще продължи да използва наличните вече ресурси.

Амбициите на учителите по природни науки и ръководството на училището, 
са за създаване на иновативна среда, основаваща се на силните страни на децата 
в XXI век – да експериментират и да владеят във висока степен съвременните IT 
средства. 

З. Кусарова – директор на СУ „Св.Климент Охридски“

Към настоящия момент Министерство 
на здравеопазването разполага с изготвен 
инвестиционен проект за Филиал за спеш-
на медицинска помощ (ФСМП) – гр. Косте-
нец, за който има издадено и влязло в сила 
разрешение за строеж № 20/22.10.2018г. 
Във връзка с изпълнението на дейностите 
по големия инвестиционен проект „Под-
крепа за развитие на системата за спеш-
на медицинска помощ“, финансиран по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 са обявени следните три об-
ществени поръчки за обектите на терито-
рията на Софийска област и София град, 
където се намира ФСМП-Костенец:

1. Обществена поръчка за избор на из-
пълнител за упражняване на авторски над-
зор по време на строително монтажните 
работи. Предстои сключване на договор с 
избрания изпълнител.

2. Обществена поръчка за избор на из-
пълнител за упражняване на строителен 
надзор по време на строително монтажните 
работи за обособена позиция 3, в която попа-
да ФСМП-Костенец има избран изпълнител, 
с който има сключен договор.

3. Обществена поръчка за избор на изпъл-
нител за извършване на строително монтаж-
ни работи за нуждите на извънболничните 
структури на спешната помощ на територията 
на Софийска област и София град. Оценител-
ната комисия е приключила своята работа и 
има издадено Решение РД-11-428/31.08.2020 
г. на възложителя за класиране и избор на из-
пълнители. Съгласно него, Обособена пози-
ция № 3, включваща 8 обекта, включително 
ФСМП-Костенец, се прекратява поради това, 
че единствената подадена оферта не отговаря 
на условията за представяне, включително за 
форма. Предстои в началото на 2021 г. пре-

кратените обособени позиции да бъдат прео-
бявени. Очаква се срока за провеждането на 
новата обществена поръчка да е около 6 ме-
сеца и при наличие на оферти, отговарящи на 
условията на възложителя, в рамките на този 
срок да бъде избран изпълнител на СМР и да 
бъде сключен договор.

За да започнат строително-монтажните 
дейности на обекта е необходимо да има 
сключени договори с избраните изпълните-
ли на Авторски надзор, Строителен надзор 
и СМР. Ако след провеждането на нова об-
ществена поръчка за избор на изпълнител 
на СМР, се стигне до подписване на договор 
с изпълнител за обект ФСМП-Костенец, се 
очаква строителството да стартира в пе-
риода м. Юли-м. Август 2021 г. Предвиж-
да се максималния срок за изпълнение на 
строително-монтажните работи на обекта 
да е 5 месеца.

ПРЕДСТОЯЩ РЕМОНТ НА ФСМП КОСТЕНЕЦ Асистентска подкрепа 
в община Костенец

Механизъм лична помощ

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА  
НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

С цел подкрепа на индивидуалното 
развитие, поддържане и придобиване на 
нови способности и самостоятелност на 
лицата и децата с различни вид и степен 
на увреждане, и възрастни хора, общи-
на Костенец ще разкрие на нов вид со-
циална услуга „Асистентска подкрепа“ 
– делегирана държавна отговорност. 

За стартиране на услугата община 
Костенец, подаде заявление за одобре-
ние до Агенцията за социално подпома-
гане. 

Със заповед № РД01-2504/ 
30.12.2020 г., Изпълнителният дирек-
тор на Агенцията за социално подпо-
магане дава предварително одобрение 
за създаване на социалната услуга 
„Асистентска подкрепа“.

„Асистентска подкрепа“ по Закона 
за социалните услуги ще се предоста-
вя за:

1. лица в над трудоспособна възраст 
в невъзможност за самообслужване, 
които нямат определена по съответния 
ред степен на намалена работоспособ-
ност;

2. деца с трайни увреждания и пъл-
нолетни лица с трайни увреждания 
с определена чужда помощ, които не 
ползват асистентска подкрепа, помощ 
за осигуряване на асистентска подкрепа 
или за които не се получава помощ за 
грижа в домашна среда по реда на друг 
закон.

Предстои, Общински съвет – Кос-
тенец да вземе решение за създаване на 
новата услуга, след което ще стартира 
процедурата по прием на заявления, 
оценка на потребностите на кандидати-
те за потребители и тяхното включване 
в услугата.

М. Павлова, 
Директор на дирекция АПИОЧР и ФСД

Първостепенно място в социалната по-
литика на община Костенец е отделено на 
най-уязвимите групи, хората с увреждания, 
децата с увреждания и на тяхната подкрепа 
през целия им живот.

Законът за лична помощ, със създадения 
механизъм, даде целевия ресурс за осигуря-
ване на необходимата подкрепа на нуждае-
щите се. 

Предоставяне на лична помощ за лицата 
с увреждания в община Костенец започна от 
1 септември 2019 г. и продължава и към на-
стоящия момент.

С измененията на Закона за лична помощ 
от 01.01.2021 година,  възможност за включ-
ване в механизма лична помощ имат:

1. лица с трайно увреждане с установе-
ни вид и степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност с опреде-
лена чужда помощ;

2. деца с 90 и над 90 на сто вид и степен 

на увреждане или степен на трайно намале-
на работоспособност без определена чужда 
помощ.

От началото на проекта до настоящия 
момент са сключени 142 тристранни спора-
зумения за предоставяне на услугата лична 
помощ. В края на миналата година 126 потре-
бители от всички населени места в община 
Костенец – гр. Костенец, гр. Момин проход, 
с. Костенец, с. Горна Василица, с. Пчелин и 
с. Очуша са получили и получават ежеднев-
на подкрепа в дейности от личен характер 
– помощ при поддържане на личната хигие-
на, помощ при хранене; дейности от домаш-
но-битов характер – поддържане на хигиена-
та в дома, приготвяне на храна и в дейности 
от социален характер – помощ в общуване, 
придружаване до здравно заведение, админи-
стративна помощ.

Чрез включване в Механизма лична по-
мощ, се даде възможност на една част от 

близките на потребителите да започнат или 
да продължат своята работа, а на други лица, 
да се включат в пазара на труда като лични 
асистенти.

При посещенията по домовете и събесед-
ване с лицата, преди създалата се обстановка 
в условията на пандемия, и при осъществе-
ни контакти по телефон, бе констатирана 
удовлетвореността на потребителителите и 
преодоляване ограниченията им от лично ес-
тество, благодарение на получаваните грижи.

Заявленията за включване в Механизма 
лична помощ и заявленията за асистенти (по 
образец) се подава в Центъра за администра-
тивни услуги в Община Костенец, ул. „Иван 
Вазов“ № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 
17.00 часа.

М. Павлова,
Директор на дирекция АПИОЧР и ФСД
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Р Е Ш Е Н И Е № 181
1. Общински съвет – Костенец приема Наредба за ус-

ловията и реда за използването на спортните обекти – об-
щинска собственост на територията на Община Костенец.

2. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на об-
щина Костенец да извърши всички необходими действия 
за изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 182
Общински съвет Костенец – приема Наредба за до-

пълнение и изменение на Наредба за определянето на 
местни данъци на територията на Община Костенец при-
ета с Решение №145 по Протокол № 11 от заседание на 
Общински съвет – Костенец, проведено на 18.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 183
Общински съвет – Костенец одобрява Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето 
и администрирането на местни такси и цени на услуги 
на територията на Община Костенец, приета с Решение 
№ 146 по Протокол № 11 от заседание на Общинския съ-
вет – Костенец, проведено на 18.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 184
1. Общински съвет Костенец – одобрява План-сметка 

за необходимите разходи за събирането и транспортира-
нето на битовите отпадъци, почистването на териториите 
за обществено ползване, подържане на депото и покрива-
не разходите по инвестиционните намерения отразени в 
нея /съгласно Приложение 1/, в размер на 1 173 789.64 лв.

2. Общински съвет Костенец – определя годишен раз-
мер на таксата за битови отпадъци спрямо количество на 
отпадъка както следва:

 – за един съд тип „Бобър“ – 1 800 лв. за година.
3. Общински съвет Костенец – определя такса битови 

отпадъци за 2021 г. на 9.0 промила върху данъчната оцен-
ка на недвижимия имот за физическите лица, от които 3.5 
промила за сметосъбиране и сметоизвозване, 4.0 промила 
за поддържане на депо за битови отпадъци и 1.5 промила 
за почистване на територии за обществено ползване.

4. Общински съвет Костенец – определя такса битови 
отпадъци за 2021 г. на 12.0 промила върху по-голямата от 
отчетната стойност или данъчната оценка на недвижимия 
имот за юридически лица, от които 5.0 промила за смето-
събиране и сметоизвозване, 5.5 промила за поддържане 
на депо за битови отпадъци и 1.5 промила за почистване 
на територии за обществено ползване.

5. Общински съвет Костенец освобождава от плащане 
на такса битови отпадъци – училища, читалища, детски 
градини и общинска болница. 

Р Е Ш Е Н И Е № 185
1. Общински съвет – Костенец създава Съвет по въ-

просите на социалните услуги в община Костенец.
2. Одобрява неговия състав както следва:
• Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ 

– Ихтиман – Ани Попгенова – социален работник в отдел 
„ИОХУСУ“;

• Представител на „СБПЛР-Костенец“ ЕООД – Елка 
Добрева – главна медицинска сестра в „СБПЛР-Косте-
нец“ ЕООД;

• Представител на Регионално управление на образо-
ванието – София-регион – Йордан Томов – старши екс-
перт по приобщаващо образование ООМДК;

• Представител на РУ – Костенец старши инспектор 
Красимир Цветков – началник група ОП;

• Мариана Павлова – директор на дирекция АПИОЧР 
и ФСД в община Костенец;

• Анелия Томова – общински съветник при Общински 
съвет – Костенец.

Р Е Ш Е Н И Е № 186
1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си об-

щина Костенец да кандидатства за финансиране с проект-
но предложение „Ремонт и реконструкция на многофунк-
ционална спортна зала към ОУ „Христо Смирненски“, 
гр. Момин проход, УПИ ІІ, кв. 25 по ЗРП на гр. Костенец“ 
към Министерството на младежта и спорта по Наредба 
№ 4 от 08.07.2019 г. за финансовото подпомагане на из-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
На 17 декември 2020 година се проведе заседание на Общински съвет – Костенец.

При извършена проверка за кворум се установи присъствие на 13 общински съветници от общо 17. 
Присъстваха още г-н Ангелов – кмет на община Костенец, г-жа Минчева – зам.-кмет, 

кметове на кметства. Ето и взетите решения:

граждането и обновяването на спортни обекти – държав-
на и общинска собственост.

2. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на об-
щина Костенец да осъществи всички необходими дейст-
вия за подготовка, подаване и изпълнение на проектното 
предложение.

Р Е Ш Е Н И Е № 187
1. Общински съвет – Костенец дава съгласие община 

Костенец да реализира предоставянето на топъл обяд по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд 
в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомага-
не като местна дейност по смисъла на Закона за публич-
ните финанси.

2. Общински съвет – Костенец дава съгласие общи-
на Костенец да кандидатства с проектно предложение по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд 
в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпома-
гане

3. Възлага на Кмета на община Костенец да осъщест-
ви всички необходими действия за подготовка, подаване 
и изпълнение на проектното предложение по процедура 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд 
в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпома-
гане.

Р Е Ш Е Н И Е № 188
Общински съвет – Костенец дава съгласието си и 

възлага на „Костенец лес 18“ ЕООД да предостави без-
възмездно дърва за огрев за отоплителен сезон 2020 г. – 
2021 г., в размер на 10 куб. м. на ОП „Траянови врата“.

Р Е Ш Е Н И Е № 189
I. Общински съвет – Костенец дава съгласие община 

Костенец да използва гратисен период от 3 /три/ месеца 
за заплащане на главницата и лихвата по Договор за бан-
ков заем от 09.09.2016 г., сключен между Община Косте-
нец и „Уникредит Булбанк“ АД, за периода 01.01.2021 г. 
– 31.03.2021 г., като се удължава срока за погасяване на 
задълженията на Община Костенец по главницата към 
банката кредитор със срок от 3 /три/ месеца от крайния 
срок на договора 30.03.2026 г. до 30.06.2026 г.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Костенец да отправи 
необходимото мотивирано искане до банката – кредитор, 
както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. І.

ІІІ. Предвид спешната необходимост от получаване 
на средствата, необходими включително за защита на 
обществения интерес, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, 
Общински съвет Костенец допуска предварително изпъл-
нение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 190
1. Общински съвет Костенец дава съгласието си об-

щина Костенец да кандидатства с проектно предложение 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-
си“ 2014 – 2020, по Приоритетна ос № 6 „Подкрепа за 
преодоляването на последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, 
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРО-
НАжНА ГРИжА +“.

2. Упълномощава Кмета на община Костенец да из-
върши всички необходими действия за подготовка, пода-
ване и изпълнение на проектното предложение.

Р Е Ш Е Н И Е № 191
Общински съвет – Костенец, в качеството си на едно-

личен собственик на капитала, дава съгласието си и въз-
лага на Кмета на община Костенец да предприеме всички 
правни и фактически действия за отписването на „Косте-
нец лес 18“ ЕООД от регистъра по чл.241, ал.1 от Закона 
за горите.

Р Е Ш Е Н И Е № 192
1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 

200 лв. за раждане на дете на следните жители на община 
Костенец:

1.1. С. Бахчеванова
1.2. В. Станковска
1.3. Е. Починкова

2. Общински съвет – Костенец, отпуска помощи за ле-
чение на следните жители на Община Костенец:

2.1. Г. Стоев, жител на с. Костенец – 1600,00 лв.
2.2. Г. Михайлова, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.
2.3. Т. Младенова, жител на гр. Костенец – 400,00 лв.

3. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общин-
ския бюджет.

КОЛЕДЕН БАЗАР
През месец Декември миналата година /2020 г./ се 

състоя коледен базар в централната част на гр. Косте-
нец. Участие взеха представители на образователни и 
културни институции на територията на община Кос-
тенец. Събраните средства ще бъдат използвани по 
предназначение за всяка от институциите. Обществе-
ния съвет при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Кос-
тенец взе решение събраната сума от 400,00 лв. да бъде 
използвана за закупуване на спортни уреди и пособия 
по физическо възпитания и спорт на учениците от I до 
VII клас. НЧ „Гео Милев – 1954“ гр. Момин проход 
ще изразходват средствата в размер на 75,00 лв. за заку-
пуване на материали за занаятчийската работилница. 
ОУ „Христо Смирненски“ гр. Момин проход ще вло-
жат събраните средства – 260,00 лв. за подобряване на 
материално-техническата база и за заплащане на обяда 
на децата от Горна Василица, които са целодневно обу-
чение. Поставени пред особените условия на панде-
мията, колективът на читалищна библиотека към НЧ 
„Прогрес 1907“ гр. Костенец предприе инициатива 
за събиране на средства за закупуване на библиотечен 
софтуер. Създадоха арт-работилница в библиотеката и 
с изработените предмети взеха участие в базара орга-
низиран от община Костенец. Събраната сума до мо-
мента е 983,50 лв. Колективът при ПГ „Георги Сава 
Раковски“ гр. Костенец са взели решение събраните 
средства в размер на 210,00 лв. да бъдат изразходвани 
за закупуване на зимни облекла и обувки на ученици в 
нужда. Двадесет и пет ученика от СУ „Св. Климент 
Охридски“ гр. Костенец имаха възможността в дните 
по Коледа да усвоят ваучери всеки на стойност от 30,00 
лв. в един от големите супермаркети в гр. Костенец.

Нека предадем доброто нататък!

Министерският съвет на свое заседание прие решение 
Преброяването на населението и жилищния фонд в 
Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 
2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 
година.

Преброяването чрез попълване на електронна 
преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа 
на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 
година.

Преброяването чрез посещение на преброител на 
домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 
часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 
2021 година.

Всички данни за населението и жилищния фонд, 
събрани по време на най-мащабното статистическо 
изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 
2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването.

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 
2021 се налага поради епидемичното разпространение 
на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на 
преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като 
дейността изисква директен контакт с лицата и посещение 
на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент 
(ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото 
изчерпателно статистическо изследване да се осъществи 
през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.
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Вие сте кмет на кметство 
село Костенец вече втори ман-
дат, каква беше за вас 2020 го-
дина?

Да, вече втори мандат съм кмет 
на прекрасното родно село Косте-
нец. Любовта ми към село Косте-
нец е толкова голяма, че въпреки 
всички трудности, които се изпра-
вят пред управлението ми  като 
предизвикателство се преодоляват 
по-лесно. Разнообразна е работата 
на кмета на населено място като 
нашето. На разположение си  24 
часа в денонощието 7 дни в седми-
цата. Необходимо е да разбираш от 
много сфери на живота. Образова-
нието ти трябва да е подходящо за 
този пост, необходимо е да имаш и 
административния опит, да имаш 
познания в социалната, здравната, 
просветната и културната област. 
Село Костенец е едно голямо се-
мейство, в което е необходимо да си 
направил балансирания бюджет, да 
си се опитал да „угодиш“ на пове-
чето от членовете му, да организи-
раш добре ежедневието им и да не 
излагаш на риск съществуването 
му – образно казано. Към кмета се 
обръща всеки жител, който се на-
мира в затруднено положение, неза-
висимо от какво естество е. Случ-
вало се е някои от хората да идват 
пред дома ми в късните часове, за 
да търсят помощ/ Извинявам се на 
съседите, за което/.  Проблемите 
на жителите са разнородни, адми-
нистративни, социални, здравни, 
такива свързани с ВиК, проблеми 
със съседи, проблеми с животни, 
чистота, култура, просвета, инфра-
структурни, горски, полски и др. 
Добре е когато се намери решение 
на проблемите на хората. А, 2020 
година беше и обикновена, и необи-
чайна, и предизвикателна и уютна и 
успешна. Имаме си едни прекрасен 
чисто нов път с удобни тротоари и 
площадни пространства. Сдобихме 
се с мултифункционално игрище, 
водопроводи, направа на нови ули-
ци и други. Неможахме  всички да 
се поздравим на празниците праз-
нувани до скоро в село Костенец, 
не можахме да поканим гостуващи 
групи и театри, но пък успяхме да 
бъдем повече със децата си и семей-
ствата си. Убедена съм, че всичко 

ще се нареди и отново 
площадите, градинки-
те и тротоарите  ще се 
изпълнят с деца и въз-
растни.

Какви са плано-
вете ви за насто-
ящата година?

Планове много. 
Очак вам тази годи-
на да се финансират 
и реализират всички 
обекти, които вклю-
чих в капиталовия 
списък. Успешно да 
се реализират про-
ектите, свързани с 
улиците и спортната 
площадка в училищ-
ния двор. Очакваме 
подновяването на две 

от детските площадки, подмяна на 
някои от водопроводите и др. да се 
случат. Стоят доста предизвикател-
ства пред мен и общинския кмет. 
желанието ни е да се намерят из-
точници на финансиране за повече 
водопроводи, канализации, улици, 
спортни съоръжения, стадион, дет-
ски площадки. Предстои отбелязва-
нето на  празниците и годишнините 
на село Костенец. Предстои да се 
чества 200 години просветно дело в 
село Костенец от ОУ „Константин 
Костенечки“, да се чества 140 годи-
ни от създаването на НЧ „Просвета 
1881“ и др. 

Как виждате бъдещето на 
село Костенец?

Едно китно селце, сгушено в по-
лите на Рила, изпълнено с живот. Да 
се увеличават младите семейства, 
които да отглеждат поколенията си 
в село Костенец. Много от младите 
хора да се завърнат в населеното ни 
място. Да има повече инвестиции и 
в сферата на туризма, и в производ-
ството на традиционни изделия, и 
други производства. Село Костенец  
е всичко, което един човек има по-
требност да получи. То е прекрасно 
място за живот с чистия си въздух, 
с пивката и вкусна рилска вода, с 
минералната лечебна вода и пре-
гръдката на планината. Ние живеем 
в рай, на една ръка разстояние от 
прохладната и тайнствена гора. За 
съжаление не всички ценим и пазим 
това богатство. Надявам се мисле-
нето на някои от костенчаните да 
се промени и да пазим всичко това 
чисто и да бъдем непримирими към 
тези, които замърсяват китното ни 
селце и околностите му.

Какво бихте искали да се 
промени?

желанието ми е да се повиши 
жизнения стандарт на костенча-
ни. Да има повече достойна рабо-
та за тях. Всички да имат достъп 
до по-добро качество на питейната 
вода, до нови и модерни пътища, до 
спортни обекти, до кътове за отдих 
и др. Костенчанинът се слави със 
своята подреденост и чистота. И 
за в бъдеще ми се иска той да има 
такова отношение и към заобика-

лящите ни обществени площи. Да 
се стремим да опазваме общото ни 
имущество, така както опазваме и 
личното. Нека да не забравяме, че 
общото е и наше и да бъдем непри-
мирими към посегателствата върху 
общинското имущество. Да възпи-
таваме децата си към загриженост 
и добро отношение към всичко, 
което ни заобикаля и да ги приоб-
щаваме към изграждането на нови 
площи, площадки и градинки. Така 
те ще станат добри стопани на село 
Костенец и ще се гордеят с родното 
си място. желанието ми също е да 
обърнем повече внимание на исто-
рията ни, традициите, занаятите, 
културата, духовността и  просвета-
та, като съумеем да ги представим 
на нас, България и света по най-до-
брия начин. Радвам се, че с всички 
институции и неформални органи-
зации в село Костенец сме в отлич-
ни отношения и много от казусите 
решаваме заедно. Декларираме 
сплотеност, единство и еднопосоч-
ност. Вярвам, че в бъдеще всичко, 
което ще си начертаем като цели, 
по-лесно ще реализираме заради 
добрите ни взаимоотношения.

Какви са впечатленията Ви 
от работата на кмета?

С кмета на Общината сме в по-
стоянен контакт. Отличен екип сме. 
Приветства всичко онова, което аз 
имам като предложение за бъдеще-
то на село Костенец. Заедно обсъж-
даме всичко, което се случва на те-
риторията на населеното ни място. 
Той ни е връзката с държавната и 
областната власт. Изминалата годи-
на беше тежка не само за нас, но и 
за Общината като цяло и държавата. 
Въпреки тези обстоятелства работа-
та не спря по изпълнението на ин-
фраструктурните проекти. Висока-
та задлъжнялост от минали години 
бе пречка да осъществим някои от 
идеите ни. Надяваме се тази година 
да бъде по-добра и някак си по-бър-
зо да излезем  от финансовия капан. 
Постигнат е най-високия бюджет 
от до сега приетите. С промените 
в ЗМСМА кметствата са вече по- 
облагодетелствани, тъй като вече 
са гарантирани 30 % от продаж-
бите, наемите и др. реализирани в 
населеното място. За да реализи-
раш една публична идея е свързано 
с  време и тежки процедури. Зад 
изработването на някакъв обект 
стои труда на много специалисти, 
експерти и ръководни кадри. За да 
стане факт едно намерение в село 
Костенец то трябва да бъде предло-
жено от мен  на кмета на Общината 
и на общинските съветници. Към 
днешна дата смело мога да кажа, че 
кмета приема моите предложения, 
а пък общинските съветници ни 
гласуват доверие. Това показва,че в 
управлението е необходимо да има 
доверие, вяра и далновидност. Тук 
е мястото да изкажа благодарността 
си към кметът на община Костенец 
– г-н Ангелов и неговия екип и об-
щинските съветници за добрата ни 
съвместно работа. 

Всички ние можем да си пожела-
ем да сме здрави и да имаме много 
успешни бъдещи проекти за село 
Костенец.

Интервю на Любка Кацарова –  
кмет на кметство село Костенец

маршрутно разПИСанИе от 04.02.2021 г. 
По СледнИте автобуСнИ лИнИИ:

маршрут гр. КоСтенеЦ – гр. СамоКов 
от понеделник до петък /включително/:

от гр. КоСтенеЦ – 08:00, 13.00 
от гр. СамоКов – 09:40, 14:10

маршрут гр. КоСтенеЦ – гр.СоФИЯ –  
ще започне да се движи от 01.03.2021 г.

от понеделник до петък /включително/:
от гр. КоСтенеЦ – 08:50 

от гр. СоФИЯ – 12:10 

маршрут гр. КоСтенеЦ – с. радуИл 
от понеделник до петък /включително/:
от гр. КоСтенеЦ – 06:55, 07:10, 13:30, 16:30

от с. радуИл – 07:15, 07:40, 14:10, 17:10
Курсовете се изпълняват в рамките на учебната година 

и са съобразени съгласно учебните планове.

маршрут гр. КоСтенеЦ – с. КоСтенеЦ
от понеделник до петък /включително/:

от гр. КоСтенеЦ: 07:10, 08:00, 10:20, 11:40, 12:40, 
13.20,14:10, 16:10, 17:10, 18:30

от с. КоСтенеЦ: 05:20, 06:10, 06:50, 07:20, 08:15, 10:30, 11:55, 12:55, 
13:35, 14:30, 16:20, 17:20

за събота:
от гр. КоСтенеЦ: 08:00, 10:10, 11:40, 13:00, 14:10, 16:10, 18:30

от с. КоСтенеЦ: 06:50, 07:30, 08:15, 09:30, 10:30, 11:55, 13:10, 14:20, 16:20
за неделя:

от гр. КоСтенеЦ: 08:00, 10:20, 13:00, 16:10, 18:15
от с. КоСтенеЦ: 06:50, 08:15, 10:30, 13:10, 16:20

маршрут гр. КоСтенеЦ – гр. момИн ПроХод
от понеделник до петък /включително/:

от гр. КоСтенеЦ: 05:30, 07:10, 07:40, 08:30*, 10:00, 11:10, 12:10, 
12:30*, 13:40, 14:40*, 15:50, 17:10, 17:30*, 18:15

от гр. момИн ПроХод: 05:40, 06:50, 07:20, 07:50, 09:00, 10:10, 
11:20, 12:20, 13:00, 13:50, 15:10*, 16:00, 17:20, 18:25

за събота:
от гр. КоСтенеЦ: 07:10, 08:30, 10:00, 11:10, 12:10, 12:30, 13:40, 

15:50, 17:30, 18:15
от гр. момИн ПроХод: 07:20, 08:45, 10:10, 11:20, 12:20, 12:45, 

13:50, 16:00, 17:45, 18:25

за неделя:
от гр. КоСтенеЦ: 07:10, 08:30, 10:00, 12:10, 14:40, 15:50, 17:30

от гр. момИн ПроХод: 07:20,08:45, 10:10, 12:20, 14:55, 16:00, 17:45

* – комбиниран със с. Горна Василица

маршрут гр. КоСтенеЦ – с. Горна ваСИлИЦа
от понеделник до петък /включително/:

от гр. КоСтенеЦ: 06:20, 08:30, 12:30, 14:40, 17:30
от с. Горна ваСИлИЦа: 06:35, 08:45, 12:45, 14:55, 17:45

за събота:
от гр. КоСтенеЦ: 08:30, 12:30, 17:30

от с. Горна ваСИлИЦа: 08:45, 12:45, 17:45

за неделя:
от гр. КоСтенеЦ: 08:30, 14:40, 17:30

от с. Горна ваСИлИЦа: 08:45, 14:55, 17:45

маршрут гр. КоСтенеЦ – к.к ПЧелИнСКИ банИ
от понеделник до петък /включително/:

от гр. КоСтенеЦ: 09:30, 12:10, 17:30* /комбиниран със с. Горна Василица/
от к.к. ПЧелИнСКИ банИ: 09:40, 12:20, 17:45* /комб. със с. Горна Василица/

за събота:
от гр. КоСтенеЦ: 09:30, 12:10, 17:00

от к.к. ПЧелИнСКИ банИ: 09:40, 12:20, 17:10

за неделя:
от гр. КоСтенеЦ: 09:30, 12:30, 16:30* (комбиниран със с. Очуша)

от к. к. ПЧелИнСКИ банИ: 09:40, 12:40, 16:40* (комбиниран със с. Очуша)

маршрут гр. КоСтенеЦ – с. оЧуша
от понеделник до събота /включително/:

от гр. КоСтенеЦ: 08:00
от с. оЧуша: 08:20

понеделник и събота:
от гр. КоСтенеЦ: 14:30

от с. оЧуша: 14:45

от вторник до четвъртък :
от гр. КоСтенеЦ: 16:00

от с. оЧуша: 16:15

за неделя:
от гр. КоСтенеЦ: 16:30* (комбиниран с к.к. Пчелински бани)

от с. оЧуша: 16:45* (комбиниран с к.к. Пчелински бани)
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Уведомяваме Ви, че от 01.02.2021г. може да заплащате задъл-
женията си за данък върху недвижимите имоти, такса битови от-
падъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък 
върху таксиметров превоз на пътници, такса куче и туристически 
данък за 2021 г.

Съгласно ЗМДТ и Наредба за определянето и администрира-
нето на местни данъци и такси и цени на услуги на територията 
на Община Костенец сроковете за плащане на задълженията Ви 
за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г. са както 
следва:

 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ 
СРЕДСТВА

Срок за плащане – на две равни вноски:
• Първа вноска до 30.06.2021 г.
• Втора вноска до 31.10.2021 г.
/на предплатилите задълженията си за цялата година до 

30.04.2021 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Лицата придобили имоти и ограничени вещни права, по възмез-
ден или безвъзмезден начин, за които не се подават данъчни деклара-
ции за облагане с годишен данък, считано от 01.01.2019 г., съгласно 
разпоредбата на чл.14 ал.3 от Закона за местни данъци и такси /пар-
тидите се образуват служебно/, предявяват правото си за ползване на 
данъчно облекчение чрез декларация в 2-месечен срок.

 ПАТЕНТЕН ДАНЪК
Срок за плащане – 4 равни вноски, както следва:
• До 31.01.2021 г.
• До 30.04.2021 г.
• До 30.06.2021 г.
• До 01.11.2021 г.
/на предплатилите за цялата година до 31.01.2021 г. се прави 

отстъпка 5 на сто/

 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през 

който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:
• Плащане в брой на касата на отдел „Местни данъци и такси“ 

в гр. Костенец, Кметство гр. Момин проход, Кметство с. Костенец
• В брой и чрез ПОС терминални устройства на касата  на 

отдел „Местни данъци и такси” в гр.Костенец
• Безкасово по банкова сметка на Община Костенец:
IBAN: BG27 СЕ СВ9790 8442 5498 00
БАНКА: ЦКБ АД Клон Костенец
Код за вид плащане:

– Окончателен годишен /патентен/ данък 441400 
– Данък върху таксиметров превоз на пътници 441400 
– Данък върху недвижимите имоти 442100 
– Такса за битови отпадъци 442400 
– Данък придобиване 442500 
– Данък върху превозните средства и лихви 442300 
– Туристически данък 442800 
– Административни услуги 448007 
– Глоби, санкции 446500 

• На касите на Изипей /Easypay/ 
• На касите в пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД 

и чрез нашите посредници, Банка ДСК ЕАД;
Информация за размера на задълженията Ви може да получите 

в Отдел „Местни данъци и такси“ на адрес гр. Костенец, ул. „Иван 
Вазов“ № 2, на посочените телефони:

Отдел МДТ 07142/2308 вътрешен: 101, 307, 309.

Община Костенец предоставя услуга – електронна справка 
за проверка на задълженията по закона за местни данъци и так-
си чрез персонален идентификационен номер, който може да се 
получи след подаване на заявление на касата на отдел „Местни 
данъци и такси“ в центъра за услуги на гражданите в сградата на 
общинска администрация Костенец. Услугата е достъпна на уеб 
адрес: http://kostenetz.com/?q=en/content/proverka-zadalzheniya

13 януари  
1878 година

143 години от 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО  

на село Костенец от турско 
робство

Ден безкрайно важен за всички нас, 
ден който осмисля бъдещето. Свободата 
е изконно право на всеки човек и всички 
ние трябва да се борим за нея, както са 
се борили и нашите прадеди.

Един от най-доб-
рите фотографи у 
нас отразяващ и по-
пуляризиращ българ-
ският фолклор чрез 
снимките си, имащ 
зад гърба си вече 75 
изложби в България 
и по света – Асен Ве-
ликов, избра да сни-
ма в занаятчийската  
работилница при НЧ 
„Гео Милев – 1954“ 
гр. Момин проход.

Снимките ще бъдат използвани за книга на бъл-
гарката Ирен Ямами, живееща в Япония и избро-
дирала картата на България в български шевици, 
която подготвя нова книга за родината.

ОТНОВО
„ЗАЕДНО МОЖЕМ

ПОВЕЧЕ“ В
ДГ „ЗДРАВЕЦ“

Броят на децата в детска градина „Здравец“ гр. Косте-
нец през последните години се увеличи  и стана възможно 
отваряне на още една група. Но за да се случи това, беше 
необходим сериозен ремонт. Яслената група е напълно ре-
монтирана – с нов ламиниран паркет, плочки, а стените 
са прекрасно освежени с шпакловка и латекс. С дарение 

от общинските съветници на  ПП ГЕРБ Косте-
нец е закупена подовата настилка. Направена е 
шпакловка на стените, боядисване и поставяне 
на плочки в тоалетното помещение. Освежена 
е и новосформираната първа група благодаре-
ние на много труд и идеи на персонала.

Детска градина „Здравец“ изказва своите 
благодарности на всички включили се в ини-
циативата за осъществяване на ремонта. Бла-
годарим на община Костенец, на нейните и на 
нашите служители, на общинските съветници 
от групата на ПП Герб, които се включиха как-
то с работа, така и с дарения, за да стане факт 
всичко това.

Г-н Ангелов кмет на община 
Костенец  посети детска градина 
„Радост“ в село Костенец по по-
кана на Веска Шопова – дирек-
тор на заведението. Посещение-
то беше свързано с направеното 
дарение от общинските съветни-
ци на ПП ГЕРБ. През този месец, 
по предложение на инж. Георги 
Стоев сумата от дарението бе 
използвана за закупуване и по-
ставяне на щори за детската гра-
дина. 

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

Бабинден е един от големите народни женски празници, 
посветен на „бабите“ – жените, които помагат при раждане, и на 
младите булки и невести, които са раждали. Обредността през 
този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват 
почит и уважение към възрастните жени, които са „бабували“ на 
родилките. Този празник е езически и идва от далечните прасла-
вянски времена, но се е запазил и по време на Възраждането е 
бил изключително почитан. Пазители на тази вековна традиция 
са служителите на НЧ „Гео Милев – 1954“ гр. Момин проход, 
където тази година празникът се проведе на открито. Гостува 
кметът на община Костенец г-н Ангелов, който поздрави при-
състващите, като им пожела здраве и благоденствие. Г-н Ивайло 
Котларов кмет на кметство град Момин проход в качеството си 
на домакин също отправи поздравления към  бабите, на които 
съдбата се е усмихнала и ги е дарила с внучета през изминалата 
година.

За втора поредна година Гората.бг провежда 
кампания по засаждане на дървета, които ги пре-
доставя безвъзмездно на деца и ученици от цяла 
България. За община Костенец бяха изпратени 600 
комплекта, като всеки един съдържа саксия, био-
тор или почва, семена от явор и червен дъб. Засаж-
дането на дърво е приятен и забавен начин децата 
да научат каква е ролята на дърветата в природата 

и в живота на хората. Знанието, добито по този 
нагледен и „изследователски“ начин, се запечатва 
ярко и трайно в съзнанието им. И за учителите е 
по-лесно да предадат важни знания на децата, она-
гледявайки ги със засаждането – знания за въздуха 
и кислорода, за животинския свят, за почвите, за 
сезоните, за градовете и градската среда, за енер-
гията и др. 

Величествени дъбове 
и красиви явори

18-ТИ ЯНУАРИ ДЕН 
НА ЗАНАЯТИТЕ

По повод деня та занаятите – 18-ти януари, г-жа Любка Ка-
царова кмет на кметство село Костенец поздрави занаятчиите, 
като им пожела крепко здраве и ентусиазъм, за да осъществяват 
всички започнати начинания. Всички те са пазители на древен 
занаят традиционен за село Костенец. Нека имат силата и мъд-
ростта да го запазят и предадат на поколенията. Малцина умеят 
да вдъхват живот на стоманен или дървен елемент!

В ОУ „Христо Смирнен-
ски“ гр. Момин проход се от-
служи тържествен молебен, 
свързан с честванията на 60- 
годишния юбилей на учили-
щето.

През настоящата учебна 
година в училището бяха на-
правени редица подобрения 
по отношение на материал-
ната база. Днес децата учат в 
прекрасни условия и ремонти-
рани кабинети.

Тези условия, в които се 
обучават, както и страхотната 
подготовка, която получават 
от учителите, всеки от които 
професионалист с дългогоди-
шен опит, са гарант за това 
възпитаниците на училището 
да получат образование на ви-
соко ниво!

Децата са и на челни места 
по представяне на различни 
олимпиади и състезания.


