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Уважаеми съграждани, тази година 
започна с предизвикателство към 
възможностите на Община Костенец 
да се справи успешно със зимното 
снегопочистване със собствени усилия и 
техника, без да използва външни фирми. 
Често бяхме критикувани. Надявам се 
обаче, че опитът, който добихме ще ни 
помогне да подобрим организацията на 
работа и ефективността и качеството на 
услугата през следващия сезон.      

Също така започнахме сами да 
извършваме сметосъбирането и 
сметопочистването на територията на 
всички населени места. Дейността се 
изпълнява от Общинско предприятие 
„Благоустройство и комунално 
стопанство”, което беше структурирано 
в началото на 2017 г.  с предмет  
управление, изграждане, поддържане, 
ремонт и реконструкция на обекти, 
мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура, както и на дейностите 
насочени към грижа за чистотата и 

хигиената на територията на общината и 
други имоти. Работници от предприятието 
подпомагат работата на кметовете на 
кметства, поддръжката на зелените 
площи, пътищата и улиците, извършват 
се по-малки по мащаб строителни работи. 
Считам, че предприятие „БКС” тепърва 
ще разширява функциите си и ще има все 
по-голямо значение за благоустрояването 
на селищата. 

БЮДЖЕТ 2017

При формирането на бюджета за 2017 
г. основната ни цел е била да осигурим 
нормална работа на всички общински 
служби, да не създаваме нереалистични 
очаквания и да имаме съгласие на всички 
политически сили от Общинския съвет 
за обектите в капиталовата програма, 
най-вече поради ограничения финансов 
ресурс. Важно беше също така да 
има общо разбиране за това, какво 
е приоритетно да се направи и да се 
осигури приемственост и завършване на 
започнати обекти.  Собственият ресурс, 
който трябва да отдели Общината за 
капитално строителство е 592 267 лв., а 
предоставената от държавата субсидия 
е 314 100 лв. Като пример в тази насока 
само, за шестмесечието на 2017 година 
постъпленията от имуществени и други 
данъци са в размер на 418 758,59  лева 
при годишен план от 684 230 лева. 

 РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 
ВОДОПРОВОДИ 

Завърши подмяната на водопроводите 
на ул.„Акация” (от ул.„Оборище” 
до ул.„Изгрев”), ул.„Момина сълза” 
(от ул.„Оборище” до ул.„Изгрев”), 
ул.„Зорница” (от ул.„Оборище” до 
ул.„Изгрев”) в гр. Костенец, които бяха 

останали от миналата година.    Предстои до края на лятото да 
се изпълнят и други миналогодишни 
обекти: подмяна на водопровод на 
улиците  „Стадионна” (от ул.„Марица” до 
ул.„Шипка”), „Шипка” от (ул.”Марица” 
до ул.”Стефан Караджа”), ул. „Здравец” 
в гр. Костенец; подмяна водопровод  
на ул.”Еделвайс” ,”Траянови врата”, 
„Пчела”, ул. „Христо Ботев”  от 
Зъболекарския кабинет до пълвата 
автобусна спирка в гр. Момин проход; 
подмяна водопровод на ул. “Девети 
септември” в Пчелински бани. 

От новите обекти, в момента 
се подменя водопровода на ул. 
„Мир” в гр. Момин проход, като с цел 
минимизирането на загубите на вода 
и извършването на цялостна подмяна, 
трасето започва от двора на СБР-НК  ЕАД. 
През този месец ще започне и подмяната 
на водопроводите на ул. „Пирин” в гр. 
Костенец  и две улици в с. Пчелин от о.т. 
9а-10-11-12 и от о.т. 12-13-14.

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017

на стр. 2

Костенец има прекрасни условия за развитие на културен 
и исторически туризъм

За мотивите да се кандидатира за 
общински съветник, за най-важните 
решения, взети от Общинския съвет, 
за дейността си като председател на 
Комисията по устройство на територията, 

инфраструктура, благоустрояване и околна 
среда, разказва Емил Даскалов, общински 
съветник от групата на БСП.

Емил Даскалов е председател на 
Комисията по устройство на територията, 
инфраструктура, благоустрояване и околна 
среда. Член на  Комисията по еврофондове и 
проекти. Бакалавърската си степен  завършва 
в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност 
„Психология“. Магистър по  „Международни 
политически отношения и сигурност“.

От дълго време работи на Летище София, 
дирекция „Сигурност“ като инспектор 
„Контрол на качеството на работа“. В живота 
всичко, което постига е благодарение на 
собствения му труд, знания и действия. Не 
се страхува да влиза в спор и да отстоява 
позицията си.

Кое Ви мотивира да се кандидатирате 
за общински съветник?

Обичам да се развивам, а рутината е 
нещото , което не харесвам. Защото искам да 

покажа , че ние –младите хора на Костенец 
сме тук и ни пука за това , което се случва в 
родния ни град .

Доволен ли сте от работата на 
Общински съвет – Костенец ?

Виждате, че в Общински съвет - Костенец 
има много нови лица, които идват от 
различни сфери и имат свежи идеи. Самият 
факт, че костенчани избраха нови лица е 
показателно за това, че те очакват и искат да 
видят промяната. Всяко едно предложение 
се разглежда в детайли, правят се препоръки 
и становища за него. Не бива споровете и 
дебатите на самите комисии да се приемат 
като търкания. Всеки има своите мнение 
и виждания  по даден казус, когато умее 
мотивирано да ги защити пред колегите - би 
следвало това да бъде правилното решение . 
Ние сме избрани от гражданите на Костенец 
и трябва да работим за тях.

Какви приоритети си поставяте във 
вашата дейност?

На 18 юли честваме 180 
години от рождението на 

Васил Левски

В село Костенец на площад 
„Константин Костенечки“ бе открита 
паметна плоча в чест на Васил Левски. 
По повод на 180 години от рождението на 
Апостола на свободата. Официални лица 
на събитието бяха  г-н Радостин  Радев 
- кмет на Община Костенец, народни 
представители от парламентарната 
група на Обединени патриоти, членове 
и симпатизанти на ВМРО от региона, 
жители и гости.на стр. 4

Топъл обяд

Площад Вили Костенец

ул. “Христо Ботев”, гр. Момин проход

ул.  “Китка” - под мостовете, гр. Костенец
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ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ 

ПЪТ КОСТЕНЕЦ-С.КОСТЕНЕЦ- 
ВИЛИ КОСТЕНЕЦ

Основна част от инвестициите в 
подмяната на водопроводната мрежа 
в Община Костенец тази година са 
свързани с изпълнението на последващ 
проект за реконструкция и рехабилитация 
на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец 
- с.Костенец -  Вили Костенец - участък 
от км 0+000 до км 9+000. За да се 
асфалтира пътя, да се изградят нови 
бордюри и тротоари е необходимо преди 
това да бъдат подменени подземните 
комуникации. Вече се изпълнява цялостна 
подмяна на водопровода на пътя разделен 
на участъци – от ул. „Кокиче” по ул. 
„Белмекен” в  гр. Костенец, ул. „Патриарх 
Евтимий”, пл. „К. Костенечки”, ул. „Св. 
Св. Кирил и Методий”, ул. „Хр. Ботев”, 
ул. „Св. Иван Рилски” в село Костенец 
и площада на Вили Костенец. Ще бъдат 
подменяни улични водопроводи с ф90 и 
магистрални водопроводи с ф 200 (където 
са налични).  Сключени са три договора 
на обща стойност 485 957,60 лв. 

Даваме си ясна сметка, за 
затрудненията и неудобствата, които се 
причиняват със строително-ремонтните 
работи не само на живеещите на тези 
улици, но и на всички граждани и гости 
на общината преминаващи ежедневно 
по тях. Дори и след като подмяната на 
водопроводите приключи, неудобствата 
ще продължат и по време на следващите 
строителни дейности по пътната настилка 
и тротоарите. Надяваме се през есента 
да имаме подписан договор с Държавен 
фонд „Земеделие”, след това да проведем 
процедурите за избор на изпълнители, 
за да може през следващата година да 
започне същинското строителство. 

Подписване на договор с Държавен 
фонд „Земеделие” очакваме и за 
обновяване на двора и подмяна на 
отоплителната инсталация на ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, както и за 
реконструкцията на улици „Родопи“ и 
„Кокиче“ в гр. Костенец, както и мост 
на ул. „Здравец“ в гр. Костенец, улици 
„Иван Вазов“, „Мусала“ и „Хан Аспарух“ 
в с. Костенец и ул. „Ружа“ в гр. Момин 
проход. 

Бих желал да се обърна към всички 
граждани да проявят разбиране и ако е 
възможно да бъдат по-търпеливи, защото 
резултатите си заслужават - изцяло 
обновени важни улици и по-комфортна 
среда за живеене.

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 
УЛИЦИ

Положихме усилия да ремонтираме 
участъци от улици, които бяха в много 
лошо състояние – ул. „Цариградско 
шосе”, ул. „Боровец” в т.ч. кръстовището 
за Завода за хартия, ул. „Ал. 
Стамболийски”, ул.”Пионерска”, ул. 
„Иван Вазов”, ул. „Китка”, ул. „Ст. 
Караджа” в гр. Костенец; ул. „Хр. Ботев” 
в гр. Момин проход. Ремонтираните 
участъци са общо 4 170 м2. в т.ч. 2 бр. 
паркинги на ул. „Цариградско шосе”. 
Там предвиждаме до края на годината 
да свържем паркингите с нови тротоари 
- от Ж.п. тунела в посока Общинската 
болница, така че да се получи завършена 
инфраструктура за достъп до здравното 
заведение. 

В двора на Общинската болница 
изградихме паркинги и изцяло 
асфалтирахме пешеходните алеи. 
Ремонтните дейности са на стойност 
86 725,45 лв. Предстои да бъде поставена 
вертикалната и хоризонталната 
маркировка, за да можем да регулираме 
правилното движение и паркиране на 

автомобили, от което всички имаме горчив 
опит.   Длъжници сме на Общинската 
болница относно ремонт на сградата на 
поликлиниката и въвеждането на мерки 
за енергийна ефективност. През месец 
юли сме обявили обществена поръчка за 
основен ремонт на сградата на болницата 
– смяна на дограма, топлоизолация 
на стени и таван и изграждане на 
нова отоплителна система на пелети. 
Средствата за ремонта – до 261 000 лв. са 
от изтегления през 2016 г. инвестиционен 
кредит. 

Работихме за трайното решаване 
на проблема с наводняването и 
разрушаването на пътната настилка на 
ул. „Китка” в участъка под мостовете 
и Зеленчуковия пазар в гр. Костенец. 
Ремонтирани са 1620 м2.

През първото шестмесечие на 
годината с финансовата подкрепа 
на Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС) подменихме магистралния и 
вътрешния водопровод и доизградихме 
канализацията на ул. Самуил, Вили 
Костенец. Строителните работи са на 
стойност 1 150 709,93 лв. 

Изградихме нова канализация – ф315 
и ф200 с дължина общо 407 м. по ул. 
„Панайот Волов” и ул. „Пчелинска” гр. 
Костенец.

Ще кандидатстваме за поетапно 
финансиране за проект: „Реконструкция 
и подмяна на главен довеждащ водопровод 
от водохващане „Чавча“ и „Крайна”.  
Трасето е с дължина 8648 м. Считаме, че 
то този начин ще бъдат преустановени 
авариите и загубите на вода, които в 
настоящия момент са значителни, както 
и ще се подобри водоподаването към 
населените места водоснабдявани от 

тези две водохващания – гр.Костенец, 
с.Костенец, Вили Костенец и гр.Момин 
проход.

Разполагаме с работни проекти за 
реконструкция на водопроводи на 58 
улици в Община Костенец. Общата 
дължина на водопроводите, които са 
проектирани  е 28 078 м. в т.ч. в гр. 
Костенец – 10 119 м, гр. Момин проход – 
2 661 м, с. Костенец – 15 298 м.

Може да се каже, че сме обхванали 
цялата улична мрежа и при финансова 
възможност  и преценка на конкретната 
ситуация ще извършваме подмяна. 

Тук е мястото да отбележа доброто 
взаимодействие с ВиК район Костенец, 
както за изготвянето и съгласуването на 
проектите и проектните задания, така и 
при работата на терен. 

С подкрепата на ПУДООС до края 
на лятото заедно с кметството в гр. 
Момин проход ще направим детска 
площадка пред блоковете на ул. „Ружа”, 
а в гр. Костенец ще подменим част от 
съоръженията на детската площадка в кв. 
Олимпиада. 

НОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА В 
ДГ „ЗДРАВЕЦ“- ГР.МОМИН ПРОХОД

През месец август ще бъдат доставени 
и монтирани нови съоръжения за игра 
в двора на  Детска градина „Здравец” – 
филиал гр. Момин проход на стойност 
5293,20лв.

В ДГ „Радост”  с. Костенец е направен 
ремонт за 6 000 лв. на къщата в двора, за 
да може да се използва за извънкласни 
дейности от децата. 

Продължаваме с полагането на 
грижи за най-нуждаещите се хора 
живеещи в Общината. В Домашния 
социален патронаж, топъл обяд по 
Оперативна програма за храни и/
или основно материално попомагане  
ежедневно получават 60 човека. 

Тридесет и шест човека получават 
грижи в семейна среда от 15 домашни 
помощници, лични асистенти и социални 
асистенти по проект „Независим живот”, 
Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. Желанието ми 
винаги е било да помагаме и да подкрепяме 
повече хора за по-дълго време, защото 
болните и самотноживеещите са  наши 
близки, съседи и т.н.  

 

Уважаеми съграждани, това са 
основните акценти от работата ми от 
началото на годината. В отношението с 
институциите и гражданите ключовите 
думи за мен си остават диалог, 
партньорство и отговорност. Благодаря на 
всички, които с активната си гражданска 
позиция са ни насочвали към верните 
решения и са ни дали шанс да се докажем 
с делата си. 

от стр. 1

ул.  “Траянови врата”, гр. Момин проход

ул. “Белмекен”

ул.  “ Самуил”, Вили Костенец

ул.  “Зорница”, гр. Костенец

ул.  “Акация”, гр. Костенец

ул.  “Мир”, гр. Момин проход

ул.  “Момина сълза”, гр. Костенец



брой 6/72, юли 2017 г. 3АКТУАЛНО

НЧ „Просвета – 1881”- село Костенец, обяви дарителска 
кампания за набиране на средства за издаване на книгата 
„Тук сякаш Бог е друг”. Издаването й е посветено на 100 
години от написването на стихосбирката „Юлска китка” 
(1917).

Желаещите да дарят средства, могат да го направят при 
секретарката на читалището в рамките на работното време 
от понеделник до петък - от 8.00 до 17.00 часа. Всеки, който 
желае да притежава книгата, може да я заплати в библиотеката 
на читалището на цена 5.00 лева. На всеки дарил по-голяма 
сума от цената на книгата ще бъде издаден акт за дарение. 
     На 18.07.2017г.(вторник) от 09:00ч. във фоайето на 
читалището  бе представена книгата и открита изложба 
от рисунки на децата при Детска театрална работилница 
– „Юлска китка“ върху листа и картини от фонда на 
читалището , която продължи до 21.07.2017г. (петък) от 
09:00 до 11:00 ч. 

Официалното отбелязване на годишнината и 
представяне на книгата, се проведе на 21 юли 2017 година 
(петък) от 18.00 часа на Хълма Черковището  ( Горна 
черква ). 

Официално представяне
 на книгата 

„Тук сякаш Бог е друг”

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ СТАНА ЧЛЕН НА ПЛАТФОРМАТА ILOVEBULGARIА

Платформата iLove e нова 
интерактивна платформа, 
предоставяща информация както за 
забележителностите в държавите, 
така и за специалните предложения 
на местните бизнеси. Мобилното 
приложение iLove предлага на 
гражданите и посетителите неповторимо 
клиентско преживяване посредством 
атрактивни оферти и разнообразни 
програми за лоялност. iLove предоставя 
възможност на туристите да опознаят 
различните държави по уникален 

начин. Използвайки iLove опцията за 
сканиране на QR код, посетителите 
получават информация за различни 
дестинации и обекти.

Мобилното приложение дава 
възможност на Вашите деца да събират 
точки докато гледат образователни видеа 
и да се забавляват с подаръците, които 
получават срещу натрупаните точки. 
iLove предоставя едно ново средство 
за опознаване на забележителностите 
около Вас. 

С приложението iLovе – можете: 

да използвате интерактивна карта, 
която да Ви заведе до желаните 
забележителности или търговски 
обекти; чрез сканиране на QR кода 
да получите визуална информация за 
различни забележителности, бизнеси 
и продукти на своя мобилен телефон; 
на момента да проследите и осребрите 
Вашите оферти и събраните точки 
директно чрез използване на мобилния 
си телефон ; да получавате съобщения 
за спечелени награди и специални 
оферти подбрани конкретно за Вас, 

както и изгодни предложения тип – „в 
последната минута“, според района 
в който се намирате, така че да не 
пропуснете нито една добра сделка ; да 
бъдете възнаградени, като получавате 
точки за лоялност, в допълнение на 
отстъпките и атрактивните оферти; да 
си спестите усилията по съхранението 
и представянето на наличните ваучери 
или карти за отстъпка, тъй като всичко 
това е достъпно, чрез използването 
на Вашия смарт телефон и iLove 
приложението.

Всяко дете се занимава с нещо 
любимо и всяко дете мечтае да 
покаже таланта си , да сподели 
творчеството си! А по този начин 

детето носи радост и на себе си и 
на другите! Да споделиш радостта 
от творчеството е ИСТИНСКО 
щастие!

Обзор стана сцена на 
Международния фестивал на 
изкуствата „Морско конче“ 2017 
г., гр.Обзор. С петото  си издание 
фестивалът даде възможност 
на деца и младежи от всякаква 
възраст от България, за изява във 
всички жанрове на изкуството – 
танцово, вокално, инструментално, 
театрално, художествено. Своята 
сцена намериха всякакви форми 
на участие – солисти, ансамбли и 
групи, танцови групи и клубове, 
художници, фотографи, театрални 
работилници, форми на музикален 
театър.

Първото място на фестивала 
на изкуствата „Морско конче“ 
2017 г. в Обзор , спечелиха 
„Приказно детство“ Детска 
театрална работилница към НЧ 
„Просвета-1881“ с.Костенец 
– ръководител г-жа Стефка 
Ибришимова. Заслужиха още 
специализираната награда 
на Сдружение „ОбзорАрт“ , 
както и специалната награда на 
Фестивална фондация „Морско 
конче“.

Първо място за „Приказно  детство“ 
Детска театрална работилница,

 НЧ „Просвета-1881“ в Обзор

Международния фолклорен фестивал 
„Странджа моя, люлчина“ се провежда 
ежегодно през месец юни на летните 
сцени в гр. Царево. Фестивалът има за цел 
да представи фолклорната музика и танц 
на България и други страни по света в 
цялото и видово, жанрово и етнокултурно 
многообразие от ансамбли, танцьори,  
състави, групи и хорове за народни 
песни, оркестри, групи за автентичен 
фолклор, певци и инструменталисти.

Отново успешно представяне на 
Мъжката вокална формация  ,,Рила” 
и Групата за стари градски песни 
„Костенски ритми” при НЧ „Просвета 
- 1881” с. Костенец на Международния 
фолклорен фестивал „Странджа моя 
, люлчина” гр. Царево. Колективите 
получиха специалната награда на кмета 
на Община Царево , инж. Георги  Лапчев.

Грамоти и награди за колективите от  Костенец
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Георги Ангелов Георгиев е родом 
от с.Пчелин. Семеен , горд баща на 
двама прекрасни сина и очарователна 
дъщеря. След завършване на основното 
си образование,   учи в СПТУ по Авто-
транспорт, гр.София. 

За периода 1998-1999г. е общински 
съветник в Общински съвет- Костенец. През 
мандат 2011-2015 г. е назначен за кметски 
наместник в с.Пчелин. От 01.11.2016г. след 
смъртта на г-н Атанас Стефанов /кметски 
наместник на с.Очуша/ по предложение на 
г-н Радев, кмет на Община Костенец, г-н  
Георгиев е назначен да довърши мандата 
като кметски наместник на с.Очуша.

История 
Богата, древна и кървава е  историята 

на с.Очуша. От книгата на Станко 
Александров и записките на Иван Василев/
дългогодишен учител и директор на 
ОУ“Кирил и Методий“ гр.Костенец/, както 
и от други археологически и исторически 
сведения  научаваме , че  с.Учуша /
Очуша/ е славянско селище , обособено 
северозападно по лявото течение на 
р.Марица под „Паргос“ в местността 
„Селището“. Заедно със с.Костенец са най-
големите села в Костенско-Долнобанската 
котловина. За първи път в официален 
документ през Първата българска държава, 
преди покръстването , се свързва с името 
на хан Пресиян и с тридневния събор 
„Пресветян“, който е организиран в негова 
чест. След покръстването е променено 
името на събора,  наречен е „Пресвета“. 
Празнува се всяка година през месец юни.

По настоящем в с.Очуша живеят с 
постоянен адрес и пребиваващи с настоящ 
адрес , общо : 143 жители, заселени в 
шест махали /мах. Кьосевци-40; мах.
Мартинска-61; мах.Шехтовци-8; мах.
Каменчанци-14; мах.Кулевци-12; мах.
Шатърци-8/.

Кой мандат сте кметски наместник 
на с.Очуша? Какво Ви мотивира да се 
кандидатирате? Как протича един Ваш 
работен ден?

Кметски наместник на с.Очуша съм за 
първи мандат. Мотивите ми да приема тази 
длъжност са: предложението на г-н Радев, 
кмет на Община Костенец, с когото съм 
убеден,че заедно ще намерим реализацията 
на всички идеи и виждания за развитието 
на с.Очуша. След четири годишния 
успешен мандат като кметски наместник на 
с.Пчелин и натрупаният ми опит се стремя 
да работя за благото и развитието на селото. 
С помощта на жителите от Очуша, сме в 
състояние да решим някои от най-важните 
проблеми, които ни заобикалят.

Моят работен ден започва в 08:00 ч. с 
посещение в Общинска администрация, 
където се информирам за постъпила 
документация от службите, писма и 
заповеди от кмета и общинските служби, 
както и въпроси за решаване , които съм 
поставил пред ръководството на Община 
Костенец за решаване. Обикновено към 
08:30 ч. тръгвам към с.Очуша, за да поема 
задълженията си като кметски наместник. 
Организирам срещи и разговори с 
жителите, решаваме проблемите им, 
подготвям и материали за решаване от 
Общинска администрация.

В какво се изразяват промените след 

встъпването Ви в длъжност? Какво 
предстои да бъде реализирано до края 
на 2017 година ?

При встъпването ми в длъжност 
първо трябваше да се  запозная с 
идеите и проблемите, които стояха 
от предшественика ми, за да има 
приемственост и по-лесно да набележа 
моето виждане относно проблемите 
и търсене на пътища за тяхното 
разрешаване. Насочих вниманието си  в 
няколко насоки: Ремонт на пътното платно 
при образувало се свлачище на около  
300 м. от мах. Каменчанци; Основен 
ремонт на кметството в мах.Мартинска- 

подмяна на дограма и ремонт на таваните; 
Почистване, окопаване и засаждане на 
цветя на паметника  и алпинеума в мах.
Мартинска; Подготовка и провеждане на 
на земляческия събор с курбан за здраве на 
„Пресвета“- 11 юни 2017г. 

До края на годината предстои окосяване 
и кастрене на тревата и храстите по 
банкета на общинския път от разклона за 
„Бялата вода“ до мах. Кьосева , частично 
изкърпване на общинския асфалтов път с 
асфалтова смес. Насипване с едра фракция 
на пътя от мах.Мартинска до мах.Кьосева; 
Направа и почистване на отводнителни 
канавки по цялото трасе на общинския 
път; мах.Кьосевци в момента е с прекъснат 
водопровод за питейна вода. Моята цел е  
да кандидатстваме по европейска програма 
и до края на този мандат, ако е възможно 
този проблем да намери своето решение.

По отношение на битовата 
престъпност, как стои въпроса при Вас?

Ежедневно заедно с органите на МВР се 
стремим да следим за реда и спокойствието 
в селото. Има изготвен график от МВР- 
всеки четвъртък се организират срещи 
и разговори  с кварталния отговорник 
на селото. При нужда сме предоставили 
номер за връзка с мен и кварталния 
отговорник. До момента през 2017г. нямаме 
постъпили сигнали за посегателства върху 
собствеността на жителите. От 03 юли 
2017г. е назначен и човек за охрана на 
селскостопанското имущество, известяване 
на опасност от горски пожари и обход на 
населените места. 

Хората, които остават да живеят в 
селото, с какво се препитават?

Селото е с предимно застаряващо 
население, което намира препитание 
предимно от това,което са отгледали сами в 
дворовете си. Има ферма за отглеждане на 
биволи, ферма за угояване на телета и ферма 
за отглеждане и реализация на продукция 
за охлюви, която е със затихващи функции.

Има ли хора, които идват в селото с 
идея да се заселят в него и да развиват 
дейност?

С надежда очакваме в с.Очуша да 
се появят млади хора с инвестиционни 
предложения, да се установят тук и да 
заживеят в селото. Прекрасната природа, 
умереният климат и близостта до курорта 
Боровец е предпоставка за развитие на 
селски туризъм. Очакваме  инициативни 
млади хора, които имат желание и хъс да 
реализират такива проекти.

Как смятате има ли бъдеще за 
развитието на българското село? Трябва 
ли младите хора да се завърнат към 
корените си?

Според мен правителствата на прехода 
са главните виновници за пренаселването 
на големите градове и обезлюдяването на 
стотици български села. Все по-често се 
затварят училища и  малки населени места 
изчезват от географската карта на България.

Ако в най-кратки срокове не се 
предприемат решителни мерки за 
възраждане на българското село, 
миграцията към големите градове ще расте. 
Проблемите в града ще станат трудни за 
разрешаване, а в същото време селата ще 
пустеят.

Очакваме млади и предприемчиви 
хора, които да инвестират в развитието               

на село Очуша

Лятната академия започна. Община 
Костенец организира дни, наситени със 
спортни занимания през цялото лято. 
Всеки понеделник, сряда и петък от 8.30 ч. 
до 17.00 ч. От 19 юни до 31 август 2017 г. 
Програмата включва основна тренировка в 

спорт по избор, обучение по плуване, много 
игри, ползване на басейн, обяд с готвена 
кухня. Цената на еднодневно посещение 
е 10.00 лв. за дете. Телефон за записване: 
0876 72 36 49 – Славка Котларова .

ПРОГРАМА НА ЛЯТНАТА  АКАДЕМИЯ:

1. 08.30 ч. - 9.30 ч. –  Прием деца на спортно- тренировъчен комплекс „Бенковски”; 
2. 9.30 ч. – 10.00 ч. –  Избор на спорт по интереси; 
3. 10.00 ч. -11.00 ч. – Тренировка по избрания спорт ; 
4. 11.00 ч. - 11.30 ч. – Подготовка за басейн; 
5. 11.30 ч. – 12.30 ч. – Ползване на басейн – басейн „Озио”; 
6. 12.30 ч. -13.30 ч. –  Обяд на басейн „Озио” с топла кухня; 
7. 13.30 ч. – 15.00 ч. – Рисуване 
8. 15.00 ч. -16.30 ч. –  Ползване на басейн „Озио”; 
9. 16.30 ч. – 17.00 ч. – Издаване на децата от басейн „Озио”.

ЛЯТНА  АКАДЕМИЯ 
С ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Ще бъда настоятелен да се изпълняват 
всички решения на Общински съвет- 
Костенец. Общината трябва да контролира 
незаконните сметища и да продължи работата 
по подобряване на инфраструктурата на града.

Какво прави Общински съвет- Костенец 
за привличането на външни инвестиции в 
общината?

Създаването на условия, с които градът 
ни да стане атрактивен за наши и чужди 
инвеститори, е един от най-важните начини 
да раздвижим сериозно местната икономика. 
Община Костенец има прекрасни условия за 
равитие на културен и исторически туризъм. 

Водени са разговори с представители на 
компании, развиващи се в сферата на СПА 
туризма, които имат намерения да установят 
бизнеса си тук. Наличието на минерални 
извори и правилното управление от страна 
на общината също спомага за инвестиции в 
района.  

Кои са най-важните решения, взети от 
ОбС за последните 6 месеца?

Всяко решение е важно, защото дава отзвук 
върху всекидневието било то на един или 
голяма част от гражданите. За мен едно от най-
важните решения е приемането на бюджета, 
той е финансовата рамка на всички дейности.

Какво Ви вълнува извън служебните 
ангажименти, какви интереси имате?

Интересувам се предимно от семейството 
си, но ми остава твърде малко време за него. 
Винаги съм знаел, че когато поемам такъв 
служебен ангажимент ще ги ощетявам. 
Харесва ми да пътувам и да опознавам нови 
места, стъпил здраво на земята и преследвайки 
целите си докрай.

Каква е преценката Ви за политическата 
действителност в момента?

Политическата обстановка е много сложна 
и непредвидима, но трябва да се придържаме 
към поетия път- към Европа и бъдещото ни 
председателство на Европейския съюз. Това е 

важно за страната ни.
Какво научихте лично за себе си до сега 

от мандата Ви в ОбС-Костенец?
Според мен, за да вземаш правилни 

решения, трябва да се сблъскаш с различни 
хора, с различни начини на мислене, а къде 
по-добро място да ги срещнеш от общинския 
съвет.

Разкажете за дейността си като 
Председател на Комисията по устройство 
на територията, инфраструктура, 
благоустрояване и околна среда

В работата си като председател на 
Комисията по устройство на територията, 
инфраструктура, благоустрояване и околна 
среда /КУТИБО/ се стремя да намеря най-
правилния подход, за решаване на проблемите 
на гражданите. Старая се да осигуря нормален 
диалог между колегите от различните 
политически сили в комисията за вземането 
правилни решения за общината и нейните 
жители. 

Кои са най-сериозните проблеми в                    
гр. Костенец , които се нуждаят от спешно 
решаване според Вас?

Един от основните проблеми в Костенец  е 
безработица, за което ще спомогнат създаването 
нови Общински предприятия /БКС/ и откриване 
на нови работни места. Трябва да се работи 
също за подобряване на инфраструктурата, 
водопроводна и канализационна мрежа. 
Приоритет на общината е създаването  нови 
Общински предприятия /БКС/ и откриване 
на нови работни места. Трябва да се работи 
също за подобряване на инфраструктурата, 
водопроводна и канализационна мрежа. 

Бихте ли могли с няколко изречения да 
опишете как бихте искали да изглежда 
гр.Костенец?

Трябва да обърнем внимание на чистотата 
на града. Хората, които живеем тук трябва да 
ценим това, което имаме, да даваме принос за 
приветливия вид на града.                                                   

от стр. 1

Костенец има прекрасни условия
 за развитие на културен 
и исторически туризъм



брой 6/72, юли 2017 г. 5ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

на стр. 4

На 29 юни 2017 година в голямата 
заседателна зала на Община Костенец се 
проведе  заседание на  Общински съвет 
– Костенец, присъстваха 12 общински 
съветници, г-н Радев, кмет на общината, 
кметовете на населени места гр. Момин 
проход, г-жа Митрова, с. Костенец, г-жа 
Кацарова, кметските наместници на с. 
Пчелин, с. Горна Василица и с. Очуша, 
граждани на Община Костенец.
Т О Ч К А    П Ъ Р В А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
промяна в Програмата за управление 
и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в Община Костенец през 2017 г. 
На гласуване бе подложено предложението 
на кмета на общината. С 12 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се” бе прието.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.8, ал.9 и ал. 
10 от Закона за общинска собственост, с 12 
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” ,  
Общински съвет- Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 89

Да се допълни приетата с Решение 
№ 3/31.01.2017г. на Общински съвет- 
Костенец „Програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска 
собственост в Община Костенец през 2017 
година”, както следва:

 В раздел ІІІ, буква А – „Имоти, които 
Община Костенец има намерение да 
предостави под наем”, се добавя следния 
текст: 20. Част от новообразуван Поземлен 
имот № 6003 в кв.85 по плана на гр. 
Костенец, след изменение на кадастралния 
план – попълване на поземления имот, 150 
кв.м.

 В раздел ІІІ, буква Б – „Имоти, които 
Община Костенец има намерение да 
продаде”, се добавя следния текст: 30. 
Самостоятелно обособено помещение с 
площ от 60 кв.м., състоящо се от търговска 
част и санитарен възел, находящо се в 
североизточната част на Първи етаж, 
целият с площ от 251 кв.м. от Масивна 
сграда на два етажа с мазе, цялата със ЗП 
275 кв.м., ведно със съответните идеални 
части от правото на строеж, находящо се 
в УПИ І „Търговски комплекс”  в кв. 14 
по плана на гр. Момин проход; 31. Част 
от уширение между улици „Родопи”, 
„Езерище” и „Кръстите” по плана на 
с.Костенец,която се включва в УПИ І- 
1229, кв. 62 по плана на с. Костенец за 
образуване на нов урегулиран поземлен 
имот  - уреждане на сметки по регулация 
след одобряване на изменение на ПУП  .

 В раздел ІІІ, буква Д– „Имоти за 
преотреждане и преобразуване”, се добавя 
следния текст: 22. Терен за озеленяване 
в кв. 105 по регулационния план на гр. 
Костенец терен 568 кв.м. ПОС 
Попълване в кадастралния план, разделяне 
на имота и промяна на предназначението

23.Уширение между улици „Родопи”, 
„Езерище” и „Кръстите” по плана на 
с.Костенец, терен 60-100 кв.м. 
ПОС Обособяване на УПИ, промяна на 
съседен УПИ І – 1229, кв.62  и промяна на 
улична регулация.
Т О Ч К А    В Т О Р А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
отчет за състоянието на общинския 
дълг през 2016 година. Г-н Чолаков, 

председател на ОбС обяви 
резултата от проведеното 
поименно гласуване, а 
именно: с 6 гласа „за, 2 
„против и 4 „въздържал 
се” предложението НЕ бе 
прието.
Т О Ч К А    Т Р Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я   Р Е Д :

Г-н Одажиян, председател на Комисията 
по образование, култура, младежка 
политика, верозповедания, спорт и туризъм 
запозна присъстващите с предложение 
относно определяне ден за празник на град 
Момин проход.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 90 

Общински съвет – Костенец обявява 27 
юли за празник на град Момин проход.

Т О Ч К А   Ч Е Т В Ъ Р Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
данъчни облекчения за лица инвестирали 
на територията на Община Костенец в 
изграждане и управление на домове за деца, 
домове за стари хора, приюти и домове 
на временно или постоянно настаняване, 
както и за други заведения за предоставяне 
на услуги за подпомагане и разширяване 
възможностите на лица в специализирани 
инстутиции.

Г-ца Джорова, зам.-председател 
на Комисията по икономика, бюджет 
и финанси предложи да се допълни 
предложението в часта на т.2, след 10 лица 
«на постоянни трудови договори».

На основание чл.21, ал.1,т.6 и 
ал.2 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправлеине и местната 
администрация, с поименно гласуване с 12 
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, 
Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 91

ОбС – Костенец одобрява ползване на 
данъчно облекчение на лица, инвестиращи 
на територията на Община Костенец 
в изграждане и управление на домове 
за деца, домове за стари хора, приюти 
и домове на временно или постоянно 
настаняване, както и за други заведения 
за предоставяне на услуги за подпомагане 
и разширяване възможностите на лица в 
специализирани инстутиции, изразяващо 
се в освобождаване по данък недвижимо 
имущество за новопостроени социални 
обекти за срок от три години, считано от 
началния срок на данъчно облагане, при 
наличие на следните критерии, депозирани 
с писмено заявление пред Общински съвет 
– Костенец:

1. Инвестиция в обект със социална 
насоченост на територията на Община 
Костенец на стойност над 1 000 000 лв.; 
2. Осигуряване на заетост на минимум 
10 лица на постоянен трудов договор, 
жители на Община Костенец, за периода 
на ползване на данъчното облекчение.; 3. 
Запазване за посочения период, предмета 
на дейност осъществяван в недвижимия 
имот.
Т О Ч К А   П Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Николов, председател на Комисията 
по нормативна уредба, общински 
предприятия и общинска собственост 
запозна присъстващите с Предложение 
относно годишен счетоводен отчет за 2016 
г. на „Еледжик-Стил”ЕАД (в ликвидация). 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, на основание чл.221, т.7 
във връзка с чл.219, ал.2 от Търговския 
закон, с поименно гласуване с 11 гласа «за», 
0 «против» и 1 «въздържал се»,    Общински 
съвет-Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 92

1. Одобрява годишния финансов 
отчет за 2016 година на „Еледжик-Стил” 
ЕАД (в ликвидация), заверен от назначения 
регистриран одитор. 2. Упълномощава 
Ангел Петров – Ликвидатор на „Еледжик-
Стил” ЕАД (в ликвидация), да предприеме 
всички необходими правни и фактически 
действия за обявяване в Търговския 
регистър при Агенция по вписвания на 
годишния финансов отчет за 2016г. на 
дружеството, заедно с всички съпътстващи 
го документи.
Т О Ч К А   Ш Е С Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Николов, председател на Комисията 
по нормативна уредба, общински 
предприятия и общинска собственост 
запозна присъстващите с Предложение 
относно ускоряване ликвидацията на 
„Еледжик-Стил”ЕАД (в ликвидация).

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
обяви резултата от проведеното поименно 
гласуване, а именно: с 11 гласа „за”, 1 
„против”  и 0 „въздържал се” предложението 
бе прието.

На основание     чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 
8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 54 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 221, т. 11 и чл. 268, ал. 2 
от Търговския закон, с поименно гласуване 
с 11 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал 
се”, Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 93

І. ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, БУЛСТАТ 
000776349 Ю, с адрес: гр.Костенец, 
ул.”Иван Вазов” № 2, чрез КМЕТА на 
Община Костенец – Радостин Радев, да 
изплати задълженията на “Еледжик – 
Стил” ЕАД  към всички кредитори на 
дружеството.

ІІ. Упълномощава кмета на Община 
Костенец да сключи договор с ликвидатора 
на “Еледжик – Стил” ЕАД, с който се 
прехвърлят на Община Костенец обекти от 
ликвидационното имущество собственост 
на дружеството, както следва:

1. Помещения с обща площ от 239.81 
кв.м., разположени на втори и трети етаж 
от сграда, находяща се в гр.Костенец, 
ул.”Белмекен” № 4, изградена в парцел І в 
кв.90А по плана на гр.Костенец, отреден за 
“Община и обществено обслужване”;

2. Поземлен имот с площ от 1 400 кв.м., 
съставляващ парцел VІІІ в кв.10 по плана 
на гр.Момин проход и помещения с обща 
площ 742 кв.м., разположени на сутерена, 
първия и втория етаж на сграда “Битов 
комбинат”, изградена в същия поземлен 
имот.

ІІІ. Средствата да бъдат осигурени от 
бюджета на общината - собствени бюджетни 
средства чрез вътрешнокомпенсирани 
промени и без промяна на общия размер 
на бюджета на Община Костенец за 2017 
г., както следва:

- От дейност „Издръжка на 
администрацията“, § 10-16 – разходи за 
вода, гориво и електрическа енергия – 30 
000 лв. и от § 10-20 – разходи за външни 
услуги – 10 000 лв.;

- От дейности „Горско стопанство“, § 
10-20 – разходи за външни услуги – 20 000 
лв.

- От капиталовия списък отпада 
позиция 4 - „Закупуване на два броя 
високопроходими автомобили 4х4 на 
лизинг“ – 14 000 лв., като размера на 
списъка на капиталови разходи от 906 367 
лв. става 892 367 лв.;
Т О Ч К А   С Е Д М А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
запозна присъстващите с Предложение 
промяна в Правилника за устройството 
и дейността на Общинско предприятие 
«Траянови врата», гр. Костенец.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  ал. 2 
и чл. 27, ал. 4, ал. 5 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация 
във връзка с чл. 52, ал. 3 и чл. 55 от Закона 
за общинската собственост, с поименно 
гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” 
и 0 „въздържал се”, Общински съвет - 
Костенец прие

 Р Е Ш Е Н И Е
№ 94

Общински съвет – Костенец  променя 
Правилника за устройството и дейността 
на Общинско предприятие „Траянови 
врата” гр. Костенец, както следва:

§1.  Навсякъде думата  «Управител» се 
заменя с  «Директор».

§2. В раздел ІV. Управление, чл. 8 
добива следния вид : «Директорът на 
Общинско предприятие „Траянови врата” 
гр. Костенец, се назначава по предложение 
от кмета на общината, след решение на  
Общинския съвет и има следните права и 
задължения:»

§3. В чл.8, нова т.5. Представя три 
месечни отчети чрез кмета на общината 
пред Общинския съвет.
Т О Ч К А    О С М А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
даване на принципно съгласние за водене 
на преговори за възмездно прехвърляне 
на недвижимите имоти, собственост 
на «Специализирани болници за 
рехабилитация – Национален комплекс» 
ЕАД, находящи се в гр. Момин проход, к.к. 
«Вили Костенец» и к.к. «Пчелински бани».

Г-н Василкьов, жител на с. Костенец 
поиска да обърне внимание на всички, че 
в момента се представя предожение да си 
купуват нещо, което си е тяхно, не е нужно 
да се дава съгласие да се купуват имотите, 
които те навремето със самооблагане са 
сторили. Има голяма папка с документи, 
нека да се възложи на кмета да си ги вземем 
безвъзмездно.

Г-н Наджаков, жител на с. Костенец 
заяви, че вярва в почтенността и честността 
на всеки един от тях Повече от 9 години 
и половина тича по институции и по 
полотически партии, незаканно по времето 
на г-н Зашев бе продадено училището и 
г-жа Бирова като атомна бомба, разтури 
прогимназиалното училище. Направили 
са сдружение, но не са намерили подкрепа 
от общината. Училището е могло да стане 
един хубав старчески дом, а се е продало. 

Г-н Радев, кмет на общината поясни, 
че темата е доста сериозна и не случайно 
е внесъл предложение. Миналата година 
са направили среща в Министерството на 
здравето и те са казали, че няма да стане 
безвъзмездно. Присъствали са  Ангел 
Николов и г-жа  Наджакова. Г-жа Кацарова 
също е присъствала. Всички са свидетели и 
знаят  какво се каза. 

Г-н Одажиян, съветник БСП изрази 
мнение, че политическата обствановка 
е различна и предложи да не присъства 
думата «възмездно» в т.1 и т.3 и т.2 да 
отпадне.

Г-жа Кацарова, кмет на кметство 
с. Костенец изрази мнение, че темата 
е сериозна и гореща, от край време се 
говори за връщането на тези бани и 
басейна, което е важно за развитието на 
района. Те действително са построени с 
труд на хората със самооблагане. Трябва 
да се продължи с преговорите, направи 
се такава среща и са присъствали всички 
институции и там се заяви, че не може да се  
говори за базвъзмездно прехвърляне. Г-жа 
Кацарова привоза да се приеме решение за 
продължаване на преговорите. 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, 
ал. 3 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, с 12 гласа «за», 
0 «против» и 0 «въздържал се»,  Общински 
съвет – Костенец прие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Предложение относно Промяна в Програмата за уПравление 
и разПореждане с имотите – общинска собственост в 

община костенец През 2017 г.
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 95

1.Дава съгласие на кмета на Община 
Костенец за водене на преговори с 
Министерство на здравеопазването и 
„СБР – НК” ЕАД за  прехвърляне на 
собствеността на имотите, находящи се 
в гр. Момин проход, курортен комплекс 
„Вили Костенец“ и курортен комплекс 
„Пчелински бани“, собственост на „СБР-
НК“ ЕАД.

2.Възлага на кмета на Община 
Костенец  да отправи мотивирано искане за 
предоставяне на  всеки имот, информация 
за състоянието на сградите, както и 
възможните варианти за възмездни форми 
на прехвърляне на собствеността по т. 1.

3.Възлага на кмета на Община да 
запознае ОбС – Костенец с информацията 
по т. 2 и да предложи проект на решение за 
прехвърляне на собствеността по т. 1.
Т О Ч К А    Д Е В Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
предоставяне възмездно право на 
ползване на резервоар с идентификатор 
№ 58863.200.131.1 със ЗП от 89 кв.м., 
предназначена за водоснабдяване и 
канализация, по кадастралната карта на с. 
Пчелин, к.к. Пчелински бани.

Г-жа Миронова, председател на  
Граждански комитет к.к. Пчелински бани 
поясни, че населението е принудено да 
стане юридическо лице и да участва 
в басейнова дирекция и са станали 
кооперация. Жителите са обединени в 
кооперация, не са съгласни да се дава на 
частна фирма «Пчелински извор», хората 
и сега могат да ползват резервоара. Г-жа 
Миронова заяви, че не са съгласни и нека 
да се обърнат към съвеста си, 54 години е 
свързана с  Костенец, държи на Костенец 
и хората.

Г-жа Станкова, член на Управителния 
съвет на  Кооперация «Пчелинска вода» 
заяви, че категорично е против този 
резервоар да бъде разделен, направили са 
среща, на която бяха поканени и общински 
съветници и нямат против и тези хора да 
участват. Нека да се обединят и да ползват 
всички водата. 

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
обяви резултата от проведеното поименно 
гласуване, а именно: със 0 гласа „за”, 4 
„против” и 7 „въздържал се” предложението 
НЕ бе прието.
Т О Ч К А    Д Е С Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
включване в списъка на средищни детски 
градини и училища на територията на 
Община Костенец за учебната 2017/2018 
година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и във 
връзка с  чл.17, ал.1, т.3 и чл.27, ал.4 и ал.5 
от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, както и във 
връзка с чл.53, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за 
предучилищното и училищно образование,  
с поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се” Общински 
съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 96

1. В списъка на  средищните  детски 
градини в Република България за учебната 
2017/2018 година да бъде  включена: 
ДГ„Здравец” гр.Костенец, гр.Момин 
проход. Брой пътуващи деца в задължителна 
предучилищна възраст- 5.  Маршрут на 
пътуване- село Горна Василица – ДГ 
„Здравец”, гр.Момин проход и обратно 
село Пчелин – ДГ „Здравец”, гр.Костенец 
и обратно. Състояние на пътната мрежа- 
Общинска и републиканска пътна мрежа; 
асфалтова настилка в добро състояние.

2. В списъка на  средищните  училища 
в Република България за учебната 
2017/2018 година да бъдат включени: 
ОУ„Св.Св.Кирил и Методий”  гр.Костенец. 
Брой пътуващи ученици в задължителна 
училищна възраст- 12. Маршрут на 
пътуване-  Пчелински бани -с.Пчелин 

– гр.Костенец и обратно. Състояние на 
пътната мрежа- Общинска и републиканска 
пътна мрежа; асфалтова настилка в добро 
състояние.

ОУ„Христо Смирненски”  гр.Момин 
проход. Брой пътуващи ученици в 
задължителна училищна възраст-11. 
Маршрут на пътуване- с.Горна Василица 
– гр.Момин проход и обратно. Състояние 
на пътната мрежа- Общинска пътна 
мрежа; асфалтова настилка в много добро 
състояние.

3.Упълномощава кмета на община 
Костенец да изготви мотивирано 
предложение до Министерството на 
образованието за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища в 
Република България.
Т О Ч К А    Е Д И Н А Д Е С Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
съгласие, като собственик за изменение 
на ПУП – изменение на улична регулация 
между квартали 62, 63, 97, 98 и 105 по 
регурационния план на с. Костенец.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 
от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 134, ал.2, т. 
6 от Закона за устройство на територията, 
с поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”,  Общински 
съвет Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 97

1.Дава съгласие, като собственик за 
изменение на улична регулация /ИПУП - 
ИПУР/ между квартали 62, 63, 97, 98 и 105 
по регулационния план на с. Костенец, при 
което се образува нов урегулиран поземлен 
имот ХІІ – 2002 „За магазин”  - общинска 
собственост, а реална част, при граници: 
ул. „Родопи”, УПИ ХІІ-2002 „За магазин”, 
ул. „Кръстите” и УПИ І-1229 се включва в 
новообразуван урегулиран поземлен имот 
ХІІІ-1229 – частна собственост в кв. 62 по 
регулационния план на с.Костенец.  

2. Променя предназначението на реална 
част, при граници: ул. „Родопи”, УПИ ХІІ-
2002 „За магазин”, ул. „Кръстите” и УПИ 
І-1229, която се включва в УПИ І-229 – 
частна собственост за образуване на нов 
урегулиран поземлен имот ХІІІ-1229 в кв. 
62 по регулационния план на с.Костенец, от 
публична в частна общинска собственост.

3.Възлага на кмета на общината да 
извърши необходимите действия по 
Закона за устройство на територията и 
свързаните с него нормативни актове, във 
връзка с разрешаването и изработването на 
изменението на плана за регулация.
Т О Ч К А    Д В А Н А Д Е С Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
разрешаване изработването на ПУП – 
план за застрояване на ПИ № 24894.1.26, 
находящ се в землището на с. Долна 
Василица.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл.27, 
ал.3 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 
и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията, с  12 гласа „за”, 0 „против” 
и 0 „въздържал се”, Общински съвет - 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 98

 На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 
одобрява задание за изработване на 
подробен устройствен план – план за 
застрояване за поземлен имот № 24894.1.26 
с ЕКАТТЕ 24894 в местността „Малкото 
поле 1” , землището на с. Долна Василица, 
общ. Костенец съгласно приложената 
скица – предложение.

 На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ 
разрешава изработването на подробен 
устройствен план – план за застрояване 
на поземлен имот № 24894.1.26 с ЕКАТТЕ 
24894 в местността „Малкото поле 1”, 
землището на с. Долна Василица, Община 
Костенец. 
Т О Ч К А    Т Р И Н А Д Е С Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
разрешаване изработването на ПУП – план 
за застрояване и парцеларен план за имот 
№ 401079, в землището на село Костенец, 
местност «Орниче» с ЕКАТТЕ 38916, общ. 
Костенец.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 
т. 11 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 110, ал.1, т. 3 и т.5, 
чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона 
за устройство на територията, във връзка с 
чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване 
на земеделските земи и чл. 30, ал. 6 на 
Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи, с поименно 
гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 
„въздържал се”, ОбС Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 99

1. Одобрява техническо задание 
и разрешава изработването на 
подробен устройствен план  - План за 
застрояване с отреждане за „Жилищно 
строителство”, при следните показатели 
на застрояване: Плътност на застрояване:  
20 %; Интензивност на застрояване:  
0,6; Минимално озеленена площ: 70 %; 
Максимална височина на сградата – до 10 
м; Начин на застрояване – свободно стоящо 
„Е”; 

2.  Одобрява техническо задание и 
разрешава изработването на подробен 
устройствен план - Парцеларен план, 
подземен електропровод и водопровод за 
питейна вода, захранващи поземлен имот 
№ 401079 в землището на село Костенец, 
местност „Орниче” с ЕКАТТЕ 38916, 
община Костенец, област Софийска, 
при отреждане на имота за „Жилищно 
строителство”. 

3. Упълномощава и възлага на кмета 
на общината да предприеме необходимите 
действия по ЗУТ, ЗОЗЗ и свързаната с тях 
нормативна уредба.
Т О Ч К А    Ч Е Т И Р И Н А Д Е С Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
съгласие, като собственик за изменение на 
ПУП – изменение на плана за регулация 
на  УПИ V-380, УПИ – 680 и УПИ ІV-680 
в кв.71 по кадастралния и регулационен 
плана на гр. Костенец.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 
и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 
чл. 134, ал.2, т. 6 от Закона за устройство 
на територията, с поименно гласуване с  12 
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, 
Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
 № 100

1.Дава съгласие, като собственик част с 
площ от 23 кв.м. от вътрешна улица между 
о.т. 2-3, да се придаде към УПИ V-680 в кв. 
71 по регулационния план на гр.Костенец.

2.Променя предназначението на част с 
площ от 23 кв.м. от улица между о.т. 2-3, 
която се включва в УПИ V-680 в кв. 71 по 
регулационния план на гр.Костенец, от 
публична в частна общинска собственост, 
след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на Община Костенец за одобряване на 
ПУП – ПР на УПИ V-380, УПИ ХІ-680 и 
УПИ ІV -680 в кв. 71 по кадастралния и 
регулационен план на гр. Костенец. 

3.Възлага на кмета на общината да 
извърши необходимите действия по 
Закона за устройство на територията и 
свързаните с него нормативни актове, във 
връзка с разрешаването и изработването на 
изменението на плана за регулация
Т О Ч К А    П Е Т Н А Д Е С Е Т А   
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
отдаване под наем на терени – публична 
общинска собственост, находящи се в 
град Момин проход, за поставяне на 
преместваеми обекти за търговска дейност.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.14, ал.7 и 
ал.8 от Закона за общинска собственост, 
с поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”, Общински 
съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 101

1. Общински съвет - Костенец дава 
съгласие за откриване на процедура за 
отдаване под наем на следните имоти – 
публична общинска собственост,  за срок 
от 10 години: - петно № 1 с площ от 90 
кв.м, представляващо „Озеленяване“, 
попадащо в поземлен имот пл. № 3034 
с предназначение „Друг вид озеленени 
площи” с площ от 3828 кв.м., находящ 
се в ЦГЧ, кв. 14 по кадастралния план 
на гр. Момин проход, за поставяне на 
преместваем обект – „Заведение за бързо 
обслужване” съгласно схема, одобрена 
от главния архитект, при първоначална 
месечна наемна цена, определена 
съгласно Наредба за базисните цени за 
отдаване под наем на имоти – общинска 
собственост, в размер на 230,00 лв., като 
пред преместваемия обект през летния 
сезон се ползва допълнителна площ от 20 
кв.м. за разполагане на маси и столове за 
консумация, за която се заплаща месечна 
наемна цена в размер на 105,00 лева; 

- петно № 2 с площ от 57 кв.м., 
представляващо „Озеленяване” , 
попадащо в поземлен имот пл. № 3034 
с предназначение „Друг вид озеленени 
площи” с площ от 3828 кв.м., находящ 
се в ЦГЧ, кв. 14 по кадастралния план 
на гр. Момин проход, за поставяне на 
преместваем обект – „Заведение за бързо 
обслужване” съгласно схема, одобрена 
от главния архитект, при първоначална 
месечна наемна цена, определена съгласно 
Наредба за базисните цени за отдаване под 
наем на имоти – общинска собственост, в 
размер на 150,00 лева.

2. Възлага на кмета на Община Костенец 
да организира и проведе публични търгове 
за отдаване под наем на горепосочените 
терени и да сключи договори за наем със 
спечелилите участници.
Т О Ч К А    Ш Е С Т Н А Д Е С Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
отдаване под наем на терени – публична 
общинска собственост, находящи се в град 
Костенец, за поставяне на преместваеми 
обекти за търговска дейност.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.14, ал.7 и 
ал.8 от Закона за общинска собственост, 
с поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”, Общински 
съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 102

1. Общински съвет - Костенец дава 
съгласие за откриване на процедура за 
отдаване под наем за срок от 10 години 
на следните имоти – публична общинска 
собственост, представляващи:  - терен 
№ 1 с площ от 25 кв.м, представляващ 
„Озеленяване” по поречието на река 
Марица, ул. „Стефан Караджа” по плана на 
град Костенец, за поставяне на преместваем 
обект за извършване на търговска дейност 
съгласно схема, одобрена от гл. архитект 
на Община Костенец, при първоначална 
месечна наемна цена, определена съгласно 
Наредба за базисните цени за отдаване под 
наем на имоти – общинска собственост, в 
размер на петдесет и пет лева;

- терен № 3 с площ от 50 кв.м., 
представляващ „Озеленяване” по 
поречието на река Марица, ул. „Стефан 
Караджа” по плана на град Костенец, 
за поставяне на преместваем обект за 
извършване на търговска дейност съгласно 
схема, одобрена от гл. архитект на Община 
Костенец, при първоначална месечна 
наемна цена, определена съгласно Наредба 
за базисните цени за отдаване под наем на 
имоти – общинска собственост, в размер на 
100,00  лв;

на стр. 5
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- терен, представляващ „Озеленяване” 
на „Спасов мост” по поречието на река 
Марица, ул. „Чайка” по плана на град 
Костенец, за поставяне на преместваем 
обект за извършване на търговска дейност 
съгласно схема, одобрена от гл. архитект 
на Община Костенец, при първоначална 
месечна наемна цена, определена съгласно 
Наредба за базисните цени за отдаване под 
наем на имоти – общинска собственост, в 
размер на 30,00  лв.

 2. Възлага на кмета на Община 
Костенец да организира и проведе 
публични търгове за отдаване под наем 
на горепосочените терени и да сключи 
договори за наем със спечелилите 
участници.
Т О Ч К А    С Е Д Е М Н А Д Е С Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
отдаване под наем на терени – публична 
общинска собственост, находящи се в 
централната част на к.к. Вили  Костенец, 
за поставяне на преместваеми обекти за 
търговска дейност.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.14, ал.7 и 
ал.8 от Закона за общинска собственост, 
с поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”, Общински 
съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 103

1. Общински съвет - Костенец дава 
съгласие за отдаване под наем за срок от 
10 години на имот – публична общинска 
собственост, представляващ терен с 
площ от 80 кв.м., попадащ в поземлен 
имот с идентификатор № 38916.10.244 по 
кадастралната карта на к.к. Вили Костенец, 
за поставяне на преместваем обект за 
извършване на търговска дейност съгласно 
схема, одобрена от гл. архитект на Община 
Костенец, при първоначална месечна 
наемна цена, определена съгласно Наредба 
за базисните цени за отдаване под наем на 
имоти – общинска собственост, в размер на 
235,00  лв.

2. Възлага на кмета на Община Костенец 
да организира и проведе публичен търг за 
отдаване под наем на горепосочения имот и 
да сключи договор за наем със спечелилия 
участник.
Т О Ч К А    О С Е М Н А Д Е С Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с предложение относно 
отдаване под наем на имот – публична 
общинска собственост за търговска 
дейност, находящ се в с. Костенец.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за 
общинска собственост и чл.21, ал. 1 и 2 
от Наредба за общинската собственост, 
с поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”, Общински 
съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 104

I. Общински съвет - Костенец дава 
съгласие да се отдаде под наем недвижим 
имот – публична общинска собственост, 
представляващ терен № 8 с площ от 15,00 
кв.м., находящ се в ЦГЧ – площад  в кв.66 
по плана на село Костенец.

II.  Имотът по т.I да се отдаде под наем 
чрез провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, за разполагане на преместваем 
обект за търговска дейност по схема за 
разполагане на преместваеми обекти в 
централна част на село Костенец, за срок 
от 10 години, при първоначална месечна 
наемна цена, определена съгласно Наредба 
за базисните цени за отдаване под наем на 
имоти – общинска собственост,  в размер 
на 30,00 лева.

 ІІI. Възлага на кмета на Община 
Костенец да организира и проведе 
публичен търг и сключи договор за наем 
със спечелилия участник.
Т О Ч К А    Д Е В Е Т Н А Д Е С Е Т А    

О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :
Г-н Радев, кмет на общината запозна 

присъстващите с предложение относно 
отпускане на дърва за огрев на фронтоваци, 
военноинвалиди и военнопострадали, 
жители на Община Костенец.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 
с поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”, Общински 
съвет - Костенец приe

Р Е Ш Е Н И Е
№ 105

ОбС- Костенец отпуска безплатно 
индивидуално по пет пространствени 
куб.м. на всеки или общо деветдесет 
пространствени куб.м. широколистни 
дърва за огрев на военноинвалиди и 
военнопострадали членове на Дружество 
«Военноинвалид», гр. Костенец, съгласно 
приложен списък, както и на Иван Ангелов 
Янков – ветеран от войната.
Т О Ч К А    Д  В А Д Е С Е Т А    
О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

Г-н Радев, зам.-председател на 
Комисията по здравеопазване и социална 
политика запозна присъстващите с 
предложение относно отпускане на 
еднократни помощи.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 
и ал.5 във връзка с чл.17, ал.1,т.4 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация, с поименно гласуване с 11 
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се»,  
Общински съвет –Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 106

1. Общински съвет – Костенец, 
отпуска помощ по 160 лв. за раждане 
на  дете на девет жители на Община 
Костенец; 2. Общински съвет – Костенец 
отпуска еднократни помощи, необходими 
за лечение на жители на общината; 3. 
Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 
от общинския бюджет.
Т О Ч К А    Д  В А Д Е С Е Т    И    
П Ъ Р В А    О Т    Д Н Е В Н И Я     Р Е Д :

П И Т А Н И Я
Г-н Даскалов, съветник БСП поясни, 

че няма конкретно питане, но има молба 
към всички съветници и към себе си, днес 
е усетил, че расте голямо напрежение, 
не се разбират изобщо, а са избрани от 
жителите на общината да решават техните 
проблеми. Г-н Даскалов призова за по-
голяма отговорност, защото съветниците са 
тук,за  да работят в полза на гражданите от 
общината.

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
постави въпрос относно канализацията при 
животинския пазар, имало е жалби, при 
правене на подпорната стена е прекъсната 
канализацията и сега всичко се излива в 
реката, дали ще има решение на проблема?

Г-жа Стоянова, съветник ГЕРБ запита 
какво става със системата за електронното 
гласуване, заложени са средствата в 
бюджета на общината.

Г-н Радев, кмет на общината, отговори 
на поставените въпроси, като поясни, 
че това е фирмата направила покрива 
на училището в гр. Момин проход. За 
машините БКС, четири на брой, имало е 
обществена поръчка, нека да се направи 
комисия, за да се види. За канализацията, 
трябва да се възложи  проектиране, 
ще се опитат да решат проблема, но 
трайното решение е да се работи по целия 
канализационен път. За електронното 
гласуване половината е платено, работи се 
по въпроса.

Г-н Хаджиниколов, гл.счетоводител 
поясни, че за „Данаила билд”ЕООД г-н 
Радев поясни, в справката на г-жа Стоянова 
е описано точно, остават от заема около 
700 хил.лв., предложението е отчет към 
31.12.2017г., а справката към 31.05.2017г., 
нови задължения от заема не се плащат, 
платени са само старите.

Поради изчерпване на дневния ред, 
г-н Чолаков, председател на ОбС закри 
заседанието в 13.30 часа.

от стр. 4

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

       Община Кoстенец на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на  
територията /ЗУТ/, Решение № 41 от протокол №5 на Общински съвет гр. Костенец 
от 10.03.2017г.; писмо № ОВОС-5/29.03.2017г. на Министерството на околната среда 
и водите; Решение №6  от протокол №3 на общински експертен съвет по устройство 
на територията от 25.04.2017г  съобщава, че е изработен проект –ПУП-ПП/ подробен 
устройствен план – парцеларен план/ във фаза окончателен проект за трасе на 
реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане „Чавча“ и 
„Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на гр.Костенец, което преминава 
през следните поземлени имоти: № 803004; 112006; 000335; 000082; 000275; 000274; 
000068; 000069; 000285; 000221; 000284; 000215; 000166; 000170; 000171; 000020; 
000113; 000719; 000114; 000117; 000110; 403001; 813006; 807001; 817003; 813004; 
813015; 817001 с ЕКАТТЕ 38916 в землището на с.Костенец, община Костенец, 
Софийска област.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в общината, ет. 4 
(стая № 34) и да направят писмени възражения, предложения и искания по тях.

Костенец  днес 
Издание на Община Костенец

e-mail: kostenetz.dnes@kostenetz.com ;
 2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2 

Редактор: Вержиния Шопска; телефон 0877 10 76 77
Оформление и печат: Актив Комерс - Костенец
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ВИ  КАНИ  НА 
  

на официално 
честване 1031    

години от 
победоносната битка             

на цар Самуил 
при „Траянови врата”, 

 
което ще се състои  

на 17 август 2017 година от 
19.00 часа на  крепостта. 

Заповядайте! 

На 12 юли 2017 г. Общински съвет 
– Костенец    проведе  гласуване чрез 
подписка във връзка с предложение 
относно промяна на Решение № 107,108 
и 109 по Протокол №13 от заседание на 
ОбС-Костенец.

Р Е Ш Е Н И Е № 107
ОбС – Костенец, дава мандат на 

кмета на Община Костенец, да изрази 
позицията на общината по обявения 
проект за дневен ред в писмо на 
Областния управител на Софийска 
област и да гласува както следва: По т.1 
от дневния ред – „за“; По т.2 от дневния 
ред – при  постъпване  на  допълнителни  
въпроси на заседанието, да приеме 

предложенията към същите, както при 
необходимост да гласува по негова 
преценка, с оглед запазване интересите 
на Община Костенец.

Р Е Ш Е Н И Е № 108
Променя Правилника за 

организацията и дейността на Общински 
съвет – Костенец, Постоянните комисии 
и взаимодействието му с Общинската 
администрация, както следва.

Р Е Ш Е Н И Е № 109
 Общински съвет – Костенец избира 

инж. Мирослав Лъчезаров Николов 
за Директор на Общинско предпиятие 
«Общински гори и земи в горски фонд» 
към Община Костенец.

Гласуване чрез подписка 
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Международен фестивал 
“Черноморски перли” организира  
четиридневни фестивали  на 7, 8 и 9 
юли 2017г. по черноморските курорти и 
общини по график. При организирането 
и реализирането на многобройните 
си творчески прояви Български арт и 
фолклорен център “Нестия” работи 
с редица дългогодишни партньори, 
развива активна международна дейност с 
организирането на участия в международни 
фолклорни арт фестивали и конкурси на 
фолклорни групи от всички краища на 

България с международно участие.Тази 
година участие взеха над 20 групи от 
Грузия , Молдова, Сърбия Македония. .  
За поредна година имаше и представител 
на Община Костенец – трите възрастови 
формации на ДТС  „Момин проход“  с 
ръководител Станислав Крумов и ВГ 
„Ангелски гласчета“ с ръководител Мария 
Маленкова  при НЧ “Гео Милев-1954“ град 
Момин проход, които  за пореден път се 
завърнаха с купа   грамоти за  участието си 
във фестивала. 

Международен фестивал  „Черноморски перли“ Слънчев бряг

ПЪРВА НАГРАДА ЗА ФТФ „КОСТЕНЕЦ“ 
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ 

„КОРАБЪТ НА УСПЕХА“
От 23 до 25 юни 2017 година Поморие 

отново бе  пристан за „Кораба на 
изкуствата” като  се превърна в  сцена за 
повече от 640 деца от България, Сърбия, 
Молдова и Русия.

„Корабът на изкуствата” е 
международен фестивал, който за 
четвърта поредна година се проведе 
в града под патронажа на кмета Иван 
Алексиев и под стройната организация на 
ЦПЛР – ОДК Поморие. Фестивалът има 
и конкурсна част. Десетки колективни и 

индивидуални изпълнители ще се борят 
за одобрението на жури и публика в 
разделите: Класически инструменти и 
пиано, хореография и естрада.

Фолклорна танцова формация 
„Костенец“ , с художествен ръководител 
Николай Ибришимов, получи първа 
награда и диплом за отлично представяне 
в Международния фестивал „Корабът 
на изкуствата“ в Поморие, в категория 
„Български народни танци“, втора 
възрастова категория.

На 23 юли 2017 г. Манастирът „Свети 
Илия“ край село Очуша, отбеляза своя 
храмов празник с голям събор . Приготвен 
бе вкусен телешки  курбан /10 казана/ , който 
се раздаде за здраве на желаещите. Слово по 

повод празника произнесе кметския 
наместник  на с. Очуша, г-н  Георги 
Георгиев. На този празничен ден , 
организиран от кметството, участие 
взеха  Танцов състав  “ Пчелински 
извор “-ръководител Димитър 
Михов и детската група към състава, 
за музикалното оформление се 
погрижиха ДУО „Момин проход“. 
Официални лица на мероприятието 
бяха  зам.-кметът на общината 
Румен Тодоров, г-н Георги Янакиев- 
секретар на общината, г-жа Йорданка 
Митрова- кмет на гр.Момин проход, 
жители и гости. 

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 180-ГОДИШНИНАТА ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Читалищна библиотека съвместно с 
МВГ “Родолюбец” при  НЧ“Прогрес 1907” 
гр. Костенец, отбеляза 180-та годишнина от 
рождението на  Васил Левски с посещение 
в град Карлово. МВГ „Родолюбец“  взе 
участие в концерта на града и получи 
грамота за изявата си. Празникът даде 
сцена на много песни и участници в цялата 
страна. Представителите от библиотеката 
при НЧ“Прогрес 1907“ гр.Костенец, 

припомниха на участниците за живота и 
делото  Апостола. Посетиха  Националния 
музей-къща на Васил Левски, параклиса, 
където се пази кичур от косата му, 
постоянната изложба на Левски. Вечерта 
взеха участие и в митинг-зарята,  която 
бе уважена и от Президента на Република 
България -Румен Радев. Дълбок поклон 
пред живота и делото на Апостола на 
свободата - Васил Левски!

Църковен събор в манастира  “Св.Илия”

На 27 юли, православната църква 
отбеляза паметта на Св. Пантелеймон, 
почитан като застъпник за изцелението 
на болни и немощни.

За първа година празникът на град 
Момин проход се проведе на 27 юли.  
Празничната програма започна в 19 часа 
в парка на града. 

Участие  взеха  поп-изпълнителката 
Маргарита Хранова, народните певици 
сестри Диневи и трите възрастови 
формации на ДТС „Момин проход“ при 
НЧ “Гео Милев-1954“ гр.Момин проход с 
ръководител Станислав Крумов.

Официални гости на празника бяха: 

г-н Радев, кмет на Община Костенец, 
зам.- кметът на общината Румен Тодоров, 
председателя на Общинския съвет инж. 
Пламен Чолаков, секретарят на общината 
Георги Янакиев, общински съветници и 
кметове на населени места. 

Поздрави към присъстващите 
поднесоха кметът на Община Костенец 
Радостин Радев , г-жа Митрова кмет на 
град Момин проход и председателя на 
Общинския съвет инж. Пламен Чолаков.  
Този хубав празник, организиран от 
кметството продължи с много забавление  
и танци за присъстващите, а за финал 
имаше и заря.

27 юли- Празник на град Момин проход

На 28 юли 2017 г. Общинска организация 
Русофили -Костенец организира концерт на 
Илья Баланчук и Екатерина Лимарова. 

Прекрасните им изпълнения 
развълнуваха и доставиха огромно 
удоволствие на публиката. Благодарение 
на Община Костенец и кмета г-н Радев се 
реализира този концерт. 

Илья Баланчук и Екатерина Лимарова 
заедно с представители на Общинска 
организация Русофили-Костенец поднесоха 
цветя на паметника на загиналите съветски 
воини в град  Момин проход.

 
Професионалният вокал, обаянието и 

харизмата на артистите не оставят никого  
равнодушен.                                                                                                                        

Публиката напълни Амфитеатъра и 
посрещна с аплодисменти всяко тяхно 
изпълнение!  

КОНЦЕРТ НА РУСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ В КОСТЕНЕЦ


