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На основание чл.27, ал.6 от 
Закона за местното самоуправление 
и местната администрация 
(ЗМСМА) и чл.11, ал.1,т.11 от 
Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – 
Костенец, Постоянните комисии и 
взаимодействието му с Общинската 
администрация, внасям за разглеждане 
настоящия отчет за дейността на 
Общински съвет и неговите постоянни 
комисии.

При извършване на дейността си 
през отчетния период Общинския 
съвет прие различни по видове и 
правна същност актове – правилници, 
наредби, решения, класифицирани 
на: административни актове, 
нормативни актове, както и решения 
за приемане на стратегически 
документи. Класификация би могла 
да бъде извършена и според сферите 
на дейност, които регулират актове 
на общинския съвет, съгласно 
разпоредбата на чл.17 от ЗМСМА.

В своята дейност, през отчетния 
период Общински съвет – Костенец 
се ръководеше от следните 
принципи: законност, колегиалност, 
самостоятелност по отношение на 
държавните органи при вземане на 
решения, гарантиране и закриляне 
интересите на жителите на общината, 
публичност при вземане на решения и 
тяхното изпълнение.

За периода 01.07.2017г.- 
31.12.2017г. са проведени 4 редовни 
(от които едно извън територията на 
общината), 2 извънредни заседания и 10 
гласувания чрез подписки. Заседанията 
са проведени съгласно изискванията 
на Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и 
Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – 
Костенец, Постоянните комисии и 
взаимодействието му с Общинската 
администрация.

Гражданите на община Костенец 
имат безпрепятствен достъп до 
Председателя и Зам.-председателя 

на Общински съвет – Костенец, 
посредством приемните дени 
провеждани всяка седмица, съответно  
в понеделник и петък.

Заседанията на постоянните 
комисиите са открити. На тях 
присъстват представители на 
общинската администрация от 
съответния ресор, управители на 
търговски дружества с общинско 
участие, когато са вносители на 
обсъжданите проекти за решения, 
кметовете на кметства и  представители 
на неправителствени организации и 
граждани.

През отчетния период :
1. Комисия по икономика, бюджет 

и финанси с председател г-жа Надежда 
Янкова е провела  11 заседания;

2. Комисия по устройство 
на територията, инфраструктура, 
благоустрояване и околна среда с 
председател г-н Емил Даскалов - 9 
заседания;

3. Комисията по здравеопазване и 
социална политика , с председател 

д-р Васил Беляков – 6 заседания;
4. Комисия по образование, 

култура, младежка политика, 
вероизповедания, спорт, туризъм с 
председател г-н Константин Радев- 7 
заседания;

5. Комисия по нормативна уредба, 
общински предприятия и общинска 
собственост, с председател г-н Юлиян 
Одажиян-  13  заседания;

6. Комисия по еврофондове, 
проекти, следприватизационен 
контрол с председател г-н Юлиан 
Георгиев  - 5 заседания;

7. Комисия по Закона за 
предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси и  антикорупция 
с председател г-н Георги Митров - 1 
заседание.

По протест на прокурор от 
Окръжна прокуратура – София , 
Административен съд София област 
отмени разпоредби на Наредбата за 
рекламната дейност на територията 
на Община Костенец. За периода 
няма върнати от страна на кмета за 
ново обсъждане актове на Общинския 
съвет или оспорени такива пред 
административен съд. Не е имало 
искане за спиране на изпълнението 
на общи административни актове или 
действие на подзаконови нормативни 
актове.

В изпълнение на правомощията 
си по чл.32, ал.2 от Закона за 
администрацията и във връзка с чл.45, 
ал.4 от ЗМСМА, през разглеждания 
период Областния управител не е 
върнал решение за ново разглеждане 
и не е спирал 

Интервю с г-н Радостин Радев,  кмет на община 
Костенец

 Г-н Радев, как приключи изминалата 2017 г. 
за община Костенец? 

Изминалата година  приключи с подписването на 
два договора с Държавен фонд земеделие за ремонт на 
ОУ„Св. св. Кирил  и Методий“ на стойност 1 165 349, 
83лв. и „Рехабилитация на път гр. Костенец – Вили 
Костенец“ на стойност 5 853 706,45 лв. 

През цялата година общината вложи доста усилия 
и средства за подготовка на редица инфраструктурни 
проекти, както за ремонт на сгради,  детски  площадки 
и други. 

През 2017 година беше даден реален старт на 
проект „Съвместно управление на риска в регион 
– Нишка Баня и Костенец”  по Програмата за 
трансгранично сътрудничество България – Сърбия 
, от който към 22 февруари 2018г. община Костенец 
придоби две високопроходими машини,  които да 
бъдат използвани при необходимост от бърза реакция 
при възникване на пожари. 

От м. март 2017 г. общината започна да изпълнява 
услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и 
снегопочистване, като за тази цел се закупиха 
производствени сгради и терени, както и машини 
за извършване на дейността, съдове за смет и др. В 
предприятието са назначени 42 души, за дейности 
сметосъбиране и сметоизвозване, озеленяване, 
изпълнители-гробари, строителни работници. От 
тях кметство с. Костенец и кметство гр. Момин 
проход разполагат с по двама озеленители и двама 
сметосъбирачи.  Обявихме обществена поръчка 
и подписахме договор с избрания изпълнител за 
доставка на технологична линия за производство 
на пелети. Подобри се работата на общинското 
предприятие по туризъм, на което бе възложено 
управлението на крепостта „Траянови врата“ 
и маркетинга на Костенец, като туристическа 
дестинация. Със средства от банковия заем се 
закупиха не само терени за нуждите на ОП“БКС“, 
но и помещение и оборудване за дърводелски цех. 
Към 22 февруари 2018г. дърводелският цех работи, 
назначен e необходимият персонал за дейността 
му. Към нередовните данъкоплатци в общината 
съм предприел съответните мерки за  събиране на 
задълженията чрез частни съдебни изпълнители. На 
собствениците на кучета, които не се грижят зя тях и 
ги пускат безотговорно на обществените територии, 
ще бъдат налагани солени глоби, както и на такива, 
които ги докарват кучета от други места. Сключени 
са договори за покупко-продажба на имоти за 
разширение на гробищния парк, като на половината 
от тях са изплатени средствата, а на другата половина 
ще продължим изплащането през 2018 г. 

Изпълнихме на 90% списъкът с капиталови 
разходи за 2017 г., като усилията в голямата си част 
бяха насочени към реконструкция и подмяна на 
водопреносната мрежа на територията на общината. 
Считам, че това е важна стъпка, която трябва да 
продължи и в бъдеще за подобряване водоснабдяване 
на населението с питейна вода. Тези инвестиции ги 
правим за бъдещите поколения. Вече има големи  
райони в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец 

с изцяло подменена водопреносна мрежа. Мисля, 
че ефекта е налице. Изкърпена бе републиканската 
мрежа в гр. Костенец и гр. Момин проход, изцяло 
е ремонтирано пътното платно по дължина  на ж.п 
линията в гр. Костенец, изцяло е асфалтиран двора 
на болницата и паркинга в нея. Санирана е сградата 
на общинската болница и е изградена нова парна 
инсталация, която вече функционира.  

Създадени са нови работни места в общината 
и  в нейните структурни звена, като ръста е 30%. 
Продължава дейността по програмите за  „Личен 
асистент“, „Домашен помощник“ и „Топъл обяд“. 
Приключиха три проекта през Програмата за 
управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС), а именно „Ремонт на вътрешен 
и магистрален водопровод и доизграждане на 
канализация на ул. Самуил“  Вили Костенец 
Изградени и реновирани бяха два броя детски 
площадки в кв. Олимпиада гр. Костенец и ул. „Ружа“ 
гр. Момин проход. Към края на 2017 г. мога да кажа, 
че общината има проектна готовност за обекти на 
стойност над 30 млн. лв., включващи реконструкция 
и рехабилитация на улици и подмяна на ВиК мрежа, 
енергийна ефективност на общински сгради и др.

Изминалата 2017 г. приключи доста напрегнато, 
както всяка година. Когато си поставяш високи цели и 
се стремиш да ги изпълниш, винаги има напрежение. 
Въпреки трудностите, които среща общината, 
стараем се колективът да работи добре при нормални 
условия и при все още не добро възнаграждение. 
Предизвикателство  пред мен е през 2018 г. да 
подобрим условията за труд и работната заплата на 
персонала.

Вече е ясен бюджетът на община Костенец за 
2018 година. Как бихте го определили?

Приет е бюджетът за 2018 г., който надвишава 
малко над 10 млн.лв. за първи път в годините назад. 
Това разбира се води до много работа, която трябва 
да се свърши, за да бъдат осигурени приходите през 
годината. Всички звена в този процес са натоварени 
максимално. Ставките за МДТ са запазени, както 
миналата година, с изключение на около 15 
юридически лица, на които е променена ставката за 
поддържане на депото, а общия размер не е променен. 

Предстои реализацията на един от най-важните 
проекти на територията на община Костенец, 
а именно: „Реконструкция и рехабилитация на 
общински път Костенец – Вили Костенец“. Предстоят 
и извършване на ремонти след подписване на 
договор с ДФЗ на следните улици на територията на 
общината: ул. „Родопи“ , ул. „Кокиче“  и моста на р. 
Марица при ДГ „Здравец” гр. Костенец, ул. „Ружа“ 
гр. Момин проход, ул. „Хан Аспарух“ , „Мусала” и 
част от ул. „Иван Вазов” с. Костенец. Разбира се и 
общината е заделила целеви и собствени средства за 
ремонтни дейности през текущата 2018 г., като ще 
бъдат подменяни водопроводи на ул. Бачо Киро“, 
„Липа“ /частично/, ул. „Св. Георги“, гр. Костенец, а в 
с. Костенец ул. „Патриарх Евтимий“, пл. „Константин 
Костенечки“ , ул. „Св. Кирил и Методий“, ул. „Христо 
Ботев“ и ул. „Св. Иван Рилски“ и от водохващане 
ниска зона до ул. „Васил Левски“. 

През 2018 г. трябва да стартира и цеха за 
производство на пелети, от което производство са 
заложени приходи в общинския бюджет. Считам, 
че общината може да бъде добър стопанин и добър 
управленец на дейности извън нейната  област. 
Съвместното с председателя на Общински съвет 
продължаваме да работим относно разрешаване 
проблема с функционирането на минералните бани, 
както и басейна във Вили Костенец. И в тази връзка бе 
проведена среща на 22 февруари 2018 г. с Министъра 
на здравеопазването,  г-н  Кирил Ананиев. 

Предизвикателство пред мен е да успеем 
съвместно със собствениците на завода за хартия 
да съхраним това предприятие и то да продължи да 
работи. След като застрахователят отказа напълно 
плащане на щетата. 

Смятам, че най-важното за мен като уплавленец 
си остава задържането на младите хора в общината, 
както и опазването живота и здравето на населението.

ЗА МЕН Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, НО И  ОТГОВОРНОСТ 
ДА УПРАВЛЯВАМ ЕДНА МАЛКА И РАБОТЕЩА ОБЩИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ И 
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 

01.07.2017г.- 31.12.2017г.
от Евгения Захариева, председател на Общински съвет-Костенец
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изпълнение на решения на Общински съвет 
– Костенец. За отчетния период са постъпили 
12 питания от общински съветници и 3 от 
граждани.

Инициативата на кмета и неговия екип 
е изключително важна. Добрите намерения 
и добрите постижения в града и общината 
не биха били възможни без общата воля 
на общинските съветници, без тяхната 
инициатива и подкрепа на всяко хубаво 
начинание. Всяко значително действие на 
местната изпълнителна власт  е  предшествано 
от решение на местната законодателна 
институция. Така ние, като общински 
съветници, поемаме отговорността за него 
пред гражданите.

Предстои ни още много и напрегната 
работа, но не се съмнявам, че всеки един от нас 

ще продължи все така отговорно участието си 
в работата на постоянните комисии и по време 
на заседанията на съвета, за да можем да се 
поздравим с успешен и ползотворен мандат

Завършвам, осъзнавайки необходимостта 
от взаимните усилия на всички ни за още по-
добри резултати в работата на Общинския 
съвет и с благодарност към общинската 
администрация и всички колеги общински 
съветници за отговорността, която проявяват 
към работата си в интерес на жителите на 
община Костенец.

Представям настоящата информация за 
сведение на всички общински съветници, 
на Кмета на общината и на общинската 
администрация, а така също и на гражданите 
на Община Костенец.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
КОСТЕНЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА  

01.07.2017г.- 31.12.2017г.
от Евгения Захариева, председател на Общински съвет-Костенец

Интервю с Георги Митров – 

председател на Комисията по  Закона 

за предотвратяване на интереси и 

антикорупция,  заместник-председател 

на комисията по образование,  младежка 

политика,  вероизповедания, спорт 

и туризъм. Общински съветник в  

Общински съвет - Костенец,  ПП ГЕРБ.     

Кратка информация за Вас

Роден съм на 22 декември 1969 година 
в град Костенец.

Средното си образование съм 
завършил през 1987 година в  СОУ 
”Климент Охридски” гр.  Костенец със 
специалност монтьор на ел . уредби и 
мрежи. 

Висшето си образование съм завършил 
в НСА “Васил Левски” гр. София  със 
специалност - Учител по физическо 
възпитание  и  втора специалност - 
Треньор по    футбол. Семеен, с три деца.

Каква бе причината да се 
кандидатирате за общински съветник?

Като всеки един човек, който е 
загрижен за родния си град и иска да 
остане тук, трябваше да се опитам да съм 
по-близо до хората, до тяхната болка  и 
до техните проблеми и точно това беше 
пътят,  който трябваше да извървя.

Кандидатирайки се за общински 
съветник,  аз поех голяма отговорност и  
се надявам да съм оправдал очакванията 
на хората, които са повярвали в мен .

Кой мандат общински съветник 
сте?

Вече два поредни мандата съм 
общински съветник, излъчен от листата 
на политическа партия ГЕРБ. За първи 
път бях избран като такъв  през 2011 
година. 

През периода 2011-2015 г. бях 
председател на комисията по образование, 
вероизповедание, спорт, младежка и 
социална политика и член в комисията по  
закона за предотвратяване  и установяване  
конфликт на интереси и антикорупция. 
През настоящия мандат участвам  в 
същите тези две комисии. 

Вълнения като общински съветник

Вълнения винаги има, щом от теб се 
очаква да покриеш нечии очаквания,    а 
нашата работа като общински съветници 
е свързана точно с това. 

Разкажете за дейността си като 
председател на комисията по закона 
за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси и антикорупция

От няколко месеца съм  председател 
на КЗПУКИ към Общински съвет-
Костенец  и мога да кажа, че работата 

ми и тази на колегите от комисията  се 
състои  в организирането  на събиране  и 
изпращане на документи   и  материали  
по  постъпили  сигнали до нас. До този 
момент такива не са постъпвали.

Какви приоритети си поставяте 
във вашата дейност? 

Като приоритет винаги за мен е била 
работата  в полза на хората от Общината и 
защитата на  техните интереси. Дори и за 
момент не съм забравил, че благодарение 
на техния избор и техния глас съм избран  
да ги представлявам. 

За мен е дълг да направя всичко 
възможно техните въпроси и проблеми 
да бъдат чути и по възможност да се 
разрешат. Разбира се, това понякога е 
много трудно, защото Общината е в 
доста затруднено финансово положение, 
а в по-голямата си част техните искания 
са свързани с най- обикновени човешки 
нужди и потребности.

Кое е най-трудното решение, което 
Ви се е налагало да вземете като 
общински съветник?

Всички решения са трудни. Никога 
не мога да си позволя като общински 
съветник да взема дадено решение просто 
така с лека ръка  и да не го обмисля  
няколко пъти. Решенията, които сме 
вземали като общински съветници са 
много, но винаги сме се стараели те да 
бъдат законово издържани и разбира се да 
влязат в сферите, за които се отнасят.

Имате ли конкретни предложения 
за бюджета на община Костенец за 
2018 година? Какви са те,  ако има 
такива?

Моето мнение е, че от бюджета  
трябва да се заделят повече средства за 
нови инвестиции, за откриване на нови 
работни места, за подобряване базата в 
детските градини и не на последно място 
по важност трябва да се обърне внимание 
на гробищните  паркове, тъй като те се 
намират в крайно занемарено състояние.

Кои са основните проблеми на 
хората живеещи в община Костенец? 
Има ли диалог между граждани и 
институции? 

Най- големият  проблем за община 
Костенец  е в липсата на работни  места 
и в това, че на моите съграждани се 
налага да пътуват до съседни общини 
или до София,  за да търсят работа. 
Ситуацията се усложни още повече след 
производствената авария на най- големия 
работодател на територията на Костенец 
- завода за хартия, който се принуди 
да освободи голям брой работници  и 
служители и те в момента са на трудовата 
борса.  Затова, като основен приоритет 
съм си поставил  и бих гласувал с две 
ръце за всеки, който разкрива работни 
места  на територията на общината. 

Кои са успехите,  с които се гордеете 
най-много по отношение на работата 
Ви като общински съветник?

Разбрал съм, че работата като 
общински съветник е свързана с тази на 
всички  колеги, за да може решенията,  
които се обсъждат и гласуват, да са 
ефективни и качествени – в услуга и 
полза на гражданите. Като личен успех 
за мен бих определил, че през всичките 
тези години в работата като общински 
съветник мога да застана с високо 
вдигната глава и погледна всеки право в 
очите!

Трябва да се заделят повече средства за нови 
инвестиции и за откриване на нови работни 

места в община Костенецот стр. 1

На 17 февруари 2018 година в 
сградата на Общинска администрация- 
Костенец, се проведе среща-дискусия 
с евродепутата Андрей Новаков. 
Тази среща се осъществи във 
връзка с изпълнението на проект: 
„Повишаване информираността за 
Българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз 2018 в 
община Костенец”, финансиран от 

Националното сдружение на 
общините на Република България, 
с бенефициент община Костенец 
и партньори – СУ „Св. Климент 
Охридски” и ПГ „Георги Сава 
Раковски”.

Основната цел на проекта 

е да се популяризира 
Б ъ л г а р с к о т о 
председателство на 
Съвета на ЕС, да се 
покаже важността му за 
развитието на страната 
и да се преодолеят 
негативните стереотипи 
за ЕС сред местната 
власт.

Темата на дискусията 
беше „Обединена 
Европа такава, каквато 
искаме да бъде”, като 
участие  взеха учениците 
от 11 и 12 клас. Повече 

от час те дебатираха по въпроси 
свързани с европейския съюз, неговата 
политика и развитието на младите хора 
в България. 

Домакини на срещата бяха кмета 
на община Костенец, г-н Радостин 
Радев и г-жа Анета Кирова, началник 
отдел „Проекти на ЕС“. Срещата 

бе уважена от г-жа Евгения 
Захариева, председател на ОбС-
Костенец, г-н Румен Тодоров, 
заместник-кмет на общината, 
кметове на населените места, 
общински съветници, директори 
на училища, учители и ученици 
от СУ“Св.Климент Охридски“ 
и ПГ“Георги Сава Раковски“ в 
град Костенец.

Евродепутатът Андрей Новаков се 
срещна с ученици от Костенец във 
връзка с изпълнението на проект, 

финансиран от НСОРБ
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 На  01 февруари 2018 година в 
голямата заседателна зала на Община 
Костенец се проведе  заседание на  ОбС 
– Костенец, свикано по реда на чл.23, 
ал.4, т.1 от ЗМСМА. На заседанието 
присъстваха 17 общински съветници, 
г-н Радев, кмет на общината, кметовете 
на кметства гр. Момин проход, г-жа 
Митрова, с. Костенец, г-жа Кацарова,  
с. Пчелин, г-н Стефан Йорданов, с. 
Горна Василица, г-н Атанас Йорданов, 
г-н  Георгиев - кметски наместник на  
с.Очуша,  граждани на община Костенец. 

Г-жа Захариева предостави думата за 
предложения и допълнения по проекта за 
дневен ред. 

Г-н Митров, съветник ПП ГЕРБ 
предложи да се включи в дневния ред 
предложение относно предсрочно 
прекратяване на правомощията на 
Председателя на Общинския съвет  г-жа 
Евгения Захариева.

Г-жа Захариева, председател на ОбС 
подложи на гласуване прекратяване на 
процедурата по разискванията. С 16 
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” 
бе прието.  На гласуване бе подложено 
предложението на г-н Митров. С 6 гласа 
„за”, 6 „против” и 4 „въздържал се” 
предложението бе отхвърлено. 

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Захариева, председател на 
ОбС запозна присъстващите с  Отчет 
за дейността на Общински съвет – 
Костенец и Постоянните комисии за 
периода м. юли  – м. декември 2017 г. 
На основание чл.27, ал.6 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, със 17 гласа «за», 0 
«против» и 0 «въздържал се», ОбС – 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 2

Приема Отчет за дейността 
на Общински съвет – Костенец и 
Постоянните комисии за месец юли 
2017г.- месец декември 2017г.

ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ  РЕД:

Г-жа Захариева, председател на ОбС 
предостави думата на г-н Радостин Радев.

Г-н Радев, кмет на общината запозна 
присъстващите с Предложение относно 
приемане на Програма за управление 
и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в Община Костенец през 
2018 година, като допълни раздел ІІІ, 
нова т.32 част от площ 24 кв.м. от 
уширение на улица между о.т. 157 на 
ул. «Стара планина» и от о.т. 25 на ул. 
«Христо Ботев» по плана на гр. Момин 
проход, която се включва в УПИ ХІV в 
кв.8 – уреждане на сметки по регулация 
след одобряване на изменение на ПУП.

На основание чл.21, ал.1,т.12 и чл.27, 
ал.3 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост, със 17 гласа 
«за», 0 «против» и 0 «въздържал се», ОбС 
прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 3

Общински съвет – Костенец приема 
Програма за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собственост в 

Община Костенец през 
2018 година.
ТОЧКА ТРЕТА ОТ  
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев, кмет 
на общината запозна 
присъстващите с 
Предложение относно 
приемане на бюджет и 

План за финансиране на капиталовите 
разходи за 2018 година на Община 
Костенец.

Отношение взеха:
Г-н Митров, съветник ПП ГЕРБ 

изрази мнение, че списъкът за капиталови 
разходи буди недоумение, в т.8 изграждане 
на технологична линия за производство 
на пелети – 330 612,00 лв., доколкото си 
спомня има заложена сума за закупуване 
на линията в заема, защо сега се включва 
в списъка от ОП „ОГЗГФ”. 

Г-н Митров, съветник ПП ГЕРБ 
предложи за ул. «Изгрев» да остане 25 000 
лв. за закупуване на ВиК материали.

На гласуване бе подложено 
предложението на г-н Митров помощите 
от 32 000 лв. да станат 35 000 лв., като 
3 000 лв. да бъдат взети от зимното 
поддържане. С 8 гласа „за”, 5 „против” и 
4 „въздържал се” не бе прието. 

На гласуване бе подложено 
предложението на г-н Митров сумата 
заложена от 58 000 за ул.”Изгрев” да 
бъдат заделени средства за закупуване 
на ВиК материали. С 12 гласа „за”, 3 
„против” и 2 „въздържал се” бе прието.

Г-н Одажиян, зам.-председател на ОбС 
подложи на гласуване предложението 
на г-жа Захариева, от издръжката да 
бъдат заделени 6 900 лв. за системата 
на електронно гласуване. С 12 гласа „за, 
4”против” и 1 „въздържал се” бе прието. 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, 
чл. 52, ал. 1 и връзка с чл.27,ал.4 и 
ал.5от ЗМСМА и чл. 94,ал.1, ал. 2 и 
ал.3 и чл.39  от Закона за публичните 
финанси и във връзка с разпоредбите 
на Закона за държавния бюджет за 
2018г. на РБ и Наредбата за условията 
и реда за съставяне на тригодишната 
бюджетна прогноза за местни дейности 
и за съставяне,обсъждане, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет, с поименно гласуване с 10 гласа 
„за”, 3 „против” и 4 „въздържал се”, 
Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 4

Приема бюджета на Община Костенец 
за 2018 година, както следва:

1. По приходната част в размер на 
общо -   10 581 944 , в т. ч.:

1.1. Приходи за делегирани държавни 
дейности в размер на 4 937 251 лева, от 
които:

1.1.1.Обща субсидия за делегираните 
от държавата дейности по чл.52  от ЗДБРБ 
за 2018г.- 4 821 590 лева 

1.1.2. Преходен остатък от 2017 г. - 
115 661 лева

Преходен остатък от бюджета към 
31.12.2017 г. на делегираните държавни 
дейности във функция Образование 
в размер на 84 564 лв. и 31 097 лв. във 
функция”Общи държавни служби”.

1.2. Приходи за местни дейности в 
размер на общо-  5 644 693   лева, в т.ч.

1.2.1.Собствени приходи –  4 465 493 
лева

1.2.1.1 . Имуществени и други 
данъчни приходи-  764 481 лева

1.2.1.2. Неданъчни приходи- 3 701 012 
лева

  1.2.2. Трансфери за местни дейности- 
1 179 200 лева в т.ч.

•	 Обща изравнителна субсидия- 
720 700 лева

•	 За зимно поддържане и 
снегопочистване на общински пътища-  
123 200 лева

•	 Целева субсидия за капиталови 
разходи за местни дейности- 335 300 лева

1.2.3. Операции с финансови активи – 
/- 839 551/ лева в т.ч.: 

- Погасяване на дългосрочни заеми 
към  ФЛАГ- /-62 040/ лева                                                                    

- Такси по чл.64 и чл.60 от Закона 
за управление на отпадъците съгласно 
приетата план сметка  - /-151 200 / 
лева                                                 

- Съфинансиране  по проект за 
изграждане на Регионално система за 
управление на отпадъците - /- 127 674/ 
лева                               

- Възстановяване на текущ банков 
заем - /- 437 496/ лева

- Лизингови вноски - /-75 581 /лева
- Средства от банков заем - 14 440  

лева
2. Приема бюджета на Община 

Костенец по разходната част в размер на 
10 581 944 лева, разпределен по основни 
видове разходи по бюджетни функции, 
групи и дейности, както следва, в т.ч.:

2.1. Разходи за делегираните държавни 
дейности в размер на 4 937 251 лева, 
разпределени по функции, както следва:

•	 Ф-я І “Общи държавни 
служби”- 612 497 лева

•	 Ф-я ІІ “Отбрана и сигурност”- 
91 900 лева

•	 Ф-я ІІІ Образование”-  3 880 
033 лева

•	 Ф-я ІV “Здравеопазване” 
- 151 821 лева

•	 Ф-я VІІ “Почивно дело, 
култура, религиозни дейности”- 201 000 
лева

2.2. Разходи за местни дейности в 
размер на 5 276 218  лева, разпределени 
по функции, както следва:

•	 Ф-я І “Общи държавни служби”- 
848 344 лева

•	 Ф-я ІІІ Образование - 370 000 
лева

•	 Ф-я ІV “Здравеопазване”- 80 000 
лева

•	 Ф-я V “Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи” - 272 522 лева 
      

•	 Ф-я VІ “Жилищно строителство, 
БКС и опазване на околната среда” 
- 2 373 277 лв.

•	 Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, 
религиозни дейности”- 243 125 лева

•	 Ф-я VІІІ “Икономически 
дейности и услуги”-1 088 950 лева

2.3. Разходи за дофинансиране на 
делегираните дейности с местни приходи 
в размер на 368 475  лева, разпределени 
по функции, както следва:

•	 Ф-я І “Общи държавни служби”- 
248 249 лева

•	 Ф-я ІV “Здравеопазване” - 40 226 
лева

•	 Ф-я VІІ “Почивно дело, култура,  
религиозни дейности”- 81 000 лева

3. Утвърждава бюджетно салдо по 
общинския бюджет, изчислено на касова 
основа в размер на /-115 661/ лева.

4. Приема Инвестиционна програма 
за 2018г. в размер на 1 647 316 лева и 
одобрява разпределението на целевата 
субсидия за капиталови разходи в размер 
на 335 200 лв. съгласно Прил. № 1 и 

капиталовите разходи, финансирани от 
приходи по § 40 00 Постъпления от 
продажба на общински нефинансови 
активи, съгласно чл. 127,  от ЗПФ в размер 
на 835 154 лв., банков заем 14 440 лв. и 
собствени приходи от местни данъци и 
приходи от ОП «ГЗГФ» – 462 422 лв.

5. Приема разчет за целеви разходи и 
субсиди, както следва:

5.1. Помощи по Решение на ОбС 
в размер на 32 000 лева в т.ч. помощ за 
раждане на дете  в еднократен размер от 
200 лв. до второ дете.

5.2. Членски внос на Община 
Костенец в размер на 6 100 лева, отразени 
в текущата издръжка на местна дейност 
122 “Общинска администрация”.

5.3. Средства за социално-битово и 
културно обслужване на персонала в 
бюджетните дейности в размер до 3 % 
върху плановите средства за работни 
заплати на лицата, назначени по трудово 
правоотношение.

5.3.1. Определянето, разходването и 
отчитането на средствата се извършват 
чрез съответните бюджети в рамките на 
бюджетната година.

5.4. Лимит за представителни разходи 
на кмета на общината в размер на 2%  
от издръжката на местна дейност 122 
«Общинска администрация», но не 
повече от 3 000 лв.. 

5.5. Лимит за представителни разходи 
на председателя на общински съвет в 
размер на 1% от издръжката на местна 
дейност 123 “Общински съвет” и 6 900 
лв. за система за електронно гласуване 
от средствата за издръжка на Общинския 
съвет в размер на 19 000 лв.

5.6. За финансово подпомагане 
дейността на: СБДПЛР Костенец ЕООД 
– 60 000 лева, „Медицински център 1” 
ЕООД -10 000 лв.,  като в средствата са 
предвидени и средства за осигуряване 
отоплението на сградите.  Средствата 
общо в размер на 70 000 лева да бъдат 
отразени в бюджета на местна дейност 
412 “Общински болници”.

5.7. Подпомагане дейността на 
Сдружение с нестопанска цел МИГ 
2010 Костенец – 3 000 лева в дейност 
„Общинска администрация”.

5.8. Средства в размер на  43 500 лв. 
за осигуряване издаването на образец 
УП – 2 на работилите в „Еледжик Стил 
„ЕАД” и за дейности по ликвидацията 
на дружеството – в дейност „Общинска 
администрация „ § 1020.

5.9. Такса депониране в РДУО 
Самоков – 58 620 лв. и членски внос – 1 
362 лв. в дейност „Чистота”

6. Утвърждава целеви средства и 
субсидии от приходите с общински 
характер:

6.1. За издръжка на туристически 
дружества – 10 000 лева., съответно за 
ТД „Планинар – 5 000 лв. и за ТД „Равни 
чал” – 5 000 лв.

6.2. За подпомагане дейността на 
клубове на инвалиди и пенсионери – 11 
500 лв. в дейност „Клубове на пенсионера 
и инвалида,  Дружество Военноинвалид 
– 1 000 лв.,  Съюз на офицерите и 
сержантите от запаса – 1 500 лв.

6.4. Издръжка на ОП «Траянови 
врата» – 70 000 лв. издръжка звено 
„Спорт” – 163 125 лв., за национални и 
местни празници  30 000 лв. и за издаване 
на общински вестник 10 000 лв в дейност 
„Общи държавни служби”. 

7. ОбС-Костенец Упълномощава 
Кмета на общината да 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ПРИЕ БЮДЖЕТА 
НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ЗА 2018 ГОДИНА

на стр. 4
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одобри списък на длъжностите имащи 
право на транспортни разходи и да 
утвърди поименен списък на лицата, 
имащи право на транспортни разходи, 
съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2018г. 
и ПМС 332  за изпълнение на държавния 
бюджет за 2018г. 

7.1. Стойността на билета за 
длъжностите се компенсира в размер на 
85 % за автомобилния транспорт и 100% 
за железопътния транспорт .

8. В изпълнение на Реш. №286/2017г. 
и 667/2017г на МС, Кметът на общината 
определя числеността на персонала за 
делегираните от държавата дейности по 
„Здравеопазване” в специализираните 
институции и социални услуги в 
общността, както и в културата без 
читалищата, в рамките на средствата 
определени по единни разходни 
стандарти.

9. Съгл. Решение № 146/01.08.2012 
г. на ОбС, определя численост на 
персонала за делегираната от държавата 
дейност 122 “Общинска администрация” 
в рамките на средствата, определени 
по единните стандарти – 59.5 бройки и 
допълнителна численост 21 бройки с 
източник на средства от местни приходи 
и утвърждава разходите за персонала 
финансиран от общинския бюджет и 
щатните бройки без звената от системата 
на народната просвета прилагащи 
делегирани бюджети.

10. Определя второстепенните 
разпоредители с бюджет 

11. Задължава кмета да разпредели 
одобреният от ОбС бюджет  по тримесечия 
и утвърди разпределението. Да определи 
и утвърди бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет.

12. Упълномощава Кмета:
12.1. Да определи месечни лимити за 

финансиране на делегираните държавни 
дейности, съгласно ЗДБРБ за 2018г.: 
Първо тримесечие – 30 на сто; Второ 
тримесечие – 25 на сто; Трето тримесечие 
– 20 на сто; Четвърто тримесечие – 25 на 
сто

12.2. При икономически и финансови 
показатели и индикатори, водещи до 
оценки и прогнози за по-неблагоприятно 
развитие на икономиката от очакваното, 
след намаляване от Министерски съвет 
на не лихвените разходи и предоставени 
трансфери под утвърдения им размер, 
същите да бъдат намалени по съответните 
бюджети.

12.3. В случаи на неритмично 
постъпване и неизпълнение на 
собствените приходи по бюджета на 
общината през годината, финансирането 
на съответните разходи в рамките 
на одобрените бюджетни кредити 
да се извършва до общия размер на 
постъпленията.

13. Определя размера на общинския 
дълг за 2018г. в размер на 768 462 лв. 
на 01.01.2018г. и размера на общинския 
дълг към 31.12.2018г. в размер на 520 281 
лева . Община Костенец не предвижда 
поемане на нов дълг през 2018г.     

14. Дава съгласие възникналият 
временен недостиг на бюджетни 
средства за финансиране на местни 
и държавни дейности в процеса на 
изпълнение на общинския бюджет да се 
осигури с временни безлихвени заеми 
от извънбюджетни сметки и фондове на 
общината.

15.  Общият размер на задълженията 
от минали години, които ще бъдат 
разплатени в бюджет 2018г. е 115 450 
лева съгласно план график /Приложение 
2/ и ще се съберат вземания от минали 
години в размер на  255 000 лв.  

16. Определя приоритетите на 
бюджетните разходи за 2018 година, 

както следва:
16.1. Първа група – Разходи, 

осигуряващи жизнено важни доходи 
и плащания: Заплати, осигурителни 
плащания, помощи и стипендии;

16.2. Втора група – Плащания 
по обслужване на общинския дълг и 
неразплатени разходи от минали години ; 

16.3. Трета група – Неотложни разходи 
за осъществяване на общински дейности:

•	 разходи за храна, отопление, 
осветление, вода, както и издръжка на 
социалните, здравните и образователните 
заведения.

•	 Разходи за поддържане на 
публичната общинска собственост.

 16.4. Четвърта група - Разходи за 
стимулиране на икономически растеж.

•	 Капиталови разходи с целеви и 
собствени средства.

17. При възникване на непредвидени 
обстоятелства – стихийни бедствия, 
аварии, катастрофи и други щети, 
финансирането на разходите за 
нормализиране обстановката в общината, 
да се счита за първостепенен приоритет 
за определения период.

18. Възлага на Кмета на общината:
18.1. Да определи конкретните 

права и задължения на второстепенните 
разпоредители 

18.2. Да ограничава или спира 
финансирането на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити при 
неспазване на финансовата дисциплина и 
на правилата по Системите за финансово 
управление и контрол.

18.3. Да отразява служебно промените 
по общинския бюджет с размера на 
постъпилите средства от дарения и 
спонсорства, в съответствие с волята на 
дарителите и спонсорите;

19. Определя максималния размер 
на новите задължения за разходи, които 
могат за бъдат поети през 2018г. в размер 
на 6 на сто от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири 
години /9 445 512 лв./ или в абсолютен 
размер на 566 731 лв. съгласно чл.94 от 
ЗПФ.

20. Определя максималния размер на 
ангажиментите за разходи които могат 
за бъдат поети през 2018г. в размер на 
11 на сто от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири 
години - 9 445 512 лв. или в абсолютен 
размер на 1 039 006 лв.

21. В рамките на бюджетната година 
временно свободните средства за 
делегираните от държавата дейности 
могат да се ползват за финансиране 
и на други плащания по бюджета 
на общината, при условие, че не се 
нарушава своевременното финансиране 
на делегираните от държавата дейности в 
определените им размери.

22. При спазване на общия размер на 
бюджета и възникване на неотложни и 
доказани потребности, Общински съвет 
оправомощява  Кмета на общината да 
извършва компенсирани промени  /чл. 
125, ал. 1 от ЗПФ/:

22.1. Между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност, с изключение 
на дейностите на делегиран бюджет при 
условие, че не се нарушават стандартите 
за делегираната от държавата дейност 
и няма просрочени задължения за 
съответната дейност.

22.2. Между утвърдените разходи 
в рамките на една дейност или от една 
дейност в друга, без да изменя общия й 
размер в частта за местните дейности.

23. Задължава ръководителите 
на бюджетни дейности и звена, 
финансирани чрез общинския бюджет, в 
10-дневен срок от приемане на бюджета 
да разработят и представят на Кмета на 

общината конкретни предложения за 
изпълнение на приходите в дейностите, 
които ръководят, както и мерки за 
изпълнение на гласувания им бюджет.

24. Упълномощава Кмета на 
общината да кандидатства за средства от 
централния бюджет и други източници 
за съфинансиране на общински проекти 
и програми  и да предоставя временни 
безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет за 
авансово финансиране на плащания по 
проекти,финансирани със средства от 
ЕС и други международни програми, 
включително и на бюджетни организации 
чиито бюджет е част от общинския 
бюджет.

25. Упълномощава Кмета на общината 
да разработва и възлага подготовката на 
общински програми и да кандидатства 
за финансирането им със средства по 
структурни и други фондове на ЕС, 
по национални програми и проекти 
за осигуряване на  алтернативни 
източници на средства за реализиране на 
определените годишни цели на общината 
и за изпълнение на общинския план за 
развитие. 

26. Задължава управителите на 
Туристическите дружества и Спортните 
клубове да представят отчет на кмета 
на общината за изразходването на 
предоставените им средства под формата 
на субсидия.

27. Задължава читалищните 
настоятелства да представят отчет на 
кмета на общината за изразходването на 
предоставените им средства под формата 
на субсидия.

28. Одобрява годишен индикативен 
разчет за сметките за средства от ЕС 
съгласно приложение 3. 

29. Да одобри актуализирана 
бюджетна прогноза на община Костенец 
за местните дейности за периода 2018 
– 2020г. след приемане на Решението 
на Министерски съвет за бюджетна 
процедура 2018г.

30. Приема доклада по проекта на 
бюджет 2018г. на община Костенец. 

31. Приема за сведение Протокола от 
публичното обсъждане на бюджета.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-жа Захариева, председател на ОбС 
предостави думата на г-н Радостин Радев.

Г-н Радев, кмет на общината 
упълномощи да докладва до края на 
заседанието г-н Румен Тодоров, тъй 
като има среща в Министерството на 
регионалното развитие.

Г-н Тодоров, зам.кмет на общината 
запозна присъстващите с Предложение 
относно приемане на Наредба за 
определянето и администрирането на 
местни данъци, такси и цени на услуги на 
територията на Община Костенец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 
и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация с поименно гласуване с 
11 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал 
се”, Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 5

1. Общински съвет – Костенец 
отменя действащата Наредба за за 
определянето и администрирането на 
местни данъци, такси и цени на услуги 
на територията на Община Костенец, 
приета с Решение № 27 по Протокол 
№ 4 от заседание на Общински съвет – 
Костенец, проведено на 17.12.2015 г., 
изм. и доп. с Решение № 98/26.05.2016г., 
Решение № 170/29.09.2016г., Решение 
№ 192/27.10.2016г. и Решение № 
209/21.12.2016 г.

2. Общински съвет – Костенец 
одобрява Наредба за за определянето и 
администрирането на местни данъци, 
такси и цени на услуги на територията на 
Община Костенец.
ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Одажиян, председател на 
Комисията по нормативна уредба, 
общински предприятия и общинска 
собственост, запозна присъстващите 
с Предложение относно изменение на 
Наредбата за рекламната дейност на 
територията на Община Костенец.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и 
ал.2 и чл.27, ал.3 от и  Решение № 867 
от 01.11.2017г. на Административен 
съд София област, със  17 гласа „за”, 
0 „против” и 0 „въздържал се” ОбС – 
Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 6

Общински съвет – Костенец приема 
Наредба за изменение и допълнение 
на Наредбата за рекламната дейност 
на територията на Община  Костенец, 
приета с Решение № 142 по Протокол № 
13 от 01.10.2002г, както следва: Наредба 
за изменение и допълнение на Наредбата 
за рекламната дейност на територията на 
Община  Костенец

§ 1. Отменя чл.30, ал.1,т.2 от Наредбата 
за рекламната дейност на територията на 
Община  Костенец.

ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Захариева, председател на ОбС 
предостави думата на г-н Румен Тодоров.

Г-н Тодоров, зам.кмет на общинаа 
запозна присъстващите с Предложение 
относно свикано редовно заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК в обособена територия, обслужвана 
от «Водоснабдяване и канализация» 
ЕООД – София.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 
27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с 
чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, 
с поименно гласуване със 17 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”, Общински 
съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 7

Общински съвет – Костенец, 
упълномощава Румен Борисов Тодоров 
– заместник-кмет на Община Костенец, 
да представлява Община Костенец на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК 
на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД – София, което ще се проведе на 
16.02.2018 г., да изрази позицията на 
Община Костенец по предварително 
обявения проект за дневен ред в писмо 
на Областния управител на Софийска 
област с изх.№А ВиК/08.00-1/15.01.2018 
г. и да гласува както следва:

1. По първа точка от дневния ред – 
„за“; 

2. По втора точка от дневния ред – 
„за“;

3. По трета точка от дневния ред – 
„за“;

4. По четвърта точка от дневния ред 
– при  постъпване  на  други  въпроси на 
заседанието, да приеме предложенията 
към същите, както при необходимост 
да гласува по негова преценка, с оглед 
запазване интересите на Община 
Костенец.

ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Тодоров, зам. кмет на общината 
запозна присъстващите с Предложение 
относно определяне размера на 
местоположението на пасища, мери и 
ливади от Общинския поземлен фонд за 
индивидуално ползване, 

от стр. 3

на стр. 5
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приемане на годишен план за паша и 
правила за ползване на мерите и пасищата 
на територията на община Костенец.

На основание чл.21, т.8 и чл.27, ал.4 и 
ал.5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във връзка 
чл.37о, чл.37и, ал. 3, ал. 4, ал. 13 и ал. 14 от 
Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, с поименно гласуване 
с 14 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”, Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 8

1. Приема Годишен план за паша 
за стопанската 2018 - 2019 година и 
определя размера и местоположението 
на пасищата, мерите и ливадите 
от общинския поземлен фонд за 
индивидуално ползване, съгласно 
приложение № 1 към годишния план за 
паша.

2. Приема Правила за ползването 
на пасищата, мерите и ливадите 
от общинския поземлен фонд  на 
територията на община Костенец за 
стопанската 2018-2019 година.

3. Дава съгласие за предоставяне 
на пасища, мери  и ливади от общински 
поземлен фонд за индивидуално 
ползване, като се  отдават под наем по 
реда на чл.24а, ал.2 и чл. 37и от Закона 
за собствеността  и ползването  на 
земеделски земи чрез извършване на 
разпределение между собственици 
или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ в 
съответното землище, съобразно броя 
и вида на регистрираните пасищни 
селскостопански животни, в зависимост 
от притежаваните или ползвани на правно 
основание пасища, мери и ливади, за срок 
от 6 стопански години. 

4. Определя пазарна наемна цена 
за отдаване под наем на  пасища, мери и 
ливади по землища, съгласно категорията 
и начина на трайно ползване. 

5. Дава съгласие останалите 
свободни пасища, мери и ливади 
от общинския поземлен фонд след 
извършеното разпределение по т. 3 да 
се отдадат под наем чрез търг, в който се 
допускат само собственици на пасищни 
селскостопански животни, регистрирани 
в Интегрираната информационна система 
на БАБХ, за срок от една стопанска 
година, при първоначална наемна цена, 
съгл. т. 4.

6. Дава съгласие останалите след 
провеждане на търга по т. 5 свободни 
пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд да се отдадат чрез 
търг на собственици  на пасищни 
селскостопански животни и на лица, 
които поемат задължение да ги поддържат 
в добро земеделско и екологично 
състояние, за срок от една стопанска 
година, при първоначална наемна цена, 
съгл. т. 4.

7. Възлага на Кмета на Община 
Костенец ежегодно да извършва проверки 
за спазване на условията по чл.37и, 
ал.4 по сключените договори за наем 
или аренда на пасища,мери и ливади от 
Общинския поземлен фонд.

6. Определя задълженията на 
общината и на ползвателите за 
поддържането на мерите и пасищата:

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ  РЕД:

Г-н Одажиян, председател на 
Комисията по нормативна уредба, 
общински предприятия и общинска 
собственост, запозна присъстващите 
с Предложение относно  отпускане на 
персонална пенсия.

Във връзка със Заявление вх.№ 150-44 

от 23.01.2018г., на основание чл. 21, ал.1, 
т.23 и ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.92 
от Кодекса за социално осигуряване, 
чл.7, ал.4 от Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж, със 17 гласа „за”, 
0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС– 
Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9

Общински съвет – Костенец, предлага 
на Министерски съвет на Република 
България да бъде отпусната персонална 
пенсия на Спас Александров Божилов, 
жител на гр. Костенец, ул.Мургаш № 
58, без право на наследствена пенсия от 
починал родител, съгласно Разпореждане 
№.0250287260 от 10.11.2003г. на 
Териториално поделение на НОИ – 
София област. 

ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:    
П И Т А Н И Я 

Г-жа Захариева, председател на ОбС 
подложи на гласуване предоставяне на 
думата на г-жа Проданова. Със 17 гласа 
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” бе 
прието.

Г-жа Проданова, жител на община 
Костенец, благодари, че са й дали 
възможност  да участва при приемането 
на бюджета и има предложение към 
общинските съветници - в частност към 
КНУОПОС с председател г-н Юлиян 
Агоп Одажиян, на основание чл.20, във 
връзка с чл.17, ал.1,т.2 и чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА и 46, ал.1 от Закона за прякото 
участие на гражданите в държавната 
власт и местното самоуправление 
да предприемат всички необходими 
законови мерки за изработване на проект 
за наредба за създаване и функциониране 
на Обществени съвети на територията на 
община Костенец. 

Г-жа Захариева, председател на 
ОбС предостави думата на общинските 
съветници за питания. Питания не 
постъпиха и поради изчерпване на 
дневния ред г-га Захариева, председател 
на ОбС закри заседание в 13.00 часа.

ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ 
ПОДПИСКА

На 26 януари 2018 г., на основание 
с чл.49, ал.6 от ПОДОбСПКВОбА, 
Общински съвет – Костенец проведе 
гласуване чрез подписка, във връзка със 
следното предложение от г-н Радев, кмет 
на общината:

 1. Предложение относно сключване 
на договор за правна помощ за защита 
интересите на община Костенец по 
гражданско дело № 3508/2016 г. по описа 
на Софийски апелативен съд.

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Подписката, (Предложение относно 
сключване на договор за правна помощ за 
защита интересите на община Костенец 
по гражданско дело № 3508/2016 г. 
по описа на Софийски апелативен 
съд) е неразделна част от Протокол № 
1/26.01.2018г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 
23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, с гласуване чрез 
подписка, Общински съвет – Костенец  
прие

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет – Костенец 
упълномощава Кмета на община 
Костенец, да сключи договор за правна 
помощ по гражданско дело №3508/2016 
г. по описа на Софийски апелативен съд 
с адвокат Станимир Иванов Петров, с 
възнаграждение в размер на минималното 
определено с Наредба №1/09.07.2004 г. за 
минималните размери на адвокатските 
възнаграждения. 

Кратка информация за Вас
Казвам се Юлия Заркова. От година 

и половина работя като директор на 
ОП“Траянови врата“. Преди това работех 
в библиотеката на НЧ“Гео Милев - 1954“  
в град Момин проход, занимавах се с 
културните събития, тяхното  организиране 
и провеждане. Бакалавърската си степен 
завърших в ПУ „Паисий Хилендарски“ 
гр. Пловдив, специалност Българска 
филология, а магистърската Медии и 
реклама в гр.София. Семейно положение – 
Омъжена, с едно дете.

Предмет на дейност на предприятието
Общинско предприятие “Траянови 

врата“ се занимава с развитието и 
популяризирането на туристическите 
обекти на територията на община 
Костенец. Перлата в короната на туризма 
ни е Крепостта „Стенос“ в прохода 
Траянови врата. 

Разкажете за Крепостта - кратка 
история и работно време

Самата крепост е открита по време на 
разкопки, в периода 1978-1987 година и 
представлява военен гарнизон за около 100-
120 души. Част е от по-голямо крепостно 
съоръжение. През 2015 година по проект, 
крепостта е частично възстановена - с цел 
запазване на автентичния й вид.

Обектът работи без почивен ден, през 
зимата  от 09:00 до 17:00ч., а през лятото от 
09:00 до 19:00ч. Към крепостта е изграден 
и Туристически информационен център за 
посрещане на туристите и популяризиране 
на обекта. На разположение на туристите  
са двама отлично подготвени екскурзоводи.

Общинското предприятие се грижи  
за стопанисването и рекламирането на   
водопадите – Костенски и Скаловитски. 
Можем да се похвалим с добри контакти, 
с местния хотелиерски и ресторантьорски  
бизнес, както  и с  културните институции 
в община Костенец.

Източници на финансиране на 
ОП“Траянови врата и структура на 
предприятието

Общинско предприятие „Траянови 
врата“ се финансира от бюджета на 
община Костенец и от собствени приходи. 
Структурата на предприятието обхваща 
5 щатни бройки - 4 щатни бройки за 
ОП“Траянови врата“ и 1 щатна бройка за 
поддръжка на Костенския водопад.

Какво постигнахте през 2017 година?
Изминалата година бе една успешна 

и ползотворна година, въпреки тежките 
климатични условия и трудното тримесечие 
от началото на годината.Успяхме не само 
да наваксаме,  но и да отчетем годишен 
растеж от 7, 24 % в продажбите и 9 % в 
посещаемостта на туристите. 

През 2017 година беше създаден 
профил и страница в социалните мрежи, 
за да се популяризира и развие туризма 
в община Костенец. Туристическото 
предаване  „Дивата муха“ засне филм за 
туристическите обекти в общината, взехме 
участие в 14-Международно туристическо 
изложение „Културен туризъм“ Велико 

Търново и в конференция за културен 
туризъм в град Елена. Община Костенец 
стана част от иновативното мобилно 
приложение „ILoveBulgaria“.

Една от най-важните ни задачи бе 
провеждането на рекламен инфотур с около 
15 туристически агенции, които предлагат 
на туристическия пазар турове и  услуги,  
свързани с българския културен туризъм. 
През 2017 година бяха създадени брошури 
за туристическите обекти, туристически 
пътеводители, публикувани бяха рекламни 
статии за общината като туристическа 
дестинация. Поставени бяха рекламни 
табели, изпратени бяха над 400 рекламни 
писма, създадена бе  и визия на билборд на 
АМ“Тракия“. 

Голяма грижа в развитието на 
общинското предприятие е обучението на 
стажанти от ПГ“Георги Сава Раковски“град 
Костенец, обучаващи се  в сферата на 
туризма. В края на 2017 година съвместно 
екипа на Проекти на ЕС към община 
Костенец работихме по кандидатстването 
за „Културно - туристически ЕДЕН 
дестинации в България” . През годината 
бяхме част от Европейските дни на 
наследството и други културни събития. 
Поставихме акцент и върху онлайн 
рекламата. Проведохме рекламен инфотур 
с блогъри и собствениците на рекламна 
агенция „Реформа“.

Разкажете за честванията, които 
организирате съвместно община 
Костенец за 17 август

Честването на 17 август е едно от най-
значимите събития в културния календар. 
Община Костенец превърна този празник в 
традиция, с която да предадем гордостта от 
миналото на днешното поколение. 

За 2018 година смятаме да продължим  
активно да  работим с туристическите 
агенции, за да разширим таргет-групите 
и да наложим Траянови врата като 
туристическа марка. През месец август 
планираме провеждането на двудневен 
исторически фестивал, който ще съвпадне 
с честването на 17 август. Подготовката на 
фестивала вече започна и обещава да се 
превърне в едно изключително атрактивно 
събитие, което обхваща и представя 
различни епохи и демонстрации. 

Какви трудности срещате в 
работата си като директор на 
ОП“Траянови врата“? Какво планирате 
да реализирате до края на годината?

Предизвикателствата в сферата 
на туризма не са никак малко - като 
започнем с климатичните условия, на 
които сме подвластни и преминем през 
инфраструктурните такива. Благодарение 
на община Костенец и усърдието на екипа 
ни,  успяваме да преодолеем част от тях. 

С много желание и хъс продължаваме да 
работим за превъзмогване на трудностите, 
за да постигнем още по-добри резултати 
през 2018 година. Пожелаваме си през 
годината да имаме още по-висока 
посещаемост, а на туристите и жителите 
на общината  пожелаваме  да се влюбят в 
Костенец, за да имат все повече поводи да 
се връщат при нас.

С много желание и хъс продължаваме да работим, за да 
постигнем още по-добри резултати през 2018 година
Интервю с  г-жа Юлия Заркова, директор на ОП „Траянови врата“

от стр. 4
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Представете се с няколко думи

Казвам се Румяна Торошанова, аз 
съм детски учител и това е най-голямото 
богатство, което имам след семейството 
си. Дори бих казала, че така съм 
подредила приоритетите си, че работата 
и семейството са едно цяло.

Завършила съм предучилищна 
и начална училищна педагогика в 
ПУ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив. 
Работила съм като учител в ДГ”Ю.
Гагарин” гр. Долна баня.  От две години 
работя в ДГ”Звънче” гр. Костенец, 
а от лятото на 2017г. съм временно 
изпълняващ длъжността директор на 
ДГ”Звънче”.

Разкажете ни малко повече за ДГ, 
която ръководите – кога е създадена, 
колко е капацитетът й и колко 
персонал работи в нея

Детска градина „Звънче” е създадена 
през 1969 г. под името ЦДГ „Лиляна 
Димитрова”. Първи директор е била г-жа 
Китанова. След нея Станка Иванова, 
Надка Ангелова, Магдалена Асенова, 
Йорданка Говедарова и понастоящем 
Василка Стойчева. 

В момента в детската градина има 5 
групи, като една яслена. Общият брой 
посещаващи деца са 146. В нея работят 23 
човека, с една обща кауза, а тя е да бъдем 
задружни и да създадем спокойствие на 
нашите деца.

В ДГ”Звънче” всички сме едно голямо 
семейство - идеята е децата да се чувстват 
спокойни, да знаят, че са обичани, че 
има кой да ги утеши, кой да ги подкрепи 
или просто да им се усмихне. Това е 
свързано с представата за семейството 
като малко общество с морални ценности 
и традиции.

Трябва ли децата да ходят на 
детска градина?

Основната роля на детската градина е 
социализацията на децата.

Да вземем за пример изкуството 
на общуването – в голяма степен то 
определя целия човешки живот. И това 
изкуство несъмнено си струва да се 
научи в детството. Нито семейството, 
нито детегледачките, нито неработещите 
и пенсионирани баби са в състояние да 

заменят детската градина.
Тук детето за първи път се научава 

да спазва правила, да различава 
ситуациите и да анализира какво е 
позволено и какво – не, с тези или 
други хора, в този или друг случай.

Какви качества трябва да 
притежава учителят в детската 
градина?

Най- ценното качество, което трябва 
да притежават учителите е обичта към 
децата.

Докато родителите са на работа, 
те поверяват най-ценното си на нас 
учителите. А ние като професионалисти 

и преди всичко като хора, отговорно 
гледаме да оправдаем очакванията. За 
нас е много важна комуникацията с 
родителите. Заедно постигаме отлични 
резултати. Имаме обща цел и тя е да 
осигурим спокойна и положителна 
образователна среда, в която децата 
ще се чувстват уверени и емоционално 
спокойни. 

Връзката между децата и учителя е 
от съществена роля за положителното 
отношение един към друг и за 
изграждането на положителна среда в 
детската градина.

Освен грижите, които полагате 
за децата, на какво се опитвате да ги 
научите?

Един от най-важните уроци е 
да успеем да научим децата д бъдат 
толерантни един към друг. Да зачитат 
личното мнение на другарчетата си и 
да уважават традициите и обичаите. 
Сплотеността и приемствеността между 
децата е от голямо значение за изграждане 
на положителна среда, в която всяко дете 
ще се чувства прието и част от цялото.

Устойчивостта на постигнатите 
резултати се дължи на постоянството от 
страна на педагогическия и помощния 
персонал.

Ролята на родителите е водеща! Без 
тяхната подкрепа, доверие и отдаденост, 
резултатите не биха били същите. Всички 
в ежедневието на децата допринасят за 
развитието на положителна среда, която 
с много любов изграждаме за тях, за да 
растат щастливи и уверени. Надяваме 
се, че им даваме най-доброто, за да 
израснат млади и кадърни хора, които 
след нас ще продължат да се борят за 
един по-добър живот без оправдания и 

песимизъм! Млади хора, 
които вярват в себе си и 
в своите възможности, 
които ще знаят, че всичко е 
единствено в техните ръце!

Увеличават ли се с 
годините агресивните 
деца?

 За съжаление броят 
на децата с агресивно 
поведение се увеличава. 
Децата с този тип 
поведение се увеличават 
през последните години, 

като много негативно въздействие имат 
няколко фактора. 

Един от тях е, че децата се затварят 
в къщи, предпочитайки играта пред 
компютъра и телевизора. Това въздейства 
на нервната система на децата, спират да 
общуват по нормален начин, спират да 
споделят с околните, подтискат емоциите 
и стават бомба със закъснител. Всичко 
това въздейства много негативно при 
взаимодействието с останалите хора и 
заобикалящата го среда.

Много неща могат да провокират 
агресията, но в основата е семейната 
среда, в която расте детето. Ако 
родителите са агресивни, детето съвсем 
естествено е, да възприеме този модел 
на поведение. Родителите са отговорни 
за това децата им дали ще бъдат 
агресивни или не, защото децата копират 
поведението на родителите си. Т.е. те 
възприемат не това, което родителите 
им казват, а това, което им показват. 
Акцентирам на важността майките и 
бащите да умеят да показват любовта 
към децата си, да им показват какво е 
добротата и също така да провокират у 
децата си усещането, че сами могат да се 
справят в трудна ситуация. 

Необходимо е родителите да показват 
уважение към децата си, да вярват в тях, 
да им дават възможност да вършат някои 
неща сами, без тяхна помощ но под техен 
контрол. 

Нашата задача като учители  е да 
бъдем положително настроени, дори 
когато виждаме, че децата бъркат. Нека 
бъдем ориентир, а не коректор, стараейки 
се да заличим грешките им! Когато 
видим нещо нередно в дадена ситуация, 
е правилно да дадем насоки за по-добър 
начин на реакция. Децата се учат, когато 
падат и после сами се изправят.

Кое е нещото, с което трябва 
да се справяте и да преодолявате 
ежедневно?

Ежедневно се сблъскваме с широк 
спектър от положителни и отрицателни 
емоции докато взаимодействаме с деца, 
родители, колеги, администрация. Това 
изисква справяне със собствените ни 
емоции и с тези на останалите. Освен 
това учителите са сред групите с най-
високи нива на професионален стрес. 

Колко деца ще изпратите в първи 
клас тази година?

Въпреки демографския срив, който е 
в национален мащаб, детската градина 
е с пълни възрастови групи. Тази есен 
от тук ще си тръгнат 30 /тридесет/ деца, 
които ще прекрачат прага на училището. 
Като се надяваме да приемем не по-малко 
деца за следващата учебна година.

Какво е състоянието на 
материалната база?

Основната и помощната сгради 
са санирани, дограмата е  подновена 
благодарение на Проекта за енергийна 
ефективност на община Костенец. С 
помощта на родителите се подновиха 
тоалетните в едната част на помощната 
сграда. Със съдействието на общината в 
двора на детската градина бе монтирана 
пързалка. 

С помощта на младите и 
ентусиазирани жители на община 
Костенец спечелихме проект от СНЦ 
„УТРО ЗА МЕЧТАТЕЛИ“ за освежаване 
на двора на детската градина, като идеята 
е да се боядисат избелелите катерушки и 
пейки. От стари гуми направихме забавни 
фигури за децата, като се стремим да 
научим децата, как от стари и непотребни 
вещи може да се направи нещо красиво 
и да се запази природата от замърсяване.

Как работите съвместно с община 
Костенец?

Работата ни с община Костенец 
и другите институции е на нужното 
ниво. Срещаме разбиране и подкрепа 
при решаването на всички възникнали 
проблеми.

Своите романи представи известният 
продуцент, режисьор и писател Нидал 
Алгафари. Събитието се проведе в 
читалището в град Костенец, на 13 
февруари в малкия салон. Преди началото 
на  срещата, г-жа Снежана Тодорова 
раздаде грамоти на най-четящите в града. 
След раздаването на грамотите, музикален 
поздрав поднесе Мъжката певческа 
група“Родолюбец“

Нидал Алгафари определя себе си 
преди всичко като български режисьор и 
умел разказвач на истории. В книгите на 
Нидал Алгафари среща си дават картини 
от миналото, свързани с бита, обичаите, 
традициите, различните религии и 
вярвания. Той признава, че за написването 
на книгите, са го провокирали уроците на 
дъщеря му.

Авторът силно впечатли присъстващите 
със своите разсъждения за ценностната 
система и възпитанието ни, които са 
основани на религиите.След като отговори  
на  всички въпроси на сцената излезе ГСГП 
„Весели сърца“ при НЧ“Прогрес 1907“. 

Официални гости бяха г-жа Евгения 
Захариева, председател на Общински 
съвет-Костенец, г-н Румен Тодоров, 
заместник-кмет на община Костенец,  
кметове на населени места, г-жа Детелина 
Василева,  секретар на НЧ “Просвета 1907“, 
общински съветници, жители и гости. 

Представяне на 
книгите на писателя 
Нидал Алгафари в 

град Костенец

Най-ценното качество, което трябва да притежават 
учителите е обичта към децата

Интервю с г-жа Торошанова, временно изпълняващ длъжността директор на ДГ”Звънче”
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По стара традиция на Сирни Заговезни в 
Момин проход за поредна година се проведе 
кукерският събор „Поклади 2018“. На 18 
февруари 2018 година празника бе открит 
от кмета на община Костенец, Радостин 

Радев, който пожела на всички зрители 
и участници приятни емоции и успешно 
представяне.

Официални гости на събора бяха: г-н 
Радостин Радев,кмет на община Костенец,  
г-жа Евгения Захариева, председател 
на ОбС-Костенец,  г-н Румен Тодоров, 
заместник-кмет на общината, г-н Ченчев, 
народен представител от БСП,  г-н 
Милушев,  народен представител от ГЕРБ, 
кметове на селища, общински съветници, 
жители и гости.

Събора отново събра чудесната 
българска традиция, съхранена през 
годините,  препредавана на поколения и 
отново достигнала в автентичния си вид 
до наши дни.7 В продължение на повече 
от два часа хиляди зрители аплодираха 
представянето на празничното дефиле и 
последвалите кукерски и  сурвакарски игри 
и обичаи на групите от всички региони на 
страната .

Хилядното множество аплодира 
обичаите и игрите на гости и домакини в 
Момин проход. Повече от три часа ехтяха 
звънци,  хлопатари и чанове, песни и 
буйни хора. След традиционното дефиле и 
парад на кукерските и сурвакарските групи 
бяха представени автентични ритуали. 
Организаторите отличиха всички групи с 
парични и предметни награди. 

    „Близнал от меда, не му излиза от ума“
                                       /Народна поговорка/

За поредна година община Костенец и 
Общинско пчеларско дружество „Фацелия“ 
организираха тържествено отбелязване 
на празника на пчеларя в деня на „Св.
Харалампий“. Домакините на ресторант 
„Диани“ приеха пчеларите на една хубава 
раздумка, украсена с вкусни домашни 
погачи, баници, пчелен мед и приятна 
музика. 

Срещата бе уважена от кмета на община 
Костенец г-н Радостин Радев, който поздрави 
пчеларите с техния празник. Пожела им 
успешна медоносна година и както отбеляза 
в своето изказване: „Радостно е, че след 
всяка година все по-млади хора стават 
пчелари и Общинското пчеларско дружество 
се разраства“.                                          

На  10 февруари – Св. Харалампий, 
българските пчелари отбелязват 
професионалния си празник, който тази 
година съвпадна със Задушница и беше 
изместен един ден по-рано. Светецът, 
проповедник и чудотворец, живял 113 години 
се приема като покровител на пчеларите.На 
предния ден , преди празника се носи мед в 
църквата да „преспи“ там и на следващия 
ден, на самия празник меда се освещава с 
молитва от свещенника, за да има здраве по 
пчелите и мед през цялата година. Смята се, 
че този мед придобива лековити сили, затова 
се пази за специални случаи през цялата 
година. 

По традиция на този ден се освещава 
новата пчелна продукция на пчеларите, 
закрилник и покровител на които е Св. 
Харалампий. Производството на мед е 
важен поминък за много хора. Според 
преданието, още приживе Св. Харалампий 
открил целебните свойства на меда, затова 
точно на неговия празник се освещава мед, 
а св. Харалампий се почита като закрилник 
на пчеларите.  

Ръководството на общинско пчеларско 
дружество „Фацелия“ поздравява всички 
пчелари от района, да бъдат здрави, 
жизнеспособни и пчеларската година да 
бъде с много мед и други пчелни продукти.

Иван Стайков - Председател на Общинско 
пчеларско дружество „Фацелия“

Св. Харалампий Чудотворец - Ден на пчеларя

14-ТИ НАЦИОНАЛЕН КУКЕРСКИ СЪБОР 
„ПОКЛАДИ 2018“ МОМИН ПРОХОД

   Традиционният кукерски събор в с.Горна 
Василица се проведе на 18 февруари 2018 
година. Участие взе местната кукерска 
група. Облечени в народни носии и 
животински кожи, със страховити маски, 
изрисувани лица и опашки ни напомниха 
за древните вярвания за гонене на злото. 
Въздействието на кукерите допълнително 
се подсилваше от звука на окачените по 
поясите им звънци.
   Гости на кукерския събор бяха г-н Радев, 

кмет на община Костенец, г-жа Захариева, 
председател на Общински съвет-Костенец, 
г-н Тодоров, заместник-кмет на община 
Костенец, г-н Ченчев, народен представител 
от БСП, г-н Янакиев,  секретар на 
общината, г-н Атанас Йорданов, кмет на 
с. Горна Василица, общински съветници, 
жители и гости.

КУКЕРСКИ СЪБОР В СЕЛО ГОРНА ВАСИЛИЦА

Ръководството на „Медицински 
център - I“ ЕООД и „Специализирана 
болница за продължително лечение и 
рехабилитация - Костенец“ ЕООД в 
гр.Костенец изказа своята благодарност 
към Общинска администрация, 
Общински съвет - Костенец и 
изпълнителите,  осъществили санирането 
и подмяната на отоплителната 
инсталация  на сградата. Лекарите 
и пациентите също са доволни от 
подобренията, които се извършиха през 
изминалите месеци. След 18-годишно 
прекъсване на топлоподаването сградата 
на болницата отново е изцяло отоплена.

ОБЩИНСКАТА БОЛНИЦА В КОСТЕНЕЦ 
ПОСРЕЩНА 2018 ГОДИНА ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА

Проблемът с отоплението 
на физкултурния салон в ОУ 
“Константин Костенечки“ вече е 
решен. Със средствата отпуснати 
от Общинска администрация 
и Общински съвет - Костенец  
бяха закупени  и монтирани два 
колонни климатика, които да 
отопляват салона на училището, 
за да могат децата отново да 
спортуват в него. 

НОВИ КЛИМАТИЦИ ОТОПЛЯВАТ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН В 
ОУ “КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ“ СЕЛО КОСТЕНЕЦ
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КОМПАНИЯ „БЕЛФОРТ“ 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

УПРАВИТЕЛ/ДИРЕКТОР 
Изисквания към длъжността:
- Диплома за висше образование;
- Възраст – до 40 години;
- Стаж мин. 10 години;
- Компютърна грамотност, Microsoft 

Office;
- Управленчески, организаторски 

умения;
- Комуникативни и комерсиални 

качества; 
- Умение за работа в колектив;
- Лоялност, честност, мотивираност, 

работоспособност и флексабилност
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
 - Стимулиращо заплащане;
- Работа по западен маниер с 

мотивиран колектив; 
- Европейски условия на труд

ЗА КОНТАКТ- 0888 999 153

РЕЗИДЕНЦИЯ “ДЕТЕЛИНА” 
с.Подгорие

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА 
ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ.

Изисквания към длъжността:
 - Диплома за мед.сестра, фелшер;
- Стаж мин. 2 год. може и млада 

пенсионерка;
- Желание и умения за работа с 

възрастни хора; 
- Умение за работа в колектив
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Стимулиращо заплащане;
- Работа в отличен колектив;
- Прекрасни условия на труд;
- Работа в най-добрия дом за 

възрастни в България

ЗА КОНТАКТ- 0888 999 237

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
ПО  СЛУЧАЙ  ТРЕТИ МАРТ –

НАЦИОНАЛЕН  ПРАЗНИК
НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ,

В И   К А Н И М   НА  ТЪРЖЕСТВЕНО  ЧЕСТВАНЕ,
КОЕТО  ЩЕ  СЕ  ПРОВЕДЕ  НА 3-ти МАРТ 2018 Г. 

11.00 ЧАСА – ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ НА ПАМЕТНИКА 
В ЦЕНТЪРА НА ГРАД  КОСТЕНЕЦ

11.30 ЧАСА – ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ В 
НЧ „ПРОГРЕС 1907” ГР.КОСТЕНЕЦ С УЧАСТИЕТО НА 

АКТЬОРА ИРИНЕЙ КОНСТАНТИНОВ 
И МИСТЕРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЛАСОВЕ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

В началото на м. февруари бе организиран 
поход до хижа Гургулица. 

Включиха се деца до 16- годишна възраст. 
Повечето от тях обожават да се разхождат 
сред природата,  това е възможност не само 
да опознаят родното място, но и да подишат 
чист въздух. 

Походът се превърна в истинско 
забавление за всички. 

Слънчев поход с игри в планината

Второкласниците, от група „Да растем здрави“ по 
Проект „Твоят час“ - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
град Костенец посетиха Спортно-тренировъчен 
комплекс „Бенковски“ в град Костенец.

От ръководството на училището изказват своята 
благодарност за съдействието на г-н Радев, кмет на 
община Костенец и на г-жа Славка Котларова. 

„Благодарим на г-н Ст. Стефанов, който ни 
посрещна във фитнес залата, разказа ни интересни 
факти и се погрижи за нашата безопасност при 
използването на уредите!“    

                                                                     
Златка Ваклинова,

ОУ“Св. св. Кирил и  Методий“ град Костенец

Отборът на ФК „Бенковски“ изигра първата си 
контрола от подготовката си за новия полусезон. 
Нашите загубиха с 2:3 от лидера в софийската група - 
ФК „Надежда“. Въпреки загубата, отбора показа добра 
игра и в следващите приятелски мачове, момчетата ще 
се опитат да влязат в оптимална форма за предстоящите 
пролетни битки от първенството. 

На 25 февруари 2018 година в град Перник, отборът 
ще се изправи срещу ФК „Спортист“ (Драгичево). На 
03 март 2018 година, на стадион „Бенковски“ в град 
Костенец, ще се проведе среща с Черногорец (Ноевци). 
Уточняват се противниците  за оставащите две седмици 
от първенството. Първият официален мач е на 24 март 
2018 година срещу ФК „Ракитин“ в село Трудовец.

ФК „БЕНКОВСКИ“ ЗАПОЧНА 
ПОДГОТОВКАТА ЗА НОВИЯ ПОЛУСЕЗОН

Ученици посетиха  Спортно-тренировъчен комплекс 
„Бенковски“  по Проект „Твоят час“


