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НА ВТОРИ ЮНИ ОТДАВАМЕ ПОЧИТ НА ХРИСТО БОТЕВ

Всяка година на 2 юни отдаваме 
почит на големия поет-революционер 
Христо Ботев и другите герои, дали 
живота си за свободата на България.  
Едва ли е подозирал,че денят на 
неговата героична и трагична гибел 
ще продължи през столетията, за да 
стане Денят, в който почитаме героите, 
отдали живота си на Отечеството.
Ботев остава завинаги символ на 
невероятен революционен дух.

Денят на Ботев и на загиналите за 
свобода и независимостта на България 
се чества ежегодно в  цяла България, 
както и в град Костенец. 

Тази година отбелязваме 141 
години от гибелта на Ботев и неговата 
чета. По традиция в 12.00 часа сирени в 
цялата страна придружават минутата 
за почит към паметта на Христо  
Ботев и на загиналите за свободата на 
България.

Втори юни – Ден на Ботев и загиналите 
за свободата и независимостта на България 
бе отбелязан  в Костенец. Официални 
лица, присъстващи на тържеството бяха: 
кметът на общината Радостин Радев, 
зам.-председателят на Общинския съвет 
Мирослав Николов, зам.- кметът на 
общината Румен Тодоров, секретарят на 
общината Георги Янакиев, Иван Ченчев 
– народен представител, Лало Кирилов - 
народен представител,  г-н   
Михо Червенков, почетен 
гражданин на Костенец, 
общински съветници и 
кметове на населени места.

Слово по повод втори 
юни произнесе кметът на 
Община Костенец Радостин 
Радев. 

В програмата взеха 
участие : Ангелина 
Ангелова, СУ “ Св. 
Климент Охридски ” 
гр. Костенец , Кристо 
Кръстев , СУ „Св. Климент 
Охридски “ гр. Костенец, 
изпълни стихотворението  
„Ботева пътека “ по Петя 

Йорданова , Детска формация „ Рила “ 
при НЧ „ ПРОСВЕТА- 1881 “ с.Костенец 
, ръководител Ирина Герина , Мъжка 
вокална група при НЧ „ ПРОСВЕТА -1881 
“ с.Костенец , ръководител  Васил Сотиров. 

Цветя на почит и признателност 
бяха поднесени от Община Костенец, 
Общинския съвет , кметствата от 
общината,  училища, читалища и 
граждани.

Втори юни - Ден на Ботев и загиналите за 
свободата и независимостта на България

За развитието на общината, привличането на нови 
инвестиции , стопанисването и управлението на 

общинските гори, разказва инж. Мирослав Николов

Живее и работи в град Костенец. 
Висшето си образование завършва  
в Лесотехническия  университет , 
гр. София през 1998 г., специалност  
“Магистър-инженер по горско 
стопанство”. Избран за общински 
съветник през 2011 година. Тази 
позиция заема в продължение на шест 
месеца, след което е избран за директор 
на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
”ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ В 
ГОРСКИ ФОНД”.

През мандат 2015-2019 г. инж. 
Мирослав Николов  е избран за 
заместник-председател на ОбС 
- Костенец. Своевременно заема 
длъжността председател на Комисията 

по нормативна уредба, общински 
предприятия и общинска 
собственост. Член е на Комисията 
по икономика, бюджет и финанси 
и на Комисията по еврофондове и 
проекти.

Какви са вашите впечатления 
за работата на Общински съвет - 
Костенец?

Впечатленията ми за работата 
на ОбС- Костенец са положителни. 
Работата е много динамична и в 
същото време отговорна. През 
мандат 2015-2019 г. разчитаме 
на новите лица, свежите идеи и 
мотивацията за работа. Общинският 
съвет е отговорен, отворен към 
хората и  запитванията им. За всеки 
проблем се отделя нужното време и 
внимание, за да може да се разреши 
максимално по-бързо.

Каква бе причината да 
се кандидатирате за общински 
съветник?

Кандидатирах се за общински 
съветник, защото исках да предложа 
своето виждане за положителното 
развитие на местната икономика, 
туризма и създаването на заетост в 
тази сфера. Заедно с г-н Радев- кмет 
на Община Костенец,  като част от 
неговия екип , ще работя активно за: 
Общинско предприятие за туризъм, 
за разработване на туристическия 
потенциал на Костенец; Общинско 
БКС- за повече заетост и по-малко 
разходи на общината за чистота и 
текущи ремонти. Създаване на нови 
цели през съществуващите общински 
предприятия чрез създаване на линия 

за пелети към общинското горско 
предприятие. Инфраструктура за 
всички , доизграждане на канализация 
и подмяна на водопроводната мрежа 
в гр.Костенец, гр.Момин проход и 
с.Костенец. Продължаване на уличните 
ремонти и асфалтирането в общината, 
обновяване на училища и детски 
градини. Саниране на физкултурните 
салони в общината. Грижа за хората 
чрез подобряване на социалния и 
болничния патронаж, продължаване 
на важните услуги като „Обществена 
трапезария“ и „Домашен помощник“.

Политиката влияе ли Ви?
Политиката оказва влияние върху 

това да бъдем по-отговорни, да се 
справяме с поставените задачи и да 
разрешаваме важните казуси. Стремим 
се всички жители на Община Костенец 
да бъдат доволни от работата на 
ОбС-Костенец, да привличаме нови 
инвестиции, с които да направим 
общината едно още по-приятно място 
за живот и реализация на младите хора.

След като изтече мандат 
2015-2019г., мислите ли да се 
кандидатирате отново?

Все още не съм взел решение, 
времето ще покаже. Като специалист в 
сферата на горското стопанство, искам 
да реализирам всичките си виждания 
по стопанисването и управлението на 
общинските гори, снабдяването с дърва 
за огрев, производството на фасониран 
материал и производството на пелети. 
Ще продължавам да работя за благото 
на общината , усилията ми са насочени 
в това какво мога да реализирам през 
този мандат.

ИНФОТУР КОСТЕНЕЦ
На 09.06.2017г. Общинското предприятие 

„Траянови врата” организира рекламен инфотур 
за туристически агенции, работещи в областта на 
културния и СПА туризъм в България. В инфотура 
взеха участие 25 туристически агенти и туроператори 
от 15 различни агенции. Целта на събитието бе да 
представим възможностите на Община Костенец 
във всяка област на туризма- културен, исторически, 
спортен, еко, селски, СПА и др. Съвместната работа 
с културните институции, местните занаятчии, 
туристическите дружества и частния бизнес ни 
показа правилната формула, чрез която можем да се 
утвърдим на туристическия пазар- чрез съвместна 
и упорита работа. Нашите гости останаха приятно 
изненадани и очаровани от туристическата обиколка, 
която бяхме подготвили за тях, както и от запазените 
и възстановени забележителности, традиции и чиста 
природа. В резултат на събитието спечелихме не 
просто партньори в лицето на туристически агенции 
и туроператори, които да доведат туристите при нас, 
спечелихме приятели, които да се влюбят в Костенец 
и да разказват за него с вълнение.
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РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ ОТ КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА И ПРЕДСТОЯЩИ ТАКИВА

Стефан Йорданов е кмет на село 
Пчелин за първи мандат. Всеки ден е 
сред хората , наясно е с проблемите им и 
се бори за тяхното разрешаване. Разчита 
напълно на  всички жители на с.Пчелин 
и на съдействие от страна на кмета на 
Община Костенец,    г-н Радостин Радев. 

Туризъм
В последните години се забелязва 

оживление в развитието на туризма 

поради това, че много хора се връщат в 
селото, закупуват се имоти за развитие 
на селски туризъм. Само на 75 км. от 
София, сгушено в южните склонове на 
планината, Пчелин предоставя красотата 
на дивната природа, спокойствие и 
тишина, чудесен климат и живописни 
гледки и пейзажи! Село Пчелин предлага 
не само мек климат, чист въздух, 
минерална вода, но и чудесна гледка към 
планинската верига на Рила - долината 
на р.Марица и р.Очуша и полетата към 
тях.

Капиталова програма 
По проект трябваше да се направи  

улица в Пчелински бани (канализация, 
водопровод и асфалтиране), но не 
бяха отпуснати средства, както и за 
подпорната стена на читалището.

 Средства за тази година са 
предвидени за обектите по т.4 , както 
и за ремонт на Православния храм в 
селото. Изграждане на водопровод 
ул.“Девети септември“, к.к Пчелински 
бани 360м. ; Подмяна на водопровода на 
две улици частично; Ремонт на оградата 

на НЧ“Просвета 1913“ . 
Здравеопазване 
В кметството е подсигурено 

помещение  за консултация с лекар 
, който е на разположение един ден 
в седмицата. През останалото време 
хората , живеещи в с.Пчелин разчитат 
на публичните здравни заведение на 
територията на Община Костенец.

Култура
Жителите на с.Пчелин са съхранили 

самобитния си фолклор, множество 
традиции, обичаи, песни и легенди, които 
се пресъздават от самодейни групи. Към 
читалището е създаден танцов състав 
„Пчелински извор“, в който участват 
танцьори от 7 до 70 години. Редовно се 
отбелязват празници като : Нова година, 
8 март, посрещане на пролетта, 24 май, 
1 юни – Ден на детето, Великден, 1 май, 
Земляческият събор на празника на 
Свети Дух и Коледа. В читалището има 
пенсионерски клуб.

За първи юни – Денят на детето, 
всички деца получиха от г-н Йорданов 
топки за футбол и баскетбол, както 

и ракети за федербал, с  които могат 
да играят на  площадката за игра . В 
читалището е подсигурен компютър, 
който е достъпен за всички деца. 
За съжаление младите хора нямат 
никакви развлечения поради липсата на 
младежки клуб.

Предстои да  отбележим : Празника 
на Св. Богородица  на 15 август, Денят 
на Съединението на 6 септември 
, Независимостта на България 22 
септември, Коледните и Новогодишните 
празници.

Спорт
Спортът в селото продължава да се 

развива, въпреки недостига на спортни 
площадки. На футболното игрище се 
провеждат мачове между млади и стари 
. Все по-популярни стават футболните 
срещи между местния отбор и  този  на 
с. Василица. 

С много грижи, работа и всекидневни 
ангажименти , г-н Йорданов преминава 
през всички трудности. Обединява 
селото около църковните празници и 
съхранява народните традиции.

На  04.05.2017г. Професионална гимназия “Георги Сава Раковски” организира 
традиционната за училището спортно-приложна игра “ СЪРВАЙВЪР “

На 04 май 2017 г. 
Професионална гимназия “Георги 
Сава Раковски” организира 
традиционната за училището 
спортно-приложна игра 
“СЪРВАЙВЪР”. Състезанието бе 
под патронажа на кмета на Община 

Костенец - г-н Радостин Радев 
под мотото: “ ИЗДРЪЖЛИВОСТ, 
СИЛА, СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ - 
ОЦЕЛЕЙ И ПОБЕДИ”. 

Участваха 14 отбора с ученици 
от 7 до 10 клас от общинските 
училища и с. Радуил. Главният 

организатор на състезанието 
г-н Добрев бе подготвил 13 
забавни, но и трудни игри, с 
които участниците усвояваха 
практически опит и умения за 
адекватна реакция по време на 
бедствия и аварии. Всички отбори 

показаха отлична подготовка, 
бързина, съобразителност и 
спортен дух. И участници, 
и зрители съпреживяваха 
емоционално всеки етап на 
състезанието и се забавляваха. 
Всички състезатели получиха 
грамоти и материални 
награди, връчени от г-н Радев 
- кмет на община Костенец. 

П р о ф е с и о н а л н а т а 
гимназия сърдечно благодари 
на Община Костенец, 
Районна служба за пожарна 
безопасност и защита на 
населението- Костенец, РУП- 
Костенец, ОП „Общински 
гори и земи от горски фонд” 
- Костенец, фирма “ Теди 
“ ООД с управител г-н 
Минчо Лесев за оказаното 
съдействие и безвъзмездна 
помощ.

Община Костенец 
подписа второ допълнително 
споразумение към договор 
за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ по проект „Осигуряване 
на топъл обяд в община 
Костенец“, финансиран по 
Оперативна програма за храни 
и/или основно материално 
подпомагане от Фонда за 
европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица 
в България, Операция тип 
3 BG05FMOP001-03.002 
„Осигуряване на топъл обяд-
2016-2019“.

Общата продължител-ност 
на операцията е удължена до 
31.12.2019 г., като също така 
се променя  и стойността на 
един храноден от 2,30 на 2,50 
лв. Направена е изменение в 
бюджета на проекта, като новата 
стойност на безвъзмездната 
финансова помощ е 118 822,44 
лева. Към момента топъл 
обяд получават  50 човека 
от Общината. Приготвянето 
и доставката на храната се 
извършва всеки делничен 
ден чрез Домашен социален 
патронаж гр. Костенец.

Проект „Осигуряване на топъл 
обяд в община Костенец”  се 
удължава до края на 2019 г.

От 15.06.2017 г. Агенцията 
по заетостта стартира прием на 
заявления по проект „Ваучери 
за заети лица”, съфинансиран от 
Европейския социален фонд на 
Европейския съюз чрез Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020. Право да 
подават заявления имат заети 
лица, които са на трудов договор 
в предприятия извън държавната 
администрация и имат средна или 
по-ниска степен на образование. 

Операцията ще предостави 
възможност на заетите да придобият 
нови или да разширят знанията 
и уменията си чрез придобиване 
на квалификация и ключови 
компетенции. По този начин тези 

лица ще повишат адекватността на 
своите умения спрямо актуалните 
нужди от страна на бизнеса. 
Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по настоящата 
процедура е 50 млн. лв. 

Желаещите да участват в проекта 
ще имат възможност да преминат 
професионално обучение и/или 
обучение за придобиване на ключова 
компетентност с ваучери съгласно 
ПМС № 280/2015 г. Обучението по 
ключова компетентност може да 
бъде общуване на чужди езици – КК 
2 или дигитална компетентност – 
КК 4. Безвъзмездното финансиране 
по проекта е в размер на 85% от 
стойността на ваучера, а останалите 
15% се доплащат от обучаваното 

лице.
За целите на проекта е 

разработена услуга, даваща 
възможност на заетите лица да 
подават своето заявление по 
електронен път, без да е необходимо 
да посещават бюрата по труда, само 
в работни дни между 8.30 и 17.00 
часа. 

Заявления ще се приемат и 
на хартиен носител, лично във 
всички Дирекции „Бюра по труда” 
в страната. 

Срокът за прием на заявления 
е до изчерпване на финансовия 
ресурс по проекта. Очакванията са, 
че с планираните средства около 54 
хиляди души ще могат да повишават 
квалификацията си.

ПРЕСЦЕНТЪР - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Стартира прием на заявления за обучения на заети лица 

по ОП РЧР 2014-2020

На 24 – 25 юни 2017г. в  
с. Лозен, община Любимец, 
област Хасково се проведе 
Осмият национален фолклорен 
фестивал „Кехлибарен грозд“. 
Танцовият състав „Пчелински  
извор” при НЧ „Просвета-1913”  
спечели първа награда и златен 
медал.

   Целта на фестивала бе 
да популяризира изворния 
фолклор на България. Да 
стимулира представянето 
на местни традиции. Като 
по този начин съдейства за 
съхраняването и предаването 
на нематериалното културно 

наследство, участващо в 
изграждането на идентичността 
ни. Да насърчава 
приемствеността на традициите 
между поколенията. 

Сърдечни благодарности 
към ентусиазираният и 
амбициозен  хореограф и 
ръководител на ТС ,, Пчелински 
извор” – Димитър Михов. 
Благодаря на самодейците за 
отличното представяне.

Ирина Кирилова 
председател на НЧ,,Просвета-
1913”с. Пчелин

Първа награда и златен медал за 
ТС “Пчелински извор” 

при НЧ “Просвета-1913”
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Общински съвет – кОстенец приема наредба за изменение и дОпълнение 
на наредба за ОпределянетО и администриранетО на местни данъци, такси 

и цени на услуги на теритОрията на Община кОстенец

На 30 май 2017 година в голямата 
заседателна зала на Община Костенец се 
проведе  заседание на  Общински съвет 
– Костенец, присъстваха 13 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. 

Заседанието бе открито от г-н Пламен 
Чолаков, председател на Общински съвет- 
Костенец, и  протече при дневен ред от 12 
точки . 

ТОЧКА  ПЪРВА ОТ  ДНЕВНИЯ РЕД :

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
предостави думата на г-н Юлиян Одажиян 
по процедура. 

Г-н Одажиян, съветник БСП предложи 
от т.1 до т.4 да се четат само решенията.

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
подложи на гласуване предложението на 
г-н Одажиян. С 12 гласа „за”, 0 „против” 
и 1 „въздържал се” бе прието. Думата бе 
предоставена на г-н Мирослав Николов.

Г-н Николов, председател на Комисията 
по нормативна уредба, общински 
предприятия и общинска собственост 
(КНУОПОС) запозна присъстващите 
с Предложение относно изменение на 
Наредбата за определяне и администриране 
на местни данъци, такси и цени на услуги 
на територията на Община Костенец.

На основание чл. 21, ал.1,т.7 и ал.2 и 
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 
и  Решение № 379 от 05.05.2017г. на 
Административен съд София област, с 
поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”,  Общински 
съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 78

Общински съвет – Костенец приема 
Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за определянето и 
администрирането на местни данъци, 
такси и цени на услуги на територията на 
Община Костенец, както следва :

Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за определянето и 
администрирането на местни данъци, 
такси и цени на услуги на територията на 
Община Костенец.

§ 1. Отменя чл.56 от Наредба за 
определянето и администрирането на 
местни данъци, такси и цени на услуги 
на територията на Община Костенец. 
 

§2.  Отменя чл.92 от Наредба за 
определянето и администрирането на 
местни данъци, такси и цени на услуги на 
територията на Община Костенец.

ТОЧКА  ВТОРА ОТ  ДНЕВНИЯ РЕД :

Г-н Николов, председател на Комисията 
по нормативна уредба, общински 
предприятия и общинска собственост 
запозна присъстващите с Предложение 
относно изменение на Наредбата за 
разполагане на преместваеми обекти за 
търговски и други обслужващи дейности 
на територията на Община Костенец.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, ал.2 
и чл.27, ал.3   от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

и  Решение № 1206 
от 21.12.2016г. на 
Административен съд 
София област, с  13 гласа 
„за”, 0 „против” и 0 „ 
въздържал се”, Общински 
съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 79

Общински съвет – Костенец приема 
Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за разполагане на преместваеми 
обекти за търговски и други обслужващи 
дейности на територията на Община 
Костенец, както следва:

Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за разполагане на преместваеми 
обекти за търговски и други обслужващи 
дейности на територията на Община 
Костенец

§ 1. Отменя разпоредбата  на чл.4, ал.4 
в часта й относно :

Предл. 5 « удостоверение от община 
Костенец за недължими общински 
вземания »;

Предл.6. « удостоверение за недължими 
държавни вземания ».

§ 2. Отменя разпоредбата  на чл.6, ал.3 
в частта й относно :

Предл. 4 « удостоверение от община 
Костенец за недължими общински 
вземания ».

§ 3. Отменя разпоредбата  на чл.7, ал.4 
в частта й относно :

Предл.4 « удостоверение за липса на 
задължения към община Костенец ».

§ 4. Отменя  разпоредбата  на чл.8, ал.1 
в частта й относно:

Предл.3 « удостоверение за липса на 
задължения към община Костенец ».

ТОЧКА  ТРЕТА  ОТ   ДНЕВНИЯ  РЕД :

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
предостави думата на г-н  Мирослав 
Николов.

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

На основание чл. 21, ал.2 и чл.27, ал.3   
от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.8, ал.2 
от Закона за общинската собственост 
и  Решение № 174 от 02.03.2017г. на 
Административен съд София област, с 13 
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,  
Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 80

Общински съвет – Костенец приема 
Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за общинската собственост на 
Община Костенец, както следва:

Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за общинската собственост на 
Община Костенец

§ 1. Отменя чл. 48 , ал.1 в частта 
относно израза « или придобили права на 
строеж върху общинска земя – урегулиран 
поземлен имот или поземлен имот в 
урбанизирана територия на общината » от 
Наредбата за общинската собственост на 
Община Костенец.

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА  ОТ   ДНЕВНИЯ  
РЕД : 

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
предостави думата на г-н  Мирослав 
Николов. Г-н Николов, председател 
на Комисията по нормативна уредба, 

общински предприятия и общинска 
собственост запозна присъстващите с 
Предложение относно изменение на 
Наредбата за търговската дейност на 
Община Костенец.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.27, ал.3   
от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и  Решение № 
1007 от 09.11.2016г. на Административен 
съд София област,  с  13 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се” Общински 
съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 81

1. Отменя Решение № 176 по Протокол 
№ 21 от заседание на Общински съвет – 
Костенец, проведено на 29.09.2016г.

  2. Общински съвет – Костенец приема 
Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за търговската дейност на 
територията на  Община Костенец, както 
следва:

Наредба за изменение и допълнение 
на Наредбата за търговската дейност на 
територията на  Община Костенец

§1. Отменя разпоредбата на чл.21, ал.1, 
т.6.

§2. Отменя разпоредбата  на чл.21, ал.1, 
т.7.

§3. Отменя разпоредбата на  чл.22, т.1. 

ТОЧКА  ПЕТА  ОТ   ДНЕВНИЯ  РЕД :

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
запозна присъстващите с Предложение 
относно изменение на Наредбата за 
условията и реда за упражняване правата 
на Община Костенец върху общинската 
част от капитала на търговските дружества.

Отношение взеха :
Г-н Радев, кмет на общината заяви, че 

счита, че така направеното предложение е 
стъпка назад за кадрите, които завършват 
висше образование, да счита ли, че лицата 
които ще бъдат директории и управители 
може да бъдат със средно и основно 
образование и да носят отговорност за 
управлението на общинските предприятия 
и дружества.

Г-н Одажиян, съветник БСП призова, 
след като променят критериите за 
тази длъжност, това значи, че трябва 
да уеднаквят критериите и за другите 
дружества и общински предприятия, за 
болницата, за ОП « Траянови врата », за 
ОП « ОГЗГФ ».

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
поясни, че това е превантивна мярка да се 
назначават хора, да не уволняват, да се даде 
шанс на сегашния управител да се докаже.

На основание чл.21, ал.2 и чл. 27, ал.3 
от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 
8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните 
актове при спазване изискванията на чл. 26 
и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 
със 7 гласа „за “, 4 „против“ и 2 „въздържал 
се“, Общински съвет Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 82

Общински съвет – Костенец приема 
изменение на Наредба за условията и реда за 
упражняване правата на община Костенец 
върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, приета с Решение 
№70 от Протокол № 9 от  29.04. 2004г. на 
Общински съвет – Костенец, изм. с Решение 
№62 по Протокол №7 от 26.04.2005г., изм. 
с Решение № 19/23.02.2017г. както следва:

Параграф единствен. В чл. 34, ал. 1 
израза „с висше образование“ се заличава.

ТОЧКА  ШЕСТА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД 
:

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
запозна присъстващите с Предложение 
относно изменение на Правилника за 
устройството и дейността на Общинско 
предприятие „Траянови врата”, гр. 
Костенец.

Отношение взеха:
Г-н Одажиян, съветник БСП поясни, че 

е присъствал на заседанието на комисиите 
и там се е възприела следната редакция 
: §2…..се назначава по предложение на 
Кмета на общината след Решение на 
Общинския съвет…..

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
подложи на гласуване прекратяване на 
разискванията. С 12 гласа „за”, 0 „против” 
и 0 „въздържал се” бе прието. На гласуване 
бе подложено предложението на г-н 
Одажиян. С 6 гласа „за” , 1 „против” и 5  
„въздържал се” НЕ  бе прието.  

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
обяви резултата от проведеното поименно 
гласуване, а именно: със 7 гласа „за” /Васил 
Ангелов Беляков,съветник ПП ГЕРБ, 
Васил Ангелов Младенов ,съветник ПП 
ГЕРБ , Георги Георгиев Донков, съветник 
МС Костенец, събуди се, Жанет  Емилова 
Джорова, съветник ПП БДЦ, Лидия 
Любенова Стоянова, съветник ГЕРБ, 
Пламен Николаев  Чолаков, съветник БДЦ,  
Юлиан Стоянов Георгиев, съветник БДЦ 
/,, 0 „против” и 5 „въздържал се” / Емил 
Христов Даскалов, съветник ПП БСП, 
Константин Георгиев Радев, съветник БСП, 
Мирослав Лъчезаров Николов, съветник 
БСП , Наталия  Иванова Манова, съветник 
БСП , Юлиян Агоп Одажиян, съветник 
БСП  /предложението НЕ бе прието.

ТОЧКА  СЕДМА ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД :

Г-н Николов, председател на Комисията 
по нормативна уредба, общински 
предприятия и общинска собственост 
запозна присъстващите с Предложение 
относно разширяване предмета на дейност 
на Общинско предприятие « Общински 
гори и земи в горски фонд ».

Отношение взеха:
Г-н Радев, кмет на общината поясни, 

че такъв материал влиза вече за втори или 
трети път. Призова да се даде шанс на 
директора на ОП по горите да се докаже и 
да заработи гатера. 

Г-н Младенов, съветник ГЕРБ, 
поясни, че не е видял от кого е изготвено 
предложението, нека да се чуе и мнението 
на директора,  има ли план как ще заработи 
гатера.

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
поясни, че както се казва пак се е стигнало 
до раздор в Общинския съвет. Коментирали 
са, че общинското предприятие ще има 
всички права, не се казва дали ще бъде 
търговско дружество или общинско 
предприятие.

Г-н Николов, председател на 
КНЕОПОС поясни, че този материал е 
изготвен миналия месец от директора на 
ОП « ОГЗГФ »  и той като председател на 
КНУОПОС го внася сега. Предложението 
е идентично с предишното . Включено е 
допълнение с имотите.

Г-н Радев, кмет на общината поясни, че 
единствения мотив, с който са се водили 
да няма раздути щатове и да се трупат 
разходи, времето ще покаже, нека да се 
докажат, да има достатъчно приходи и да 
си сформират заплатите. Прави се с цел 
цената да е достъпна за всеки, а не да се 
завишава с 20%. Инж. Янков не показва 
интерес за заработи гатера .

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
подложи на гласуване прекратяване на 
разискванията. С 13 гласа „за“, 0 „против“ 
и 0 „въздържал се“ бе 



брой 5/71, юни 2017 г. 4 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
от стр. 3

прието. На поименно гласуване, съгласно 
чл.27, ал.5 от ЗМСМА бе подложено 
предложението на КНУОПОС. Г-н 
Чолаков, председател на ОбС обяви 
резултата от проведеното поименно 
гласуване, а именно: с 5 гласа „за”/Емил 
Христов Даскалов, съветник ПП БСП, 
Константин Георгиев Радев, съветник БСП, 
Мирослав Лъчезаров Николов, съветник 
БСП, Наталия  Иванова Манова, съветник 
БСП, Юлиян Агоп Одажиян, съветник 
БСП/  , 5 „против”  / Васил Ангелов 
Беляков, съветник ПП ГЕРБ, Георги 
Георгиев Донков, съветник МС Костенец, 
събуди се, Лидия Любенова Стоянова, 
съветник ГЕРБ, Пламен Николаев  Чолаков, 
съветник БДЦ, Юлиан Стоянов Георгиев, 
съветник БДЦ /и 3 „въздържал се” /Боян 
Спасов Генчев, съветник ПП БСП, Васил 
Ангелов Младенов, съветник ПП ГЕРБ, 
Жанет  Емилова Джорова, съветник ПП 
БДЦ / предложението НЕ бе прието.

ТОЧКА  ОСМА ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД :

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

Г-н Радев, кмет на общината 
запозна присъстващите с предложение 
относно учредяване право на строеж за 
индивидуално жилищно строителство 
за къща близнак, чрез провеждане на 
публичен търг в УПИ ХІІ в кв. 105 по 
плана на гр. 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, 
чл.37, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.54, ал.1 
от Наредба за общинската собственост, 
с поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0  
„против” и 0 „въздържал се”,  Общински 
съвет Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 83

І. Да се учреди право на строеж за 
изграждане на двуетажна жилищна сграда 
/къща – близнак/, плътност на застрояване 
/П застроено/ – <  или = 198 кв.м. и 
интензивност на застрояване /К инт./ - <  или 
= 396 кв.м., чрез провеждане на публичен 
търг по реда на Наредба за общинската 
собственост, върху следния недвижим 
имот – общинска собственост: източната 
една втора идеална част УПИ ХІІ в кв. 105 
по регулационния и за строителния план 
на гр.Костенец, целия с площ от 660 кв.м., 
при граници на имота: УПИ ХІ, УПИ ІV- 
517, УПИ ІІІ-518 и УПИ ХІІІ, при начална 
цена на в размер на 5989,50 лв. /пет хиляди 
деветстотин осемдесет и девет лева и 
петдесет стотинки/.

ІІ. Да се учреди право на строеж за 
изграждане на двуетажна жилищна сграда 
/къща – близнак/, плътност на застрояване 
/П застроено/ – <  или = 198 кв.м. и 
интензивност на застрояване /К инт./ - <  или 
= 396 кв.м., чрез провеждане на публичен 
търг по реда на Наредба за общинската 
собственост, върху следния недвижим 
имот – общинска собственост: западната 
една втора идеална част УПИ ХІІ в кв. 105 
по регулационния и за строителния план 
на гр.Костенец, целия с площ от 660 кв.м., 
при граници на имота: УПИ ХІ, УПИ ІV- 
517, УПИ ІІІ-518 и УПИ ХІІІ, при начална 
цена на в размер на 5989,50 лв. / пет хиляди 
деветстотин осемдесет и девет лева и 
петдесет стотинки/.

ІIІ. Възлага на Кмета на Община 
Костенец да организира и проведе 
публичните търгове и сключи договор за 
отстъпено право на строеж със спечелилите 
участници.

ІV. Строежите по т.І и т.IІ да се 
изградят в 5-годишен /петгодишен/ срок от 
подписване на договора съгласно издадена 
виза и разрешение за строеж от главния 
архитект на Община Костенец.

ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ  РЕД :

Г-н Чолаков, председател на ОбС 

предостави думата на г-н Радостин Радев.
Г-н Радев, кмет на общината запозна 

присъстващите с предложение относно 
отпускане на дървен материал и финансови 
средства на Църковно настоятелство на 
манастир « Свети Илия », с. Очуша.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 
т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, с поименно гласуване с 13 
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,  
Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 84

1. Общински съвет – Костенец, 
за приготвяне на курбана за здраве 
на съборите на 25.06.2017 г. в махала 
Мартинска и на 23.07.2017 г. на манастира 
„Свети Илия“, разрешава на Църковното 
настоятелство при манастир „Свети 
Илия“, с. Очуша, да бъдат отпуснати 5 /
пет/ пространствени куб.м. широколистни 
дърва за огрев от общински горски фонд и 
финансови средства в размер на   950.00 лв. 
/деветстотин и петдесет лева/, за ремонт на 
манастира. 

2. Финансовите средства 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., за сметка на 
дейност „ Издръжка на Общински съвет “, 
§ 10-20 – разходи за външни услуги.

ТОЧКА  ДЕСЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
предостави думата на г-н Юлиян Одажиян.

Г-н Одажиян, председател на 
Комисията по образование, култура, 
младежка политика, вероизповедания, 
спорт и туризъм (КОКМПВСТ)  запозна 
присъстващите с предложение относно 
отпускане на финансови средства на 
самодейците при НЧ «Просвета – 1881 », 
с. Костенец за участия в меджународни 
фестивали.

На основание чл.21, ал.1,т.6 и чл.27, 
ал.4 и ал. 5 във връзка с чл. 17, ал.1 т.5 
от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация,  с поименно 
гласуване с  9 гласа „за” /Боян Спасов 
Генчев, съветник ПП БСП, Васил Ангелов 
Младенов, съветник ПП ГЕРБ,  Емил 
Христов Даскалов, съветник ПП БСП, 
Константин Георгиев Радев, съветник 
БСП, Лидия Любенова Стоянова, съветник 
ГЕРБ, Мирослав Лъчезаров Николов, 
съветник БСП, Наталия  Иванова Манова, 
съветник БСП, Юлиан Стоянов Георгиев, 
съветник БДЦ, Юлиян Агоп Одажиян, 
съветник БСП /, 0 „против” и 4 „въздържал 
се” /Васил Ангелов Беляков, съветник ПП 
ГЕРБ, Георги Георгиев Донков, съветник 
МС Костенец, събуди се, Жанет  Емилова 
Джорова, съветник ПП БДЦ, Пламен 
Николаев  Чолаков, съветник БДЦ /, 
Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 85

1. Общински съвет – Костенец 
предоставя финансови средства в размер 
на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева 
на НЧ « Просвета-1881 », с. Костенец за 
участие на самодейците в международни 
изяви.

2. Средства да бъдат осигурени от § 
10 20 « разходи за външни услуги », ОП            
« ОГЗГФ », гр. Костенец.

ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА  ОТ  
ДНЕВНИЯ  РЕД :

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
предостави думата на  д-р Васил Беляков.

Г-н Беляков, председател на Комисията 
по здравеопазване и социална политика 
(КЗСП) 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  
13 гласа „за” 0 „против” и 0 „въздържал 
се”, Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 86

1. Общински съвет – Костенец, 
отпуска помощ по 160 лв.за раждане на  
дете на осем жители на община Костенец: 

2. Общински съвет – Костенец отпуска 
еднократни помощи, необходими за 
лечение     на жители на общината

3.  Общински съвет – Костенец 
отпуска еднократни помощи по 130 лв. за 
абитуриенти, жители на община Костенец

4. Средствата да бъдат осигурени от § 
42 14 от общинския бюджет.

ТОЧКА   ДВАНАДЕСЕТА ОТ  Д 
НЕВНИЯ  РЕД :  П И Т А Н И Я

Г-н Младенов, съветник ГЕРБ, поиска 
да му бъде предоставена подробна справка 
от ОП „ ОГЗГФ ” за месец май 2017 г., 
която да включва подробно колко кубика 
дърва са закарани на населението, от кой 
отдел и подотдел, на коя дата, колко са 
по списъка и колко извън него, за всеки 
превозен билет да е изготвена справка 
за движението по теренна карта  по GPS 
системата за проследяване.

Г-жа Джорова, съветник БДЦ запита 
за подмяна на водопровода на ул.” Момин 
сълза ”, ул.”Акация” и ул.” Зорница ”, кога 
ще се случи във времето, това са преходни 
обекти от миналата година.

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
постави следните въпроси: до къде е 
стигнала поръчката за пелетната линия, 
притеснява го факта, че ще дойде момента 
да се връща същинската част от заема. 
Г-н Чолаков призова  да се поставят 
срокове за отговори на питания, отчети и 
справки, бавят се с месеци и Общинския 
съвет не знае какво се случва в общината. 
Г-н Чолаков поиска да се представи 
справка относно гражданските договори 
в общината, предмет на дейност срокове 
и какви възнаграждения получават, 
включително за общинските предприятия, 
като цяло.

Г-жа Стоянова, съветник ГЕРБ запита 
какво се случва с предоставяне на справката 
за банковия кредит, с извлечението от 
банката.

Г-н Радев, кмет на общината, отговори 
на поставените питания, като напомни, че 
наминалата сесия е изнесъл справка  но е 
до 30 март, от GPS системата се проследява 
всяко едно движение на камионите и дали 
съвпада с превозния билет. Не знае дали 
може да се изключват GPS-те, ще провери. 
Относно подмяната на водопровода на 
ул.”Момина сълза”, до двадесет дни ще 
започне, има и други улици, ул.” Зорница 
” и  „ “Акация ”, има улици в гр. Момин 
проход и с. Пчелин. Относно въпроса на 
г-н Чолаков спряна е процедурата тази 
седмица ще бъде обявена нова, а има 
възможност и да се кандидатства за 50% 
от средствата да се вземат от ДФЗ. В 
комисиите трябва да има дискусия, да се 
уточни какво ще бъде това предприятие, 
ще трябва да се обучава персонала, трябва 
де се изчистят нещата. Относно питането 
за музея, стаите са готови, монтирано 
е осветление очакват се експонатите. 
Подадени документите до Министерството 
на културата и Общинския съвет ще трябва 
пак да вземе решение. За гражданските 
договори не знае кои се визират, към 
момента има само един, в кметствата има, 
други няма с изключение в ОП „ ОГЗГФ ” 
за секачите.

Г-жа Миронова, жител на с. Пчелин  
всички са разбрали , че на Пчелински бани 
минералната вода е спряна, тя се ползва 
вече 60 години. Разбрала е, че още няма 
нотариален акт общината и днес няма да 

се разглежда тяхното искане и не може да 
разбере, как три седмици не може да се 
издаде такъв акт. Станали са кооперация, 
юридически лица с 52 души и сега искат 
правото на земята. Г-жа Миронова призова 
да не протакат, на подписка или как да 
приемат решение и на им се предостави 
земята.

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
поясни, че има запознати с конкретиката 
относно проблема с гората: г-н Младенов, 
г-н Николов и г-н Донков. Преди един 
месец е станал сериозен инцидент в 
с. Голак са хваната камиони с дърва и 
неработещ GPS, без марки и без билети, 
три камиона и това за един ден 30 куб.м., 
а за годината всеки може да си представи 
какво количество е това. 

Г-н Николов, зам.-председател на ОбС 
поясни, че по случая има прокурорска 
проверка и РДГ Пазарджик ще се 
произнесат, кой е нарушил закона има си 
компетентни органи. Относно  заплатите 
средната брутна заплата в ОП „ ОГЗГФ ” 
е 640 лв., а в Общинска администрация е 
743 лв. и заплатите не са вдигани от 2015г.

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
напомни въпроса си : от един камион 
незаконно придобити дърва, колко чисто 
остават за общината?

Г-н Радев, кмет на общината предложи, 
че е крайно време да се извика директора 
на ОП „ ОГЗГФ ” на комисиите и да се 
изяснят тези въпроси. В тази посока трябва 
да се работи, да се дава на определени 
хора кредит на доверие и да се работи по 
въпроса.

Г-н Донков, съветник МК „ Костенец, 
събуди се ” напомни, че на предната 
сесия е дал Решение № 52 и той не му е 
отговорил. Това е проверката, която се 
е извършила преди седем години е била 
на една част от общинските гори и кмета 
е поел отговорност да бъде довършена 
проверката, но не е изпълнил Решение № 
52 от  2014 г. Г-н Янков, директор на ОП 
„ ОГЗГФ ” поясни, че в момента се води 
разследване за откраднатите дърва в с. 
Голак, камионите са на отговорно пазeне, 
не са работили GPS-те и имат съставени 
актове за това нещо. Нашите GPS не могат 
да се изключват и са регистрирани в РДГ.

Г-н Георгиев, съветник БДЦ, попита г-н 
Янков има ли събрани пари от съставените 
актове и колко са те?

Г-н Янков, директор на ОП „ ОГЗГФ ” 
поясни, че има съставени актове,  има лица 
с актове от 7-8 хил. лв., а ромите нямат 
адреси и имущество на техни имена и 
събирането е невъзможно. От началото на 
годината са съставени 18 акта. До момента 
са закарани дърва на хората в с. Костенец 
- 630 куб.м., гр. Костенец - 1700 куб.м., гр. 
Момин проход - 204 куб.м., с. Очуша - 20 
куб.м., с. Подгорие – 20 куб.м. в с. Пчелин 
100 куб.м.

Г-н Младенов, съветник ГЕРБ, 
запита г-н Янков дали той е изготвил 
предложението за увеличаване на 
персонала в ОП и дали има изготвен план 
кога да заработи, какви ще са приходите и 
какви разходите? Вторият въпрос му е да 
бъде изготвена подробна справка за м. май 
колко са закарани дърва на населението, 
от кой отдел и подотдел са, на коя дата, 
колко са по списъка и извън него,  за 
всеки превозен билет да е изготвена 
справка за движението по теренна карта 
по GPS системата за проследяване.  За 
тези три камиона, къде е извършено  това 
нарушение в общински гори или държавни 
гори? Казват, че има съставени актове на 
хора от ромски произход без адреси, не 
може да се издаде акта без адрес и какво 
събиране ще очакват, като нямат адреси.

Г-н Янков, директора на ОП „ ОГЗГФ 
” поясни, че по лична карта имат адрес, но 
имуществото не води на тяхно име.

Поради изчерпване на дневния ред 
г-н Чолаков, председател на ОбС закри 
заседанието.
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На 14 юни 2017 година, в парка в град Момин 
проход се проведе ден на творчеството с тематика 

опазване на околната среда. Ученици от ОУ „Хр. 
Смирненски”  и други деца имаха възможност да 

научат колко е важно рециклирането 
на отпадъци и чрез игра и въображение 
дадоха ново предназначение на стари и 
непотребни вещи. 

Проявата е част от дейностите по 
проект „Почистване и изграждане на кът 
за отдих и детска площадка на ул. „Ружа” 
в гр. Момин проход” на Кметство гр. 
Момин проход, одобрен в Национална 
кампания „За чиста околна среда – 
2017 г.” на тема „Обичам природата 
– и аз участвам” на Предприятието за 
управление на дейностите по опазване 
на околната среда.  Инициативата 
се реализира в партньорство между 
Кметството в гр. Момин проход, ОУ „Хр. 
Смирненски”, НЧ „Гео Милев - 1954“ и 
община Костенец.

Бойка Кичукова

ДЕН НА ТВОРЧЕСТВОТО В ГРАД МОМИН ПРОХОД

НЧ “Прогрес 1907”  получи книги от Кирил Добрев
По повод 24 май – Ден 

на българската просвета и 
култура и на славянската 
писменост, 50 читалища в 
цялата страна, получиха 
книги и поздравителен адрес 
от заместник-председателят 
на БСП Кирил Добрев. 
НЧ “Прогрес 1907” град 
Костенец имаше честта да е 
едно от тези читалища.

Фондът на НЧ “Прогрес 
1907” град Костенец е 
обогатен с книгите : „ 50-
те светини, пред които се 
прекланя всеки българин “, 
„ 50-те приказки и легенди, 
които българите разказват 
на децата си “  и „ 50-те 
песни и стихове, които ни 
правят българи “ .

На 10 юни 2017 година в 
малкия салон на читалище „ 
Гео Милев “, гр. Момин проход 
се проведе среща с Ивелина 

Никова. Тя е автор на  книгите 
: „ Все ти пиша любов“ , „  В 
тебе аз ще остана “, „ България в 
сърцето ми “,  „ Златни нишки“, „ 

Копнеж по слънце“ и „ Алтъна“. 
Поетесата е родена през 1977 
година в град Провадия. 
Своето висше образование 
завършва в Икономически 
университет - Варна. Днес се 
реализира професионално като 
счетоводител. За нея поезията 
се е превърнала от хоби в начин 
на живот. Ключовите думи в 
нейното творчество са любов, 
вяра, мечти и красота. 

Пожелаваме на г-жа 
Ивелина Никова много здраве 

, вдъхновение и упоритост , за 
да продължава творческо си  
развитие.

 Ивелина Никова представя своето творчество 

Продължава благотворителната 
инициатива “Заедно за Ники”

 На 06 юни 2017 г.  денс формация 
“Вайялет”,  изнесе благотворителен 

танцов спектакъл. Участниците 
от формацията изказаха своята 
благодарност към Валентина 
Бонжолова , хореограф и Емилия 
Мичева ръководител  и към всички 
родители , които са ги насърчили 
да се занимават  с танци.

 Денс формация  „Вайялет“ 
представи танци в различни 
стилове и отново впечатли 
многобройната си публика. За 
пореден път танцьорите показаха 
своята класа и любовта си към 
танца.  Пожелаваме на целия 
екип здраве и творчески успехи в 
бъдеще . 

Сумата събрана от продажба 
на билети и дарения е  713.00 
лева . Средствата са преведени 
по банковата сметка за Ники. 
Организаторите на танцовия 
спектакъл поздравяват всички, 

които се отзоваха на тази кауза !

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ НА ДЕНС 
ФОРМАЦИЯ „ ВАЙЯЛЕТ “

Благотворително представление на 
постановката „ Женско царство “

Б л а г о т в о р и т е л н о т о 
представление на постановката 
„ Женско царство“ се проведе 
на 16  юни 2017 г.  от 18:00 
ч. ,  НЧ “Гео Милев” град 
Момин проход .  Режисьор-
постановчик е Емилия Мичева. 
В ролята на управляващи са : 
Анжела Георгиева, Антония 
Тончева, Десислава Троянова, 
Валентина Бонжолова и Мария 
Барутска.  Под чехъл са : 
Димитър Благоев, Венцислав 

Костантинов, Димитър Митров, 
Александър Гешев, Станислав 
Русинов и Сергей Пашов.

Благодарение на 
талантливите артисти, които 
дадоха всичко от себе си, 
представлението бе чудесно.  
Събраната сума от билети и 
дарения  ще бъде предоставена  
на семейството на Ники, за 
да може лечението му да 
продължи.

Благотворителен концерт 
15-години Фолклорна танцова 

формация „ Костенец “

На 27 юни 2017 г.  от 18:00 
часа в големия салон на НЧ 
„ Прогрес 1907 “ се проведе 
благотворителен концерт в 
подкрепа на Ники. 

Концертът е  по случай 
15- години Фолклорна танцова 
формация „Костенец“.  
Художественият ръководител 
на състава ,   г-н Николай 
Ибришимов,  изказа своите 
благодарности  към кмета 

на Община Костенец – г-н 
Радостин Радев за указаната 
подкрепа през годините. 

Сумата събрана от 
продажбата  на билети 
и дарения, ще бъде 
предназначена  за лечението 
на Ники.” Благодаря Ви, за 
прекрасните деца! Благодаря, 
че ги поверихте на мен!”, 
сподели Николай Ибришимов . 
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На 11 юни 2017г. се проведе 
традиционният събор в махала Нова, 
село Горна Василица, община Костенец. 
Празникът  е на православния храм 
Св. Йоан Предтеча, като тази година се 
навършват и 162 г. от изграждането му. 
Г-н Атанас Йорданов, кмет на с. Горна 
Василица, запозна всички жители и гости 
с тази традиция.

Официални гости на мероприятието  
бяха г-н Радостин Радев - кмет на Община 
Костенец, г-н Атанас Йорданов, кмет на 
с.Горна Василица, г-н Пламен  Чолаков 

- председател на Общински съвет - 
Костенец, г-н Румен Тодоров -  зам.- 
кмет на Община Костенец и народните 
представители Радослав Стойчев и Лало 
Кирилов от парламентарна група БСП за 
България.

За забавлението на гостите  се погрижи 
състав от ДА «Филип Кутев» със солист 
Костадинка Танчева и самодейците от 
НЧ»Георги Бенковски-1928». С дарение  
на Община Костенец,  бе приготвен  
курбан /10 казана/, който се раздаде за 
здраве на всички желаещи. 

традициОнният събОр в махала 
нОва,  селО гОрна василица

На 4 юни 2017 г. от 14:00 часа се 
състоя традиционният  събор в град 
Момин проход, махала Гьола. На този 
празничен ден за град Момин проход  
, всички посетители се насладиха на 
организираната културна програма, която 
включи много забава, песни и танци. 

Слово по повод празника произнесе 
кметът на град Момин проход, Йорданка 
Митрова. Официални лица,  присъстващи 

на празника бяха : кметът на общината 
Радостин Радев,  г-жа  Йорданка 
Митрова, кмет на град Момин проход, 
зам.-председателят на Общинския съвет 
Мирослав Николов и кметове на населени 
места.

Празничната програма продължи с 
много настроение и танци, раздаден бе и 
курбан за здраве.

Традиционен събор в  Момин проход,  
махала Гьола

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СЪБОР В С. ПЧЕЛИН

На 3 юни 2017г. се състоя 
традиционният  Землячески събор в 
с. Пчелин , в двора на НЧ „Просвета 
- 1913“. Слово по повод празника 
произнесе кметът на с. Пчелин, г-н 

Стефан Йорданов. 
На този празничен ден , 

организиран от кметството, 
участие взеха  танцов състав  “ 
Пчелински извор “ - ръководител 
Димитър Михов, детската група 
към състава, които впечатлиха 
гостите и жителите с прекрасни 
танци и хора, танцов състав 
от гр. Самоков, за финал г-н 
Антон Кирилов представи 
стихотворението “ Костенец “ .

Официални лица на 
мероприятието бяха  кметът на 
общината Радостин Радев , зам.-
председателят на  Общинския съвет 
Мирослав Николов, зам.-кметът 

на общината Румен Тодоров, общински 
съветници, кметове на населени места.

За доброто настроение на всички 
жители и гости се погрижи оркестър 
“СЛАВЯНИ“ .

На 11 юни 2017 г.  от  
10:00 ч. в село  Очуша, 
махала Мартинска  се 

проведе традиционният  
Землячески събор. В 
двора на църквата “Вси 

Светих” бе приготвен 
вкусен телешки  курбан 
/8 казана/ , който се 
раздаде за здраве на 
желаещите. В църквата  
бе отслужена  литургия  
от отец Антон. 

 Официални  гости 
на мероприятието бяха 
кметът на общината 
Радостин Радев , зам.-
кметът на общината 
Румен Тодоров и г-н 
Георги Георгиев, кметски 
наместник на с. Очуша. 
Празникът продължи с 
музикално оформление, 
танци и настроение за 
всички посетители .

Традиционен землячески събор в с.Очуша

Нови футболни отличия

Отборът на ФК „Бенковски“ 
Костенец за деца - родени след 
2004 година спечели турнира за 
купа Средногорие, провел се на 
17.06.2017г. Нашите деца спечелиха 
своята група побеждавайки отбора 
на “ Балкан“ Ботевград  с 2:0 и 
равенство с домакините от ФК 
„Средногорец“ Златица 0:0. На 
финала  ФК „Бенковски“ Костенец  
се изправи срещу ФК „Спортист“ 

Своге, които спечелиха своята група 
в конкуренцията на ФК „Пирдоп“ 
и ОФК „Елин Пелин“. Редовното 
време завърши при резултат 1:1, но на 
дузпите футболистите на „Бенковски“ 
се оказаха по-точни и спечелиха с 3:1. 
Децата бяха наградени с купа, медали, 
екипи и топки. Завърнаха се още по-
мотивирани ,ще тренират усилено, за 
да  печелят нови отличия за в бъдеще.

На 23, 24 и 25 юни 2017г.  
се проведе традиционният 
турнир по риболов . Място на 
провеждане - язовир „Нишан 
1“. Дванадесет отбора се 
впуснаха в любителския 
риболовен турнир, 
организиран от кмета на 
Община Костенец – Радостин 
Радев. Състезанието бе 
изключително оспорвано 
и емоционално за всички 

участници. Официалният 
финал  се състоя на 25 юни 
2017г. от 12:00 часа. 

Г-н Радостин Радев , 
кмет на Община Костенец 
и участник в турнира ,  
поздрави всички отбори 
и награди победителите. 
Първото място си поделиха 
двата  отбора : Борислав 
Караджов/ Илиян Драганов 
-  61,4 кг риба и Кирил 

Манджуков / Адриан 
Манджуков – 61,4 кг.  
риба. На трето място се 
класираха : Радостин Радев 
и Константин Радев, които 
уловиха общо 34,4  кг. риба. 
Приз и грамота за най-
голяма уловена риба получи 
: Адриан Манджуков, най-
малкият участник в турнира. 
Общият улов на риба от 
трите дни  е 236,95 кг. 

ТРАДИЦИОНЕН ТУРНИР ПО РИБОЛОВ


