
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА  

2019 ГОДИНА В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 
   За поредна година на 31 декември 2018 година от 23:30 

часа община Костенец бе организирала празнична 

програма. За доброто настроение в новогодишната нощ се 

погрижиха фолклорните изпълнителки Мария и 

Магдалена  Филатови.  

   Организаторите бяха подготвили вкусна скара и греяно 

вино за стотиците жители и гости, които бяха дошли на 

новогодишното тържество. Новата година бе посрещната с 

празничното слово на кмета Радостин Радев,  кръшни хора 

и тържествена заря. 

 

ЗАПАЛВАНЕ СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА 

В КОСТЕНЕЦ 

    Тържественият ритуал за откриване на Коледните и 

Новогодишните празници със запалването на Коледната 

елха тази година се състоя на 17 декември 2018 година. 

Организирана бе и празнична програма.  

    Светлините на елхата в града бяха запалени от кмета на 

община Костенец, г-н Радостин Радев, който отправи 

своите пожелания за Коледните и Новогодишните 

празници.  

 

  ЧЕСТИТА НОВА 2019 ГОДИНА 

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

                      СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, 

    От името на община Костенец и лично от свое 
име, от сърце Ви поздравявам с най – светлия 
християнски празник – Коледа и с настъпването 
на Новата 2019  година! 
    В тези хубави дни всеки от нас осмисля отново 
вярата си в непреходните ценности – добрите 
чувства, любовта и съпричастието.  
    В навечерието на Коледните празници, 
пожелавам на всички костенчани топло семейно 
огнище, обич да стопля душите им и Бог да 
закриля делата им. Нека да съумеем да съхраним 
магията на коледната нощ през цялата година, да 
сътворяваме по едно малко чудо всеки ден – една 
усмивка, едно добро дело, един топъл приятелски 
жест.  
    Да запазим чистотата на мислите и действията 
си, щедростта на сърцата си, милостта, 
състраданието и добротата, да преоткрием себе си 
и вярата си  в доброто! 
Уважаеми  съграждани, 
     Най-хубавите празници са на прага ни - нека 
ги посрещнем с вяра в бъдещето, защото съм 
убеден, че  тяхната отплата ще ни донесе здраве, 
щастие и много късмет през цялата  година. 
     Нека бъдат светли дните Ви, а магията на 
рождественските празници да влезе във всеки 
костенски дом и донесе мир и благодат!  
 
ЗА МНОГО ГОДИНИ! 
 
РАДОСТИН РАДЕВ, 

Кмет на община Костенец 
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105 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ПРОСВЕТА - 1913“  СЕЛО ПЧЕЛИН 

 

 
      

     На 9 ноември 2018 година Народно читалище 

„Просвета - 1913“ село Пчелин отбеляза своя 105-

годишен юбилей. На сцената на културната институция 

се изявиха самодейци от различни фолклорни формации, 

както и гости на читалището. 

    Вече 105 години читалището в село Пчелин е 

притегателна сила за поколения читалищни дейци, 

будители и предани последователи. През тези години 

НЧ“Просвета - 1913“ село Пчелин е запазило 

българската духовност, култура и традиции. 

    Официални лица, присъстващи на мероприятието 

бяха: г-н Георги Митров, председател на Общински 

съвет – Костенец, г-н Румен Тодоров, зам.кмет на 

община Костенец, г-жа Любка Кацарова, кмет на 

кметство село Костенец, г-н Стефан Йорданов, кмет на 

село Пчелин, г-н Георги Георгиев, кметски наместник на 

село Очуша, общински съветници, жители. Гостите на 

празника бяха поздравени с изпълнения на самодейците 

от танцов състав „Пчелински извор“ с ръководител 

Димитър Михов и групата по народни писни към Школа 

Заедно през годината с ръководител Стела Палийска. 

Своя поздрав към юбилея на читалището отправиха и 

гостите от фолклорен танцов ансамбъл Самоков. 

 
 

 

    ИЗЛОЖБА „НОВА ОКТАВА“ НА ТАТЯНА ЯРУЛЛИНА 

В НЧ“ГЕО МИЛЕВ-1954“ ГРАД МОМИН ПРОХОД 

 

     На 7-ми декември 2018 година, в малката зала на 

НЧ “Гео Милев-1954“ град Момин проход бе открита 

изложбата „Нова Октава” на художника Татяна 

Яруллина. Тя е автор е на повече от сто публикации по 

българознание, лингвистика и духовни учения. Рисува 

от ранна възраст. Има над 300 различни картини и 

графики, виртуалното пространство. Определя своя 

стил като „интуитивизъм”, защото рисува най-често с 

ръце без да се замисля предварително върху това, 

какво ще рисува, смятайки, че ръцете са божествен и 

свръхинтелигентен инструмент и сами знаят как да 

правят това, като в творчески и природен акт. Те знаят 

как най-точно да отговорят на тайния копнеж на 

душата за съвършенството. Картините й първоначално 

не са били предназначени за публично представяне или 

комерсиална цел, но който е бил запознат с тях знаел, 

че те лекуват, отварят съзнанието, пречистват и често 

водят до катарзис.  

    Поредната й изложба „Нова Октава” е посветена на 

индиговите и кристалните деца, чувствителни към 

новите вибрации, както и на хора, отворени към 

космичните промени на нашето време. На откриването 

свири известния ни цигулар Владимир Тасев. В 

изложбата бяха представени 50 картини. Включени са 

нови 30 работи, изработени с различни техники, но 

най-вече с маслен пастел, темпера и акварел върху 

тониран картон.  

    На откриването присъства заместник-кмета на 

община Костенец г-н Румен Тодоров, г-жа Снежана 

Тодорова, председател на Комисията по образование, 

култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и 

туризъм, кмета на кметство Момин проход г-жа 

Митрова, преподаватели от Софийски университет, 

Технически и Лесотехнически университети, писатели 

и художници от София. 

 

 



 

    На 29 ноември 2018 година 

в голямата заседателна зала на 

Община  Костенец се проведе 

заседание на Общински съвет-

Костенец, свикано по реда на 

чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, 

чл.30, ал.1 и ал.3, т.1 от 

ПОДОбСКПКВОбА.       

Проверката на кворума показа 

присъствие на 15 общински 

съветници от общо 17. 

Присъстваха още: г-н Радев, 

кмет на общината, г-жа 

Митрова, кмет на кметство гр. 

Момин проход, г-жа 

Кацарова, кмет на кметство с. 

Костенец, г-н Йорданов, кмет 

на кметство с. Пчелин, г-н 

Йорданов, кмет на кметство с. 

Горна Василица, г-н Георгиев, 

кметски наместник на с. 

Очуша, служителите на ОП 

„ОГЗГФ”, жители на община 

Костенец. 

    Г-н Митров, председател на 

ОбС предложи да се допълни 

проекта за дневен ред, като т.8 

от проекта за дневен ред да се 

допълни с предложение 

относно закупуване на 

коледни елхи и другите точки 

се изместват. 

    Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС подложи 

на гласуване предложението 

на г-н Митров. С 15 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се” бе прието. 

    Г-жа Стоянова, съветник 

ПП ГЕРБ, държи да поясни 

какво представлява, като 

понятие Общинско горско  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятие. То е звено към 

Общинска администрация - 

Костенец. С решение на ОбС-

Костенец, кметът е 

упълномощен да назначава 

директора на  предприятието.  

Недобросъвестното 

управление и стопанисване на 

общинския горски фонд са ги 

принудили  на 12.10.2018 г. да 

вземат решение за изземване 

на функциите на г-н Радев и  

г-н Николов и да учредят 

търговско дружество. Тяхната 

единствена цел е подобряване 

на дейността, контрола и 

стопанисването на 

общинската гора. 

    Г-н Одажиян, независим 

съветник, изрази мнение, че 

по отношение на самата тема,  

най – важния въпрос е защо  

се е стигнало до тук, какви са 

причините и защо Общинския 

съвет се е наложило да 

предприеме популярни 

действия. Отчетите на 

горското звено са получили м. 

август. По правилник и закон 

г-н Николов представя 

месечен отчет, той го е 

направил, но проблема е, че 

тези отчети не бяха 

предоставени.  

    Г-н Радев, кмет на 

общината, заяви, че не е било 

коректно да се предизвика 

дебат без той да знае, за да 

може да цитира по-точно 

нещата. Не коректно се 

цитират данните, цитират 

данни от 2012-2018г., а не се 

цитира кой е бил директор 

през това време. Нека да се 

погледне решението. Никой 

не казва, че не трябва 

контрол, контрола се 

осъществява от всички  

 

 

 

 

 

 

 

живущи в общината. Имало е 

само един търг за около 68 

хил.лв., ако някой очаква, че 

ще има печалба от дървата за 

огрев това ще е на гърба на 

всички хора, тази печалба 

стига само за направа на 

пътища  и поддръжка на 

техниката, за която се дадени 

милиони лева, като се започне 

от пелетна инсталация, 

трактори и подобряване на 

материалната база и 

закупуване на такава. Тази 

година се е провел само един 

търг. Търговски дружества 

занимаващи се с гора е едно 

или две в страната. ТД отчита 

печалба в края на годината, 

ако има такава, всички ТД са с 

печален край в общината.Нека 

да видят както се случва с ТД 

последните 15 години в 

общината.  

    Г-н Радев, кмет на 

общината изрази мнение, че 

явно дискутират различни 

теми, относно 

освобождаването, да ще бъде 

освободен г-н Николов след 

като си освидетелства 

сечището и приключи сечта, 

ще бъде изпълнено решението 

на Общинския съвет. Относно 

„ако не върви, ще върнат 

обратно”, знаят ли колко е 

текла ликвидацията на „Янкул 

войвода” ЕООД– 15 години, 

10 години тече ликвидацията 

на Еледжик-Стил”ЕАД. 

Същото върви и към новото 

дружество, когато не върви - 

ликвидатор, ликвидация и 

удовлетворяване на 

кредиторите. Няма друг 

законов ред това да 

приключи, дори и да се вземат 

последващи решения.  
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ОБС-КОСТЕНЕЦ ПРИЕ ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА 

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕДИ ОБЯД В СУ„СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ ” ГР.КОСТЕНЕЦ 



  от стр.3  Г-н Радев, кмет на 

общината предложи да се 

допълни проекта за дневен 

ред с предложение относно 

изменение на Решение № 107 

по Протокол № 22 от 

27.09.2018г. във връзка със 

сключване договори за наем 

от управителите на „СБДЛР-

Костенец” ЕООД и „МЦ І-

Костенец” ЕООД. 

ТОЧКА ПЪРВА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Одажиян, 

независим съветник предложи 

да се четат само решенията 

Г-н Митров, 

председател на ОбС подложи 

на гласуване предложението 

на г-н Одажиян. С 11 гласа 

„за”, 2 „против” и 2 

„въздържал се” бе прието. 

Думата бе предоставена на г-н 

Радостин Радев. 

Г-н Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с 

Предложение относно 

приемане на план-програма за 

преминаване към полудневна 

организация на учебния ден, 

преди обяд в СУ„Св.Климент 

Охридски”, гр. Костенец. На 

основание чл.21, ал.1,т.6 и 

ал.2, чл.17, ал.1, т.3 и чл.27, 

ал.5 от ЗМСМА, както и във 

връзка с § 4 от Преходни и 

Заключителни разпоредби на 

Наредба № 10/01 септември 

2016 година на МОН и 

последвалите изменения и 

допълнения, с поименно 

гласуване с 15 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 122 

 

Приема план - 

програма за създаване на 

необходимите условия за 

преминаване към полудневна 

организация на учебния ден 

преди обяд в СУ„Св.Климент 

Охридски” гр.Костенец. 

 ТОЧКА ВТОРА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с 

Предложение относно даване 

на съгласие за водовземане от 

находище на минерална вода 

– изключителна държавна 

собственост, предоставена 

безвъзмездно за управление и 

ползване на Община Костенец 

на ЕТ „Травелтекс – Давид 

Гунделов”. На основание 

чл.21,ал. 1, т.7 и чл. 27, ал.4 и 

ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.52, ал.1, т.3, б”а”, §133, 

ал.9, т.2, буква ”в” от 

Преходни и заключителни 

разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на 

Закона за водите, с поименно 

гласуване с 15 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие 

 Р Е Ш Е Н И Е №123 

  

      І. Общински съвет- 

Костенец определя: Искането 

от ЕТ „Травелтекс – Давид 

Гунделов”, със седалище и 

адрес на управление: гр. 

Софи, ж.к. „Младост 1”, бл. 

10, вх. 4, ет. 5, ап. 58, ЕИК 

119546509, представлявано от  

Давид Асенов Гунделов – 

Управител, за издаване на 

разрешително за водовземане 

на минерална вода - 

изключителна държавна 

собственост, № 36 от 

Приложение № 2 от Закона за 

водите, предоставена 

безвъзмездно за управление и 

ползване на Община 

Костенец, „Костенец”, 

с.Костенец, водовземно 

съоръжение – сондаж № 2хг, 

съответства на политиката и 

плана за развитие на Община 

Костенец. 

ІІ. Общински съвет- 

Костенец дава съгласие да се 

издаде разрешително за 

водовземане на минерална 

вода – изключителна 

държавна собственост, № 36 

от Приложение № 2 от Закона 

за водите, предоставена 

безвъзмездно за управление и 

ползване на Община 

Костенец, „Костенец”, 

с.Костенец, водовземно 

съоръжение – сондаж № 2хг 

на ЕТ „Травелтекс – Давид 

Гунделов”, със седалище и 

адрес на управление: гр. 

Софи, ж.к. „Младост 1”, бл. 

10, вх. 4, ет. 5, ап. 58, ЕИК 

119546509, представлявано от  

Давид Асенов Гунделов – 

Управител, със следните 

параметри:  

1/ цел на 

водоползването: „за 

балнеолечение”  

2/ проектен дебит: 

Средноденонощен дебит на 

черпене – 0,13 л/сек. Годишен 

обем на черпене – 3978,50 

куб.м/год. 

3/ място на 

водовземането: обект: 

проектни група къщи 

/ваканционен вилен 

комплекс/, находящи се в 

поземлен имот с 

идентификатор № 

38916.10.109 по кадастралната 

карта на к.к. Вили Костенец. 

4/ срок на действие на 

разрешителното: до крайният 

срок на действие на Решение 

№9/18.01.2011г. на министъра 

на околната среда и водите, с 

което находище на минерална 

вода – изключителна 

държавна собственост - № 36 

от Приложение № 2 от Закона 

за водите „Костенец” е 

предоставено за управление и 

ползване от Община 

Костенец, който е 18.01.2036г. 
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от стр.4   5/ таксата за 

разрешеното водно 

количество определена на 

база разрешения годишен 

обем, температурата на 

минералната вода и 

разрешените цели за 

водовземането е съгласно 

Тарифа за таксите за правото 

за водовземане от находища 

на минерални води – 

изключителна държавна 

собственост, предоставени 

безвъзмездно за управление и 

ползване на Община Костенец 

и таксите за издаване на 

разрешителни за водовземане 

приета с решение на 

Общински съвет – Костенец 

№ 132/01.09.2011г., изменена 

с Решение на Общински съвет 

– Костенец № 77/10.05.2012г.;  

ТОЧКА ТРЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-жа Стоянова, член 

на Комисията по устройство 

на територията, 

инфраструктура, 

благоустрояване и околна 

среда запозна присъстващите 

с предложение относно 

предоставяне за 

възстановяване на поземлен 

имот от ОПФ, находящ се в 

землището на с. Очуша на 

наследници на Стоимен 

Стоилков Иванов. На 

основание чл.21, ал.1, т.8 и 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

във връзка §27, ал. 2, т. 1 от 

преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и 

ползването на земеделските 

земи, с поименно гласуване с 

15 гласа „за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се”, Общински 

съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 124 

 

1. Общински съвет – 

Костенец предоставя на 

Общинска служба 

„Земеделие” гр. Костенец 

имот от общински поземлен 

фонд за признаване на 

правото на възстановяване на 

собствеността на наследници 

на СТОИМЕН СТОИЛКОВ 

ИВАНОВ, съгласно Решение 

на Общинска служба 

„Земеделие” № 

1763/01.04.1993 г. както 

следва: Имот с кад. №086005 

– нива с площ от 3,998 дка, / 

три декара, деветстотин 

деветдесет и осем кв.м./, 

категория десета, находящ се 

в местността „Боюво 

пладнище”, землище в село 

Очуша, с ЕКАТТЕ:54554, 

Община Костенец, съгласно 

скица-проект 

№К00387/03.04.2018 година, 

същият попада в имот с 

кад.№086005 – нива, целия с 

площ от 3,998 дка/ три декара, 

деветстотин деветдесет и осем 

кв.м./, категория десета, 

съгласно скица 

№К03506/26.09.2014 година, 

за който е съставен АОС 

№2712/14.10.2014 година, 

частна общинска собственост. 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с предложение 

относно кандидатстване на 

Община Костенец по 

програма „Възобновяема 

енергия, енергийна 

ефективност, енергийна 

сигурност” към Финансовия 

механизъм на Европейското 

икономическо пространство 

2014 - 2021. На основание чл. 

20 и чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА и Програма 

„Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, 

енергийна сигурност” към 

Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г., с 

15 гласа «за», 0 «против» и 0 

«въздържал се», Общински 

съвет – Костенец прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 125 

 

 1. Общински съвет - 

Костенец дава съгласие 

община Костенец да 

кандидатства с проект/и по 

Програма „Възобновяема 

енергия, енергийна 

ефективност, енергийна 

сигурност”, процедура 

„Рехабилитация и 

модернизация на общинска 

инфраструктура”  към 

Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. за 

изграждане на 

енергоефективно улично 

осветление в гр. Костенец, гр. 

Момин проход, с. Костенец, с. 

Горна Василица, с. Пчелин, с. 

Очуша и с. Подгорие. 

 2. Общински съвет - 

Костенец възлага на Кмета на 

община Костенец да 

предприеме всички 

необходими действия във 

връзка с подготовката, 

кандидатстването и 

изпълнението на  проект/и по 

Програма „Възобновяема 

енергия, енергийна 

ефективност, енергийна 

сигурност”, процедура 

„Рехабилитация и 

модернизация на общинска 

инфраструктура”  към 

Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. 

ТОЧКА ПЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с предложение 

относно кандидатстване на от 
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стр.5 Община Костенец за 

финансиране на ремонт и 

реконструкция на 

съществуващата 

водопроводна мрежа. На 

основание чл. 20 и чл.21, ал.1, 

т. 8 и т.23 от ЗМСМА, с 

поименно гласуване  с 15 

гласа „за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се”, Общински 

съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 126 

 

1. Общински съвет – 

Костенец дава съгласието си 

община Костенец да 

кандидатства за безвъзмездна 

финансова помощ пред 

Предприятието за управление 

на дейностите по опазване на 

околната среда и други 

национални и/или 

международни програми и 

фондове за поетапно 

финансиране на обекти 

включени в проект 

„Реконструкция и подмяна на 

съществуващата 

водопроводна мрежа на 

територията на община 

Костенец”. 

3. При кандидатстване 

предимство имат 

обекти/улици със 

съществуващ етернитов 

водопровод. 

4. Общински съвет – 

Костенец декларира, че 

проектите са приоритетни 

според Общинския план за 

развитие на община Костенец 

2014 -2020. 

ТОЧКА ШЕСТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Донков, съветник МК 

„Костенец, събуди се” запозна 

присъстващите с предложение 

относно изменение на 

Решение № 113 от Протокол 

№ 24 от 31.10.2018г. На 

основание чл.21, ал.1, т.6 и 

т.24 и чл.49, ал.1, т.3 от 

Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация,  с поименно 

гласуване с 10 гласа «за», 1 

«против» и 4 «въздържал се», 

Общински съвет – Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 127 

 

 Изменя Решение № 113 от 

31.10.2018г. на Общински 

съвет- Костенец, както следва: 

вместо Георги Георгиев 

Донков, съветник МК 

«Костенец, събуди се» да се 

чете Пламен Николаев 

Чолаков, съветник ПП БДЦ. 

ТОЧКА СЕДМА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Чолаков, съветник 

ПП БДЦ запозна 

присъстващите с предложение 

относно изменение на 

Решение № 52 от Протокол № 

8 от 14.05.2018г. 

Г-н Радев, кмет на 

общината поясни, че така или 

иначе от фонда тези проекти 

няма да бъдат финансирани, 

тъй като общините са с 

еднакъв брой точки. Става 

въпрос за детската площадка  

на ул.”Средна гора” и обясни 

какви уреди са предвидени за 

там, имало е възражение от 

живущите там, но има и 

такива, които желаят такава, 

проектната документация е 

готова. 

Г-н Чолаков, съветник 

ПП БДЦ поясни,че става 

въпрос само за кв.Средна 

гора. Против е да се 

разглежда, че не желаят 

детска площадка, защото до 

момента има съществуваща 

такава, която се е превърнала 

в местен хан, пият алкохол, 

слушат силна музика и 

притесняват хората. Трябва да 

намерят друго място и да се 

направи там.  

Г-н Радев, кмет на 

общината  призова да не се 

подхвърля, че проекта за 

асфалтирането, не се 

изпълнява, че няма 

техническа документация, 

чака се решение на Върховния 

административен съд, а 

подмяната на водопровода 

върви със собствени средства. 

А за проекта за площадката 

всички общини са с равен 

брой точки и не се знае дали 

ще бъде одобрен. 

Окончателно гласуване: 

Общинският съвет гласува и 

със 'за' - 8, 'против' -5 и 

'въздържали се' – 0. 

Предложението НЕ бе прието. 

ТОЧКА ОСМА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Митров, 

председател на ОбС запозна 

присъстващите с предложение 

относно закупуване на 

коледни елхи и поясни, че е  

поискал списък, но началото 

на сесията такъв не бе 

представен. На основание 

чл.21, ал.1,т.6 и т.8 и чл.27, 

ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във 

връзка с чл.36, ал.4 от 

Правилника за организация и 

дейността на Общински 

съвет–Костенец, Постоянните 

комисии и взаимодействието 

му с общинската 

администрация, с поименно 

гласуване с 10 гласа «за», 3 

«против» и 2 «въздържал се»,  

Общински съвет – Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 128 

 

 1. Възлага на Кмета на 

общината да изготви списък с 

необходимите количества 

елхи за училища, читалища, 

детски градини, общинска 

администрация и болница. 

 2. Средствата да бъдат 

осигурени от                           
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от стр.6 представителните 

разходи на Председателя на 

Общински съвет – Костенец. 

ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Радев, кмет на 

общината запозна 

присъстващите с предложение 

относно изменение на 

Решение № 107 по Протокол 

№ 22 от 27.09.2018г. във 

връзка със сключване 

договори за наем от 

управителите на „СБДЛР-

Костенец”ЕООД и „МЦ І-

Костенец”ЕООД. На 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 

чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 9 и 

чл. 20, ал. 3 и ал. 5 от Наредба 

за условията и редa за 

упражняване на правата на 

собственост на община 

Костенец в търговски 

дружества с общинско 

участие в капитала, с 

поименно гласуване с 14 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се”, Общински 

съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129 

 

 Общински съвет – 

Костенец, за кандидатстване 

по проект финансиран с 

Европейски средства по 

Програмата за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 

г., по подмярка 6.4 – 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“, 

разрешава на управителите на 

„Специализирана болница за 

продължително лечение и 

рехабилитация - Костенец” 

ЕООД и "Медицински център 

І - Костенец" ЕООД, да 

сключат договори за отдаване 

под наем с лекари и 

стоматолози наематели на 

помещения в поверените им 

общински търговски 

дружества, за срок от 7 

/седем/ години, при месечен 

наем в размер 10 на сто от 

наемната цена, определена от 

Общински съвет - Костенец 

по реда на Закона за 

общинската собственост. 

ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Беляков, 

председател на Комисията по 

здравеопазване и социална 

политика запозна 

присъстващите с предложение 

относно отпускане на 

персонална пенсия. Във 

връзка със Заявление вх.№ 

150-431/05.11.2018 г, 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, с 15 

гласа «за», 0 «против» и 0 

«въздържал се», Общински 

съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 130 

 

Общински съвет – 

Костенец, предлага на 

Министерски съвет на 

Република България да бъде 

отпусната персонална пенсия 

на  Денислав Ангелов 

Димитров, жител на гр. 

Костенец, ул.»Св.Георги» № 

49, без право на наследствена 

пенсия от починал родител, 

съгласно Разпореждане 

№2115-22-35#6/01.03.2018г. 

на Териториално поделение 

на НОИ – София област.  

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Беляков, 

председател на Комисията по 

здравеопазване и социална 

политика запозна 

присъстващите с предложение 

относно отпускане на 

еднократни помощи. На 

основание чл.21,ал.1, т.6 и 

чл.27, ал.4 и ал.5 във връзка с 

чл.17, ал.1,т.4 от ЗМСМА,  с 

поименно гласуване с  15 

гласа «за», 0 «против» и 0 

«въздържал се», Общински 

съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 131 

 

 1. Общински съвет – 

Костенец, отпуска помощ по 

200 лв. за раждане на  дете на 

шест  жители на община 

Костенец. 

2. Общински съвет – 

Костенец, отпуска еднократна 

помощ на жители на община 

Костенец. 

3. Средствата да бъдат 

осигурени от § 42 14 от 

общинския бюджет. 

Г-н Митров, председател 

на ОбС подложи на гласуване 

предложението на г-н 

Одажиян. С 10 гласа „за”, 3 

„против” и 1 „въздържал се” 

бе прието. На основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл.27, 

ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  с 

поименно гласуване с 10 гласа 

«за», 4 «против» и 0 

«въздържал се», Общински 

съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 132 

 

Възлага на Кмета на 

община Костенец да 

предприеме всички правни и 

фактически действия за 

уведомяване на 

финансиращия орган по 

подмярка 7.2  ДФ 

«Земеделие», за отказ на 

Община Костенец от 

финасиране на проект по 

процедура BG06RDNP001-

7.006 – Площи  „Изграждане 

и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, 

предназначени за трайно        
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от стр.7 задоволяване на 

обществените потребности от 

общинско значение“  в часта 

за :УПИ ХІV „За градина” с 

площ от 800 кв.м. – частна 

общинска собственост и УПИ 

ХV „За детска площадка” с 

площ от 300 кв.м. – частна 

общинска собственост. 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

ПИТАНИЯ 

Г-н Одажиян, независим 

съветник постави следните 

питания към кмета на 

общината: Eдиният въпрос е 

свързан с училищата, 

детските градини и 

читалищата имало е среща с 

директорите на училищата, 

част от парите им са 

изплатени, колко остават? 

Вторият въпрос е свързан с 

решението за извършване на 

проверка в звено „Спорт” 

определил ли е представители 

на Общинска администрация 

за извършване на проверката? 

Г-н Радев, кмет на 

общината отговори на 

поставените въпрос, а именно: 

останали са за връщане на СУ 

„Св. Кл. Охридски” и една 

детска градина, но не може да 

каже цифри, но за читалищата 

е дал много повече отколкото 

имат право. Ще пусне заповед 

за проверката на звено 

„Спорт”. 

Г-н Митров, председател 

на ОбС,  запита дали е 

отговорено на жалбата на 

гражданина за дървата и 

относно изплащането на 

помощите на децата сираци 

абитуриенти, една майка е 

дошла при него, останало 

едно дете, на което не са 

изплатени, какво се случва 

казано е, че са преведени 

сумите, но не е стигнало до 

това дете? 

Г-н Радев, кмет на 

общината отговори на 

поставените въпроси, а 

именно: относно отговор на 

жалбата на Васил Димчев, 

подадена е и в полицията 

заради, което е давал 

показания в полицията, има 

отговор от ОП „ОГЗГФ”, 

разследвано е и лицето няма 

възражение по доставените 

дърва. Ще се изплатят всички 

помощи на тези абитуриенти, 

но приходите, които трябва да 

влизат в общината са спрени с 

решение на Общинския съвет, 

няма приходи от търгове на 

горското и от къде ще дойдат 

приходи не знае, а в същото 

време се правят разходи. 

Г-жа Проданова, жител на 

община Костенец запита 

председателя на Общинския 

съвет за пореден път 

системата за електронното 

гласуване не работи, каква е 

причината? Към г-н Радев: 

колко дружества трябва да 

прекратят ликвидацията си, 

тъй като трупат само разходи 

и това от 13 години насам. 

Към г-н Одажиян: колко пъти 

са поканили управителите на 

търговските дружества и 

общинските предприятия да 

присъстват на заседание и да 

покажат отчети и да им се 

потърси отговорност какво е 

състоянието им и колко пъти 

те са отказали. Към 

председателя на комисията по 

образованието: какво е това 

проучване и се налага да се 

дострои гимназията за да се 

изпълни условията да се мине 

на едносменен режим по 

отношение на техническата 

част и са гласували една 

програма, а вероятно няма да 

я изпълнят. На заседание на 

икономическата комисия е 

отправила предложение да се 

закупят засадени елхи, не е 

чула това и да се коментира и 

да се възпитават  децата си за 

опазване на околната среда. 

Към г-н Чолаков, когато е 

взел присърце подписката на 

хората за детската площадка с 

какво е убедил хората, че 

трябва тази детска площадка, 

с какво съдържание ще се 

запълни нашия град, за да 

може  родителите на децата  

да останат в този град, като не 

искаме да им изградим места 

за отдих? Г-н Митров, 

председател на ОбС отговори 

на поставените въпрос от г-жа 

Проданова, на въпроса за 

системата защо не работи 

проблема е, че на доставчика 

на услугата не е заплатено, 

второто е, че не е закрито 

последното заседание от 

предишния председател г-жа 

Захариева и системата не 

може да тръгне, тъй като не е 

закрита последната сесия. 

Г-н Радев, кмет на 

общината поясни,  за 

системата, чисто технически е 

изчистено и  би трябвало да 

работи, да има да се заплаща 

още. И той има интерес да 

свърши тази ликвидация на 

„Еледжик-Стил” ЕАД (в 

ликвидация), има 

задълженията  в размер на 60 

хил.лв., имал е намерение тази 

година да се приключи, но 

ликвидацията си продължава 

и това го чака всяко едно 

търговско дружество. „Янкул 

войвода” ЕООД 15 години се 

ликвидира, това ще се 

ликвидира докато не остане 

една стая. Приветства идеята 

за засаждане на елхите, може 

да се започни от някъде, в 

центъра на града може да се 

украси някое от 

съществуващите борчетата. 

Относно училището 

проучването е направено от 

инж. Терзийски единия 

вариант е да се изгради нова 

сграда,  погледнати са нещата, 

направена е проверка и е 

избран вариант, при който да 
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от стр.8   може нормално да 

се реализира учебния процес 

на децата. 

Г-жа Тодорова като 

председател на КОКМПВСТ 

на комисията са се запознали 

с материалите, за да се спази 

нормативното изискване на 

Наредба №10 от 01.09.2016г. 

на МОН,  разгледали са 

доклада на г-жа Кусарова и 

становището на инж. 

Терзийски с три варианта за 

2016-2017г. децата са 563, 

2017-2018г. са  548 2018-2019 

– 565 броя паралелки са 26 

стаите са 23. Има тенденция 

за запазване бройката 

направено е прогнозиране за 

години напред и са се спрели 

на третия вариант на инж. 

Терзийски. 

Г-н Чолаков, съветник ПП 

БДЦ запита г-н Радев как се 

стопанисва общинско 

имущество, говори за ДМА на 

ОП ОГЗГФ къде е бил 

трактора до миналия петък с 

дъската, който вади трупи и 

как ОбС може да има 

информация къде е бил този 

камион. За „Еледжик- 

Стил”ЕАД била е направена 

широка маса от началото на 

мандата, тенденцията е била 

да се тръгне по съдебен ред, а 

другото е помещенията да се 

останат на хората, като 

жители на община Костенец и 

натрупаните задължения 

около 80 хил.лв. да бъдат 

платени от общината, а 

догодина ще станат 100 

хил.лв. Имал е питания от 

миналата година, на които  

все още няма отговор, от утре 

ще почнат да си комуникират 

през трета страна, тъй като са 

ограничени от информация. 

Към г-н Даскалов кой от 

съветниците от БСП знаят 

какво е състоянието на 

спортен комплекс 

„Бенковски”.  

Г-н Радев, кмет на 

общината поясни, че трактора 

е бил в гората с назначен 

тракторист на половин щат в 

момента е при охраната. За 

състоянието на СК Бенковски 

не знае какво ги притеснява, 

ползва се по предназначение.  

Г-н Митров, председател 

на ОбС подложи на гласуване 

предоставяне думата на г-жа 

Станислава  Иванова. С 12 

гласа „за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се” бе прието. 

Г-жа Иванова, служител в 

ОП „ОГЗГФ” и представител 

на ръководството на СО към 

Общинска администрация–

Костенец благодари за 

предоставената дума, като 

представител на СО, който 

защитава  правата на 

работниците в това 

предприятие, има въпроси, 

които вълнуват всички 

колеги, никой не казва какво 

ще се случи с тях. Състояла се 

е среща със Синдикалното 

ръководство, казано бе, че ще 

се проведе среща. Какво се 

случва ако търговското 

дружество се обяви в 

неплатежоспособност, от къде 

ще има средства за 

обезщетения на работещите 

там?  

Поради изчерпване на 

дневния ред г-н Митров, 

председател на ОбС закри 

заседанието в 13.30 часа. 

 

ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ 

ПОДПИСКА 

 

На 14 – 18 декември 

2018 г., на основание чл.49, 

ал.6 от ПОДОбСПКВОбА, 

Общински съвет – Костенец 

проведе гласуване чрез 

подписка, във връзка със 

следното  предложение: 

1. Предложение относно 

допълнение и изменение на 

Решение № 120 по Протокол 

№ 26 от 22.11.2018г. на 

Общински съвет – Костенец. 

 

Т О Ч К А    П Ъ Р В А     

О Т    Д Н Е В Н И Я    

 Р Е Д : 

 

Подписката, 

(Предложение относно 

допълнение и изменение на 

Решение № 120 по Протокол 

№ 26 от 22.11.2018г. на 

Общински съвет – Костенец) е 

неразделна част от Протокол 

№ 28/14.12.2018г. На 

основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от 

ЗМСМА, чл. 113 и 

следващите от Търговския 

закон и във връзка с чл. 51, 

ал.2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 8, чл. 9 и чл. 

10 от Наредба за условията и 

реда за упражняване на 

правата на собственост на 

община Костенец в търговски 

дружества с общинско 

участие в капитала, от общо 

17 общински съветници, с 

гласуване чрез подписка с 10 

гласа «за», 0 «против» и 0 

«въздържал се», Общински 

съвет- Костенец, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 133 

 

 1.1. Прекратява дейността 

на общинско предприятие 

/ОП/ ”ОБЩИНСКИ ГОРИ И 

ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД” като 

специализирано звено на 

общината за стопанисване и 

управление, възпроизводство, 

ползване и опазване на 

общинските гори и земи на 

територията на Община 

Костенец, възстановяване на 

нарушени терени от горския и 

поземлен фонд, озеленяване, 

ловно стопанство, ловен 

туризъм, охрана на дървесни 

видове по поречията на реки, 

край пътища и др., визирани в 

чл.32 от ЗОСИ; 

1.2. Определя комисия 

в състав: Димитринка            
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от стр.9  Николова – 

Председател и членове, 

Светлана Кръстева;  Лидия 

Стоянова; Георги Донков  и  

Юлиян Одажиян, които да 

установят и приемат 

незабавно по опис активите и 

пасивите на закритото 

специализирано ОП  

„ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ В 

ГОРСКИ ФОНД” и състави 

доклад за констатации 

относно дейността на звеното; 

      1.3.  До предаване на 

приетите активи и пасиви на 

учредяващото се с 

настоящото решение 

дружество за стопанисване и 

управление, възпроизводство, 

ползване и опазване на 

общинските гори и земи на 

територията на Община 

Костенец и др. дейности, 

възлага на Кмета на Община 

Костенец да изпълнява 

поетите по договорите на 

звеното задължения, след 

съгласуване на същите с 

назначената по т. 1.2 от 

настоящото решение, вкл. и 

на разходите по дейностите.  

2.1. На основание 

чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 

113, вр. с чл. 147, ал. 2 от 

Търговския закон, вр. с чл. 51,  

ал. 2  от Закона за общинската 

собственост и чл. 181, ал. 1, т. 

1, буква б) от Закона за 

горите, учредява ЕДНОЛИЧНО 

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА 

ОТГОВОРНОСТ с 

наименование „КОСТЕНЕЦ 

ЛЕС 18”. 
2.2. Седалището на 

Дружеството е: РБ, 

гр.Костенец, Софийска 

област; 

2.3. Адресът на 

управление на дружеството е: 

гр.Костенец, ул. „Теменуга“ 

№ 12,  

2.4. Дружеството се 

учредява за неопределен срок 

от време. 

2.5. Дружеството има 

следния предмет на дейност: 

дърводобив, преработка и 

продажба на дърва за огрев на 

населението, изпълнение на 

дейности в горските 

територии - общинска 

собственост, дейност по 

ползване на дървесина и 

недървесни горски продукти 

за стопанисване и управление, 

възпроизводство, ползване и 

опазване на общинските гори 

и земи на територията на 

Община Костенец, 

възстановяване на нарушени 

терени от горския и поземлен 

фонд, озеленяване, ловно 

стопанство, ловен туризъм, 

охрана на дървесни видове по 

поречията на реки, край 

пътища; Покупка на стоки и 

други вещи с цел 

препродажба в първоначален, 

преработен или обработен 

вид, продажба на стоки от 

собствено производство, внос 

и износ на стоки, комисионни, 

лизингови, спедиционни и 

превозни сделки, 

консултантска дейност, 

туристически, 

информационни, програмни , 

складови услуги и други 

услуги; Сделки с 

интелектуална собственост, 

както и всяка друга дейност, 

незабранена със закон. 

2.6. Капиталът на 

Дружеството е в размер на 

100 (сто) лева, разпределени в 

100 (сто) дяла с номинална 

стойност  по 1 (един) лев 

всеки един от тях. Едноличен 

собственик на капитала на 

дружеството е Община 

Костенец. 

3. Приема и утвърждава 

Учредителен акт на 

„КОСТЕНЕЦ ЛЕС 18” ЕООД. 

4. Освобождава досегашния 

управител на „КОСТЕНЕЦ 

ЛЕС 18” ЕООД, ЕИК 2054686 

Иво Иринеев Милчев и избира 

и назначава за управител  на 

дружеството – Петър 

Димитров Малковски.  

Управлението на дружеството 

се възлага с договор, сключен 

с избрания управител, в който 

се определят срокът, 

размерът, редът, условията за 

получаване на 

възнагражденията,условията 

за прекратяване на договора и 

др. условия по договорите, 

като възлага на Председателя 

на ОбС на Община Костенец 

да подпише договора от името 

на едноличния собственик на 

капитала на дружеството. 

5. Избира за Прокурист  Иво 

Иринеев Милчев.  

6. Новоучреденото дружество 

„КОСТЕНЕЦ ЛЕС 18“ ЕООД 

поема активите и пасивите на 

закритото общинско 

предприятие /ОП/ 

„ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ 

В ГОРСКИ ФОНД”, както и 

всички негови права и 

задължения. 

7. Упълномощава и задължава 

избрания управител на 

дружеството лично или чрез 

упълномощено от него трето 

лице (адвокат/и) да 

предприемат всички 

необходими правни и 

фактически действия за 

вписване на учреденото 

дружество в Търговския 

регистър при Агенция по 

вписванията. 
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КОЛЕДНА ТОПЛИНКА В СЕЛО КОСТЕНЕЦ 

         
     Дни преди Рождество Христово се събрахме и 

направихме коледни пакетчета за възрастни наши 

приятели. Вложихме много доброта и емоции в 

направата на коледните сладкиши и баници. Празнични 

картички и коледни сувенири допълниха нашите 

подаръци. Заедно опаковахме всичко като сложихме 

усмивка, радост и топлота. Срещите с нашите възрастни 

жители предстояха. Разделени на четири екипа поехме 

към тях. Неописуемо беше общуването с възрастните ни 

приятели. Изненада, радост, сълзи, нежност, топлина и 

много усмивки - ето тези чувства изпълваха срещите ни. 

Пожелавахме им здраве, топли и уютни празници. 

    Благодарности към всички, които прегърнаха идеята 

и се включиха с желание и отговорност към нея.  

Весели и топли празници! 

   Организатори: Кметство село Костенец, Училищно 

настоятелство при ОУ "К. Костенечки", "Клас 

Костенец" и ДФК "Белмекен". 

      
Кметство село Костенец 

КОЛЕДЕН  СПЕКТАКЪЛ „ЖЕЛАН КОЛЕДЕН 

ПОДАРЪК“, НЧ „ПРОСВЕТА-1881“ СЕЛО КОСТЕНЕЦ 

 
   Традиционният коледен концерт  на НЧ“Просвета-

1881“ село Костенец се състоя на 14 декември 2018 

година. Участие в празничната програма взеха Детска 

театрална работилница “Приказно детство“ 

с.Костенец, с ръководител Стефка Ибришимова, 

Вокално трио „Рила“, с ръководител Ирина Герина, 

Детска танцова формация „Рила“ село Костенец, с 

ръководител Ива Бисерова, както и ЖФГ и МФГ 

„Зелен здравец“ село Костенец. Концертът бе 

изпълнен с празнично настроение, песни и танци. 

Салонът  на читалището едва побра гостите, дошли 

на коледния концерт, представляващ богата програма 

от всички формации към Народни читалище 

„Просвета-1881“ село Костенец. За поредна година 

интересът на публиката доказа колко значим 

културен център е читалището за местната общност и 

колко силна е съпричастността към неговата работа.   

 
ПРАЗНИЧЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В МОМИН 

ПРОХОД 

 
    На 22 декември 2018 година в НЧ“Гео Милев-

1954“ град Момин проход се проведе традиционният 

Коледен концерт.  Самодейните състави към Народно 

читалище „Гео Милев-1954“ в Момин проход 

представиха своя Коледен концерт в препълнена с 

публика зала. С голям успех и разнообразни 

изненади, музикални и танцови изпълнения, премина 

традиционния празник. Малки и големи изпълнители 

се изявиха на една сцена с интересни фолклорни, 

танцови и певчески изпълнения. Поздравления за 

ръководителите Станислав Крумов, Мария 

Маленкова и Христина Котларова, както и на 

невероятния читалищен колектив. 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА 

„УТРИННА ЗВЕЗДА“ ГРАД БАНСКО 

 

    Диплом за второ място в категория 13-18 години 

Фолклорно пеене на фестивала "Утринна звезда" гр. 

Банско взеха момичета от Вокално трио "Рила" 

с.Костенец, с ръководител Ирина Герина. 

 Поздравления за постигнатия успех!  
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КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ 

 

     По традиция в дните преди Коледа, Кметство  

село Костенец,   Кметство село Пчелин и Кметство 

село Горна Василица организираха детски 

тържества с Дядо Коледа, който се появи с огромен 

чувал с подаръци, които раздаде на послушните 

деца от селата, с помощта на Снежанка. 

    Поздрави ги с настъпването на най-светлите 

празници в годината – Рождество Христово и Нова 

година. На тържествата децата получиха най-

различни подаръци и се снимаха за спомен със 

Снежанка и Дядо Коледа. Празничната програма 

продължи с много танци и веселие. 

 

 
 

 

ПЕТ МЕДАЛА ЗАВОЮВАХА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО 

КАРАТЕ КИОКУШИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ТУРНИР THE CUP OF HANSHI 2018 

 

    Пет медала спечелиха състезателите на Костенец от 

силния международен турнир по карате Киокушин, 

който се проведе през ноември в Горна Малина.   

   С два златни, един сребърен и два бронзови медали 

се завърнаха каратеките на спортен клуб Форта от 

силния международен турнир по карате Киокушин за 

деца и юноши, който се  в Горна Малина. Държави 

участнички: Русия, Иран, Израел, Турция, Гърция, 

Сърбия, Румъния и България.  

    Златните медали в категория деца до 9 годишна 

възраст, спечелиха:  

Йоана Ленджова и Мария Димова.  

    В категория деца до 11 годишна възраст, медали 

спечелиха:  

  1. Венцислав Сестримски - сребърен медал,  

  2. Йоана Павлова - бронзов медал  

  3. Християн Иванов - бронзов медал.  

  Поздравления за постигнатите резултати! 

 

 

 
П О К А Н А 

 

 

      Уважаеми жители и гости на село Костенец,  

На 06.01.2019 г. (неделя), Богоявление - Водици 

(Йордановден) от 10:30 часа при моста във водите на река 

Чавча по столетна традиция ще се отслужи Света 

литургия и ще се хвърля кръста за здраве, а в 12:00 часа, 

ще се отслужи литургия за здраве и ще се хвърля кръста в 

реката и при Костенския водопад. 

       Организиран е безплатен транспорт в 11:00 часа от 

площада на село Костенец. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

 


