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За Обединен футболен клуб Костенец успехите вече са 
факт, въпреки че е само на половин година. Всъщност тимът 
вплита в себе си историята на двата отбора на Цар Футбол в 
Община Костенец, които съществуваха над 50 г. – ФК Бен-
ковски-гр. Костенец и ФК Белмекен-село Костенец. 

По инициатива на кмета на Общината Йордан Ан-
гелов футболът обедини сили през пролетта. Идеята на 
г-н Ангелов беше да се създаде силна школа за всички 
възрастови групи в Костенец, а треньорите от Бенковски 
и Белмекен да градят по обща методика успешни състе-
затели. Мъжкият отбор на ОФК Костенец пък стана обе-
динител на всички футболисти на Костенец, пръснати в 
различни отбори на страната. Не всички се завърнаха в 
костенския тим, но това е една от стъпките, по които уси-
лено ще се работи. Мъжкият тим ще бъде мечтаното поле 
за изява на подрастващите в клуба с помощта на опитни-
те и сърцати футболисти на тима.  

От есента три възрасти на ОФК Костенец започна-
ха да играят в областните първенства на Българския 
футболен съюз. Мъжкият тим, който се води от стар-
ши треньор Венцислав Димитров и помощник треньор 
Ивайло Златков, завърши полусезона на първо място 
в Областна група – София Изток с безапелационните 
седем победи, едно равенство и една загуба. Селекци-
ята на Петър Ланджев при юношите младша възраст 
са четвърти във временното класиране преди пролет-
ния сезон. Възпитаниците на Венцислав Димитров при 

Първата копка на проект „Реконструкция и бла-
гоустрояване на улици на територията на община Косте-
нец“, финансиран от Държавен фонд „Земеделие“ по 
Договор за безвъзмездна финансова помощ с фирма – 
изпълнител „Галчев инженеринг“ ЕООД вече е факт.

Преди старта на церемонията бе отслужен водосвет за 
здраве и благополучие за жителите на общината от отец 
Георги.

„Днес е един емоционален ден за нас, защото даваме 
старт на проекти, за които вложихме огромни усилия през 
последните шест месеца. В началото на месец октомври 
т.г. кметът на община Костенец г-н Йордан Ангелов склю-
чи няколко договора за реконструкция на улици. Този 

проект е с особена важност тъй като касае реконструкция 
на улици в три населени места от общината. В гр. Косте-
нец това са улиците „Кокиче“ и ул. „Родопи“, а по про-
цедурата ще се реконструира и мостът на ул. „Здравец“, 
в село Костенец – ул. „Хан Аспарух“, ул. „Мусала“ и ул. 
„Иван Вазов“, в гр. Момин проход – ул. „Ружа“. Общата 
стойност на договорите е 1 758 172 без ДДС“, заяви зам. – 
кмета на община Костенец Маргарита Минчева.

Дейностите, които ще бъдат извършени на всички 
улици включват ремонт и реконструкция на тротоарни 
настилки, полагане на асфалтова настилка, ремонт на 
съоръжения, полагане на вертикална и хоризонтална 
маркировка.

Госпожа Любка Кацарова – кмет на кметство с. Косте-
нец сподели, че това са проекти, за които община Косте-
нец е правила опит да получи финансиране от 2013г., но 
едва сега това се е случило, а също и че жителите на с. 
Костенец очакват с нетърпение ремонтните дейности.

Предстоящата реконструкция има огромна значимост 
и за жителите на гр. Момин проход. „Улица „Ружа“ е една 
от най-големите улици в града ни, а състоянието й в мо-
мента е повече от лошо“ , сподели Ивайло Котларов кмет 
на кметство Момин проход. 

Председателят на Общински съвет – Костенец Иван 
Банчев даде символично начало на ремонтните дей-
ности.

Обединението прави силата

Деца Втора група (родени 2006 г.) също завършиха на 
четвърто място полусезона.

ОФК Костенец организира редовни тренировки за 
подготвителни групи на деца, роден след 2010 г. и за 

малчугани в детските градини. Най-малките участват в 
приятелски мачове и турнири. Децата, родени 2010 г., 
триумфираха на турнира „Купа Костенец” в края на ля-
тото.

ПЪРВА КОПКА НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 
НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ“

ОФК “Костенец”
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През месец септември 2020 г. об-
щина Костенец кандидатства с проект-
но предложение пред Министерство на 
образованието и науката по Програма 
за изграждане, пристрояване, надстро-
яване и реконструкция на детски ясли, 
детски градини и училища 2020 – 2022, 
щастливи сме да Ви споделим, че то е 
одобрено и СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, гр. Костенец ще може да изгради 
пристройка към физкултурния салон.

Проектното предложение е на стой-
ност 510 300 лв. Благодарение на него 
училището ще може спокойно да пре-
мине в целодневна форма на обучение. 
Друг плюс, е че физическата среда ще 
отговаря на нормативните изисквания, 
което е гарант за това децата и препода-
вателите да се чувстват добре.

През месец октомври Министерство 
на младежта и спорта проведе процеду-
ра за избор на изпълнител  за „Ремонт и 
обновяване на спортни обекти в община 
Костенец“ с две обособени позиции:

• Позиция 1: „Ремонт и обновява-
не на многофункционално спорт-
но игрище и прилежащ терен в 
УПИ VII, кв. 128, гр. Костенец, 
община Костенец“ – 1 етап

• Позиция 2: „Основен ремонт на 
прилежащи многофункционални 
игрища, лекоатлетическа писта 
и зона за отдих към ОУ „Кон-
стантин Костенечки“, УПИ I, кв. 
35  по плана на с. Костенец, об-
щина Костенец“ – 1 етап

Сключен е договор с фирмата изпъл-
нител и се очаква да стартират същин-
ските дейности.

Чрез изграждането на игрище за 
футбол, зона за фитнес на открито и др. 
пространството около Пионерския дом в 
гр. Костенец ще се превърне в привлека-
телно място за младите хора от община 
Костенец.

По инициатива на група граждани и 
със съдействието на Община Костенец в 
с. Горна Василица, махала Нова вече има 
нова чешма, която бе открита и осветена 
за здраве и благополучие след водосвет от 
отец Георги.

През месец април тази година детска градина „Звънче“ 
гр. Костенец  взе участие в национална кампания на ПУ-
ДООС „За чиста околна среда“ и спечели проект на тема 
„Обичам природата – и аз участвам“. С общи усилия на 
персонала бяха обработени обособената част от двора на 
детската градина и оформени  алеи за засаждане на билки 
и подправки. По този начин децата се запознават и до-
пълват знанията си за растенията, билките и подправките 
в нашия роден край. С помощта на родителите бе про-
ведена инициатива „ Събери хартия, спаси дърво, създай 
една детска книжка“, а децата представиха облекла и 
аксесоари изработени от отпадъчна хартия.

ПРОЕКТИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Първият етап на изпълнението пред-
вижда също строителство на игрище за 
футбол в двора на ОУ „Константин Кос-
тенечки“, село Костенец.

Основна цел на дейностите по двете 
обособени позиции е да насърчим физи-
ческата активност на младото поколе-
ние и да се погрижим за визията и без-
опасността на спортните съоръжения на 
територията на общината, две водещи 
цели на кмета на общината.

Приключи процедурата по избор на 
изпълнител за подмяна на главен и ули-
чен водопровод по ул. „Младежка“ гр. 
Костенец.

Главният водопровод по ул. Младеж-
ка е с дължина 481м. с диаметър Ø200. 
Той е част от главен клон от резервоар 
Висока зона на гр. Костенец и се включ-
ва в улицата при връзката си с ул. Тре-

ти март. Уличният водопроводен клон 
по ул. Младежка е от ул. Малина до ул. 
Белмекен и е с дължина 714м. с диа-
метър Ø90. Водопроводът се подменя 
с полиетиленови тръби с висока плът-
ност РЕ100 за налягане 10 атм (PN10). 
Диаметърът на водопровода е според 
Наредба № 2 Норми за проектиране на 
водоснабдителни системи. Предвижда 
се монтиране на необходим брой спи-
рателни кранове и противопожарни хи-
дранти. Предвидени са 59 броя сградни 
водопроводни отклонения с размер Ø25 
(3/4) към прилежащите имоти и 1 брой 
сградно водопроводно отклонение с раз-
мер Ø63 (2) за един от жилищните бло-
кове.

Предстои сключване на договор с из-
пълнителя, а през следващата седмица 
ще стартира и фактическото изпълне-
ние.

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ 2020 г.

В ДГ „Радост“ с. Косте-
нец се проведе есенен 
празник – „Златна есен“ 
с децата от  III-та гру-
па „Слънце“ с учители 
Вера Трифонова и Иванка 
Малковска.

..... Кича с гиздава пре-
мяна дървеса, треви, цве-
тя.

Аз обсипвам ги със зла-
то и с пурпур ги крася,

да се радват, докат зла 
слана ги покоси.

А за малките дечица 
нося сладки плодове

и изпращам на орачи 
благодатни дъждове......

ЗЛАТНА ЕСЕН

Във връзка със засилване на мерките 
за предотвратяване разпростране-
нието на COVID - 19, считано от 
09.11.2020 г.

1. Административното обслужване 
на гражданите да се извършва единс-
твено в Центъра за административно 
обслужване в сградата на община 
Костенец, на адрес: гр. Костенец, ул. 
„Иван Вазов“ №2, партер.

2. Обслужването на потребители да 
се извършва при повишени мерки за 
биологична сигурност, като в работно-
то помещение гражданите влизат само 
по един.

3. Да не се допуска натрупване на 
голям брой лица в/пред помещението 
за административно обслужване на 
гражданите, в които пряко се работи 
с потребители на административните 
услуги.

4. При наличие на чакащи клиенти 
да се спазва минимална дистанция 1,5 
метър между посетителите.

5. Изчакването да се осъществява 
на открито или на място с осигурена 
добра вентилация.

6. При видими симптоми на неразпо-
ложение (кашляне, кихане, секреция 
от носа) лицата да бъдат подканени да 
използват лични предпазни средства – 
маски, носни кърпи и други, които се 
поставят пред лицето, като съответно 
същите са на допустима дистанция един 
от друг и от служителите на съответно-
то място за обслужване.

Работно време на Центъра за адми-
нистративно обслужване – от поне-
делник до петък, от 08:00 до 17:00 ч. 
с обедна почивка от 12:00 до 13:00 ч. 
за задължителна дезинфекция и про-
ветряване на помещенията.

При възможност да се използ-
ва Системата за сигурно електронно 
връчване при подаване и изпращане 
на искания и заявления за администра-
тивни услуги и издадени документи.
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Р Е Ш Е Н И Е № 149

Приема Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянни-
те комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както 
следва:

§1. Нов чл.30а, (1). Условията и редът за свикване и провеждане на 
заседания при обявени извънредно положение, бедствено положение, 
извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи 
територията на общината или част от нея са както следва:

1. Писмените материали за заседание на Общинския съвет и него-
вите комисии се предоставят на общинските съветници по електронна 
поща.

2. Заседанията на Общинския съвет и неговите комисии се про-
веждат чрез видеоконференция, за която се изготвя видеозапис върху 
електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

3. Заседанията на Общинския съвет и неговите комисии (при не-
възможност от провеждане на видеоконференция) са чрез  полагане на 
подпис върху хартиен носител за всяко едно от предложенията по днев-
ния ред, в различно време и при спазване на епиидемичните изисквания. 
След приключване на гласуването чрез подпис, председателят установя-
ва кворум. При установяване на кворум чрез полагане на необходимия 
брой подписи се съставя протокол, към който се прилагат бланките с 
подписи идентифициращи начина на гласуване на всеки общински съ-
ветник за всяко едно от предложенията по дневния ред.

4. При провеждане на редовни заседания общински съветник може 
да участва  и гласува чрез видеовръзка онлайн.

Р Е Ш Е Н И Е № 150

1. Общински съвет – Костенец отменя Наредба за общинската 
собственост, приета с Решение № 191/19.12.2013 г. на Общински съвет – 
Костенец и приема нова Наредба за общинската собственост.

2. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на Община Косте-
нец да извърши всички необходими действия за изпълнение на настоя-
щото решение

Р Е Ш Е Н И Е № 151

1. Общински съвет – Костенец отменя Наредба за стопанисване, 
управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, при-
ета с Решение № 15/24.03.2011 г. на Общински съвет – Костенец и при-
ема нова Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи 
от общинския поземлен фонд.

2. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на Община Косте-
нец да извърши всички необходими действия за изпълнение на насто-
ящото решение

Р Е Ш Е Н И Е № 152

Общински съвет – Костенец приема Методиката за правилата и сро-
ка на действие на точкуване на спортните клубове.

Р Е Ш Е Н И Е № 153

1. Продължава срока на ликвидация на „Еледжик-Стил“ ЕАД (в лик-
видация) с три месеца, считано от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г.

2. Възлага на ликвидатора да впише промените в Търговския ре-
гистър.

Р Е Ш Е Н И Е № 154

1. Община Костенец да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ 
ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел 
реализацията на проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди 
битови отпадъци на територията на община Костенец“, финансиран от 
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос 2 
„Отпадъци“, процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 
процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, при след-
ните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – 1 314 564,00 лв. (един милион 
триста и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева)

• Валута на дълга – лева 
• Вид на дълга –  краткосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем
• Условия за погасяване: 
– Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписва-

не на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло 
или на части, без такса за предсрочно погасяване;

– Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG16M1OP002-2.010-0036-C01, от възстановено ДДС по 
проекта и/или от собствени бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.083 %

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:
– Учредяване на залог върху вземанията на Община Костенец, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ 
№ BG16M1OP002-2.010-0036-C01, сключен с Управляващия орган на 
Оперативна програма Околна среда, постъпващи по банкова сметка, взе-
манията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 
на особен залог;

– Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Общи-
на Костенец, по която постъпват средствата по проект „Закриване и ре-
култивация на депо за твърди битови отпадъци на територията на общи-
на Костенец“ по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-
2.010-0036-C01;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
На 29 октомври 2020 година се проведе заседание на Общински съвет – Костенец

При извършена проверка за кворум се установи присъствие на 15 общински съветници от общо 17. 
Присъстваха още: г-н Ангелов – кмет на общината, г-жа Проданова – зам.-кмет,  

г-жа Минчева – зам.-кмет, кметове на кметства. Ето и взетите решения:

– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Костенец, по 
чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, 
както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна 
субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните 
финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, взема-
нията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 
особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Костенец да под-
готви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, 
да подпише договора за кредит и договор за залог, както и да извърши 
всички останали необходими правни и фактически действия за изпълне-
ние на решението по т. 1. 

Р Е Ш Е Н И Е № 155

1. Дава съгласие като собственик за обединяването на имоти – об-
щинска собственост № 112005 с площ от 15,459 дка, НТП: пасище, мера 
и № 112021 с площ от 0,785 дка, НТП: ливада в местността „Полето“ 
по КВС на землището на с. Долна Василица и образуването на имот № 
112007 с площ от 16,244 дка, НТП: Пасище, мера (15,459 дка) и ливада 
(0,785 дка), категория на земята при неполивни условия: Шеста в мест-
ността „Полето“ по КВС на землището на с.Долна Василица, съгласно 
Скица – проект № Ф02211/12.10.2020 г.

2. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на 
имот № 112007 с площ от 16,244 дка, НТП: Пасище, мера (15,459 дка) и 
ливада (0,785 дка), категория на земята при неполивни условия: Шеста 
в местността „Полето“ по КВС на землището на с.Долна Василица, за 
„Изграждане на претоварна станция с общинска площадка за разделно 
събиране на отпадъци в Костенец за общините Костенец, Долна Баня и 
Ихтиман“.

3. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 3 
(три) години, считано от датата на влизане в сила на решението.

4. Възлага на Кмета на Община Костенец да предприеме всички 
необходими правни и фактически действия за промяна на предназначе-
нието на имота по т.2.

Р Е Ш Е Н И Е № 156

 І.Общински Съвет Костенец определя:
Искането от „Александър – 2012“ ООД, със седалище и адрес на 

управление: област София, община Костенец, с.Костенец, ул. „Марица“ 
№ 7, ЕИК 201623963, представлявано от  Гергана Георгиева Дукова – 
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 разрешител-
но за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собстве-
ност, № 36 от Приложение № 2 от Закона за водите, предоставена без-
възмездно за управление и ползване на Община Костенец, „Костенец“, 
с.Костенец, водовземно съоръжение – сондаж № 2хг на „Александър – 
2012“ ООД, със седалище и адрес на управление: област София, община 
Костенец, с.Костенец, ул. „Марица“ № 7, ЕИК 201623963, представлява-
но от  Гергана Георгиева Дукова – 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: поземлен имот с идентификатор № 

38916.10.620 по кадастралната карта на к.к. Вили Костенец.
4/ срок на действие на разрешителното: до крайният срок на 

действие на Решение № 9/18.01.2011 г. 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“, 
с.Костенец е предоставено за управление и ползване от Община Косте-
нец, който е до 18.01.2036 г.

5/ таксата за разрешеното водно количество определена на база раз-
решения годишен обем, температурата на минералната вода и разреше-
ните 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 водовзема-
не приета с решение на Общински съвет – Костенец № 132/01.09.2011 г., 
изменена с Решение на Общински съвет – Костенец № 77/10.05.2012 г.; 

6/ В срок от 2 години от датата на издаване на разрешителното за 
водовземане,  титуляра на разрешителното да входира в Общинска адми-
нистрация – Костенец инвестиционен проект за издаване на разрешение 
на строеж за сграда с курортно-рекреационна функция в имота обект на 
водоснабдяване и в рамките на законноустановения срок по Закона за 
устройство на територията да реализира същия.

Р Е Ш Е Н И Е № 157

І. Общински Съвет Костенец определя:
Искането от „Попмат“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

област София, община Костенец, с.Костенец, ул. „Пипериче“ № 65, ЕИК 
204961831, представлявано от  Ангел Георгиев Попов – Управител и ед-
ноличен собственик на капитала, за издаване на разрешително за водо-
вземане 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 разрешител-
но за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собстве-
ност, № 36 от Приложение № 2 от Закона за водите, предоставена без-
възмездно за управление и ползване на Община Костенец, „Костенец“, 
с.Костенец, водовземно съоръжение – сондаж № 2хг на „Попмат“ ЕООД, 
със седалище и адрес на управление: област София, община Костенец, 
с.Костенец, ул. „Пипериче“ № 65, ЕИК 204961831, представлявано от  
Ангел Георгиев Попов – Управител и едноличен собственик на капитала, 
със следните параметри:

1/ цел на водоползването: 
– „за балнеолечение“
2/ проектен дебит:
Средноденонощен дебит на черпене – 0,018 л/сек.
Годишен обем на черпене – 280 куб.м/год.
3/ място на водовземането: обект монолитна сграда, която се 

предвижда да бъде преустроена в къща за гости, находяща се в поземлен 
имот с идентификатор № 38916.10.267 по кадастралната карта на к.к. 
Вили Костенец.

4/ срок на действие на разрешителното: до 05.08.2030г., който е сро-
кът на учреденото право на ползване, учреден с нотариален акт № 35, 
том ІІ, рег. № 2594, дело № 214 от 05.08.2020г. 

5/ таксата за разрешеното водно количество определена на база 
разрешения годишен обем, температурата на минералната вода и разре-
шените 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 водовзема-
не приета с решение на Общински съвет – Костенец № 132/01.09.2011г., 
изменена с Решение на Общински съвет – Костенец № 77/10.05.2012г.; 

6/ В срок от 2 години от датата на издаване на разрешителното за во-
довземане,  титуляря на разрешителното да преустрои съществуващата 
сграда, обект на водоснабдяване в къща за гости, спазвайки изисквания-
та на Закона за устройство на територията и поднормативните му актове.

Р Е Ш Е Н И Е № 158

1. Общински съвет – Костенец дава съгласие да се учреди възмездно 
срочно право на строеж върху имоти – публична общинска собственост 
по плана на гр. Костенец, както следва:

– терен – публична общинска собственост с площ от 6,88 кв.м., 
представляващ тротоара на ул. „Стефан Караджа“, кръстовището с ул. 
„Александър Стамболийски“ за изграждане на фундамент и монтаж на 
нов Телекомуникационен шкаф RSH_7142_1011;

– терен – публична общинска собственост с площ от 8,22 кв.м., пред-
ставляващ уширение между ул. „Китка“, ул. „Малина“ и ПИ № 550 в кв. 
94 по плана на гр. Костенец за изграждане на фундамент и монтаж на нов 
Телекомуникационен шкаф RSH_7142_2011.

2. Правото на строеж по т. 1 се учредява в полза на „Българска теле-
комуникационна компания“ ЕАД за срок от 10 години.

3. Общински съвет – Костенец определя цената за правото на строеж 
по т. 1, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител 
в размер на 570,00 лева /петстотин и седемдесет лева/.

4. Общински съвет – Костенец упълномощава кмета на Общи-
на Костенец да сключи писмен договор, с който да учреди правото на 
строеж по т. 1. 

Р Е Ш Е Н И Е № 159

1. Дава съгласие като собственик на Поземлен имот № 1828 в кв. 
136 по плана на гр. Костенец, за изработване на ПУП-ИПРЗ /Подробен 
устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване/  за 
образуване на нов УПИ ХІХ-1422,1423 чрез обединяване на УПИ ХІ-
1423, ПИ № 1422 и част от ПИ № 1828 в кв. 136 по регулационния план 
на гр. Костенец.

2. Общински съвет – Костенец дава съгласие да се извърши замяна 
на имот – общинска собственост, представляващ част с площ от 67 кв.м. 
от Поземлен имот № 1828 в кв. 136 по плана на гр. Костенец, срещу 
част с площ от 67 кв.м. от Поземлен имот № 1422 в кв. 136 по плана 
на гр. Костенец, която е предвидена за отчуждаване за задоволяване на 
общински нужди за изграждане на обект – публична общинска собстве-
ност, за реализиране на улица между о.т. 652е – о.т. 652д по регула-
ционния план на гр. Костенец.

3. Общински съвет – Костенец дава съгласие да се продаде на Георги 
Тодоров Козалиев и Калина Тодорова Козалиева, следния недвижим 
имот – общинска собственост: придаваема част с площ от 197 кв.м. 
към новообразуван урегулиран имот ХІХ-1422,1423 в кв. 136 по регула-
ционния план на гр. Костенец.

4. Приема пазарна цена на придаващите се 197 кв.м към новообра-
зуван урегулиран имот ХІХ-1422,1423 в кв. 136 по плана на гр. Косте-
нец в размер на 4970,00 /четири хиляди деветстотин и седемдесет/ лева. 
Възлага на кмета да сключи предварителен и окончателен договор, 
съгласно чл. 15 от ЗУТ. 

5. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия 
по Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни 
актове, във връзка с разрешаването и изработването на изменението на 
плана за регулация и застрояване.

6. Изработването на изменението на плана за регулация и застроя-
ване е изцяло за сметка на Георги Тодоров Козалиев и Калина Тодорова 
Козалиев.

Р Е Ш Е Н И Е № 160

Общински съвет – Костенец изразява предварително съгласие за 
учредяване право на строеж, без промяна предназначението върху част 
с площ от 500 кв.м. от имот – общинска собственост, представляващ 
поземлен имот №  412002 по картата на възстановената собственост на 
землището на с.Горна Василица, НТП: горско стопанска територия, за 
обект: базова станция № SFO0373.B000 – Shtarkov dol в полза на „А1 
България“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ку-
куш“ № 1, вписан в търговския регистър към Агенция по вписнавията с 
ЕИК: 131468980.

Р Е Ш Е Н И Е № 161

1. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Костенец 
одобрява задание и разрешава изработването на Подробен устройствен 
план – план за застрояване за имот № 000241 в землището на село 
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Пчелин, община Костенец, местност „Нойчовица“, с ЕКАТТЕ 58863 
при следните показатели:

• Устройствена зона – „Жм“;
• Плътност на застрояването /П застр./ – макс.60%;
• Интензивност на застрояването /Кинт/ – 1,2;
• Минимално озеленяване /Позел./ – 40%;
• Максимална етажност – 3;
• Максимална кота корниз – 10 метра;
• Начин на застрояване – свободно.
2. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на община Косте-

нец да предприеме последващи действия по изпълнение на настоящо-
то решение, съгласно разпоредбите на ЗУТ, ЗОЗЗ и свързаната с тях 
нормативна уредба.

Р Е Ш Е Н И Е № 162

1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 лв. за раж-
дане на  дете на следните жители на община Костенец:

1.1. Д. Вучова
1.2. Л. Велчева
1.3. Е. Котларова
1.4. Т. Йорданова
1.5. Р. Вуткова
1.6. Ц. Шопска

2.  Общински съвет – Костенец, отпуска помощи за лечение на 
следните жители на Община Костенец:

2.1. Й. Момчилов, жител на с. Костенец – 230,00 лв.
2.2. С. Арангелов, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.
2.3. В. Симеонова, жител на гр. Костенец – 400,00 лв.
2.4. Д. Иванова, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.
2.5. Г. Кондова, жител на с. Горна Василица – 400,00 лв.
2.6. В. Колтев, жител на с. Костенец – 400,00 лв.
2.7. В. Кольов, жител на с. Костенец – 900,00 лв.
2.8. А.Кираджийска, жител на гр. Момин проход – 300,00 лв.
2.9. И. Божкова, жител на гр. Костенец – 650,00 лв.

3. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общинския бю-
джет.

Р Е Ш Е Н И Е № 163

Общински съвет – Костенец избира временна комисия, в която да 
участват 3 общински съветници от ПП ГЕРБ, 1 от ПП БСП, 1 от ПП 
БДЦ,  1 от ПП Воля, 2 външни експерти и 1 от Общинска администра-
ция, определен със заповед на Кмета на общината, която да  извърши 
цялостна ревизия на „Костенец Лес 18“ЕООД.

Р Е Ш Е Н И Е № 164 

1. ПРИЕМА формата на управление на горските територии, об-
щинска собственост, като създава Общинско предприятие по смисъла 
на чл. 51, ал. 2 от Закона за общинска собственост за изпълнение на 

дейността: Управление и поддържане на горите и земите от горски 
фонд – общинска собственост, а именно общинска горска структура, 
организирана като самостоятелна дейност, която структура се наиме-
нова ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ 
ФОНД – КОСТЕНЕЦ“, със седалище и адрес: гр.Костенец, ул. „Те-
менуга“ № 12.

2. Предоставя на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И 
ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ общинските гори и земи 
от горски фонд за управление и поддържане и свързаните с това дей-
ности, както и недвижимо и движимо имущество съгласно Приложе-
ние 1.

3. За ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРС-
КИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“ се прилагат вече приетите и утвърдени:
 годишен план за ползване на дървесина от горските територии 

– собственост на Община Костенец за календарната 2020 г.; 
 процедура за възлагане и ползване на дървесина от общински-

те горски територии; ценоразпис за продажба на добита дървесина на 
временен горски склад; 
 ценоразпис за физиологично структурно здрава дървесина, 

добита на временен горски склад 
 ценоразпис за повредена дървесина от биотични и абиотични 

фактори, добита на временен горски склад 
 ценоразпис за товарене, разтоварване и транспорт на дърве-

сина;
 ценоразпис за недървесни горски видове.
 ценоразпис за сеч и извоз на дървесина до временен горски 

склад.
4. Възлага на Кмета на община Костенец да извърши всички 

необходими правни и фактически действия, свързани с уведомление-
то за промяната на формата на управление на горските територии, 
общинска собственост. 

 5.  ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРС-
КИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“ встъпва в правата и задълженията на 
„Костенец лес 18“ ЕООД, възникнали по силата на договори, сключе-
ни във връзка с възложеното управление на горските територии.

6. ИЗИСКВА от управителя на „Костенец Лес“ ЕООД да предста-
ви отчет за дейността и финансов такъв към дата 30.09.2020 г. в срок 
до 15.11.2020 г.

6.1 Отчетът за дейността да включва опис на сключените дого-
вори и до каква степен е изпълнен приетия годишен план, издадени 
превозни билети и др.;

7. Възлага на кмета на Община Костенец да назначи комисия, коя-
то да опише и получи наличната в Дружеството документация,  след 
влизане в сила Решението на Общински съвет – Костенец.

Р Е Ш Е Н И Е № 165

Общински съвет – Костенец приема Правилник за организация-
та и дейността на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В 
ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“.

Р Е Ш Е Н И Е № 166

І. Общински съвет – Костенец приема Структура на ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“, 
както следва: обща численост 13 щатни бройки, от които:
Длъжност Брой Образование Вид правоотношение

Директор 1 магистър трудово

Главен лесничей 1 висше/бакалавър трудово

Горски стражари 7 средно обр. трудово

Лесничей 2 Средно обр. трудово

Счетоводител 1 висше/средно обр. трудово

Касиер 1 средно трудово

ОБЩО 13

ІІ. Общински съвет – Костенец утвърждава средна брутна заплата 
на заетите в ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ 
ФОНД – КОСТЕНЕЦ“в размер на 1000.00 лв.    

Р Е Ш Е Н И Е № 167

1.Общински съвет – Костенец избира инж. Захари Коцев Георгиев за 
Директор на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ 
ФОНД – КОСТЕНЕЦ“ към Община Костенец.

 2.Общински съвет – Костенец утвърждава месечно трудово въз-
награждение на Директора на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И 
ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“ в размер на 1500.00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е№ 168

1. Общински съвет – Костенец дава съгласие, като собственик за 
извеждане от експлоатация на язовир, съставляващ имот № 000468, на-
ходящ се в местността „Колюнска поляна“, в землището на с. Костенец, 
община Костенец, за който има съставен Акт за публична общинска 
собственост № 1103/30.05.2000 г., одобрен от Кмета на Община Косте-
нец, вписан в книгите по вписване при ИРС на 06.06.2005 г., в том Х, 
№ 57, д.вх. № 2214, парт. № 422, нот. дело 1920 от 2005 г. 

2. Възлага на Кмета на община Костенец да извърши всички необхо-
дими действия по провеждане на процедурата за извеждане на язовира 
по т. 1 от експлоатация.

Р Е Ш Е Н И Е № 169

Общински съвет — Костенец предоставя безвъзмездно дървесни 
пелети за отопление, произведени от Общинско предприятие „БКС“, на 
звена на общинска бюджетна издръжка, както следва:

1.  На НЧ „Прогрес 1907“ гр. Костенец — 5 /пет/ тона;
2.  На НЧ „Просвета 1881“ с. Костенец — 5 /пет/ тона;
3.  На Медицински център I – Костенец" ЕООД и „Специализирана 

болница за рехабилитация – Костенец“ ЕООД – 20 /двадесет/ тона;
4.  Храм „Св.в. мъч. Панталеймон“ гр. Момин проход – 3 /три/ тона.

Г-н Зарков, какви бяха личните Ви мо-
тиви да приемете да се включите в предиз-
борната надпревара за Общински съвет –  
Костенец?

Личните ми мотиви да се включа в 
предизборната надпревара за Общински съ-
вет – Костенец са на млад човек, избрал да 
живее, работи и създава семейство в родния 
си град, а именно Костенец.

Какви са първите Ви впечатления за 
работата на общинските съветници в Об-
щински съвет – Костенец?

Мисля, че изключително бързо започ-
нахме да работим и то в екип. За никого не 
е тайна, че имаме мнозинство от групата на 
ПП „ГЕРБ“ в настоящия местен парламент. 
Това улеснява вземането на решения, работ-
ния процес и бъдещи намерения за доброто 
на община Костенец, но и за това следва да 
сме още по-отговорни.

С какво е по-различен този общински 
съвет?

Вече споменах, че в този общински съвет 
съветниците от ПП „ГЕРБ“ сме мнозинство, 
а нашият обединител се нарича Йордан Ан-
гелов кмет на община Костенец. Инициатор 
на повечето идеи е той. Различното на този 
общински съвет от останалите е, че ние об-
ръщаме внимание на дребните детайли, не ги 
подминаваме, а търсим решение и за тях.  

Как виждате бъдещето на община 
Костенец?

Бъдещето на община Костенец го виждам 
красиво и зелено. Аз мисля, че един Велин-

Г-н Николов, какви бяха личните Ви мо-
тиви да приемете да се включите в предиз-
борната надпревара за Общински съвет – 
Костенец?

Роден и отраснал в Костенец и за мен бъ-
дещето на общината и хората в нея е изклю-
чително важно. Не ми е безразлично какво 
става. Мотивите, които ме подтикнаха да се 
кандидатирам за общински съветник е, че 
общината ни безспорно има огромен потен-
циал. 

Какви са първите Ви впечатления за 
работата на общинските съветници в Об-
щински съвет – Костенец?

Поколенията се сменят, това е процес, кой-
то е неизбежен, но е задължение на всички ни 
да го направим плавно, учейки се от опита на 
лидерите преди нас. Тук е момента да благода-
ря на моите колеги от Коалиция „ГЕРБ“ които 
ме приеха в екипа си и ми помагат със съвети. 
Здраво стъпил съм на земята и ще работя, за-
това да бъда глас на новото поколение, защото 
то притежава креативността да реши много от 
проблемите както на местно, така и на нацио-
нално ниво.

С какво е по-различен този общински съ-
вет?

Всеки общински съветник има глас, от-
говорности и ангажименти, подкрепени от 
конкретни лични идеи, защото на доверието 
се отговаря с резултати. Екипът ни е в посто-
янен диалог с жителите на общината, защо-
то те ще са и мерилото и компаса на нашата 
работа.

Младен Зарков е семеен с едно дете, живее в Кос-
тенец. Завършил средно професионално техническо 
училище по машиностроене „Георги Сава Раковски“, 
професия „Оператор на металорежещи машини“, към 
настоящия момент следва „Бизнес администрация и ту-
ризъм“ в НБУ, София. 

Николай Николов – на 26 години. Завършил образова-
нието си в УНСС София, степен бакалавър „Социално и 
застрахователно дело“ и магистърска степен Икономи-
ка на инфраструктурата със специалност „Бизнес ло-
гистика“. Работи в бързо развиващ се холдинг, занимава 
се главно с логистика и международен транспорт.

Интервю с Младен Зарков, 
общински съветник

Интервю с Николай Николов, 
общински съветник

град с нищо не превъзхожда Костенец. Ние 
също бихме могли да бъдем курорт с меж-
дународно значение. Разполагаме с всички 
природни дадености за това. Имаме планини, 
гори, минерални извори, лековита вода, изоб-
що кътче от Рая.  

Какви са първите Ви впечатления от 
работата на кмета на Община Костенец?

За мен г-н Ангелов е изключително стой-
ностен и принципен човек. За жалост пое 
община Костенец в тежко финансово поло-
жение. Всеки месец се изправяше пред нови 
предизвикателства. Например през измина-
лите месеци имаше моменти, в които трябва-
ше да спрат тока в администрацията, поради 
неплатени сметки от предишното ръковод-
ство. Също не бяха платени и задълженията 
за храната в детските градини. Той направи и 
невъзможното и не позволи това да се случи. 
Първата година от работата му беше много 
динамична. Работата му е видима. Има нови 
идеи и цели. Това прави много добро впе-
чатление. Проектите, с които се е наел не са 
никак малко и са различни. Има свързани с, 
образованието, инфраструктурата, социални 
дейности, спорт и др.

Какво бихте искали да се промени?
Община Костенец се намира на изклю-

чително комуникативно място. Много бих 
искал с общи усилия да го променим към 
добро, да подобрим начина на живот, децата 
да се чувстват свободни, щастливи, да учат и 
спортуват тук, а ние като техни родители да 
живеем и работим в родния си край.

Как виждате бъдещето на община Кос-
тенец?

Сега е времето, в което се кове бъдещето на 
Община Костенец. Аз виждам родния си град 
добре уреден и поддържан, още по-красив и 
с все повече одухотворени хора. Общинският 
съвет е колективен орган и с общото усилие 
на всички, работата ще бъде насочена към по-
добряване на качеството на живот в града. Ис-
каме европейска община на бъдещето, а не на 
миналото! Стартирани са проекти в сферите 
на инфраструктурата, образованието, спорта. 

Какви са първите Ви впечатления от 
работата на кмета на Община Костенец?

Изминалата годна е достатъчно показател-
на. Подкрепям го, защото аз съм зад идеите и 
целите. Смело ръководи цялата изпълнителна 
дейност в общината; Насочва и координира 
дейността на специализираните изпълнителни 
органи; Организира изпълнението на дълго-
срочните програми; Поддържа връзки с поли-
тическите партии, обществените организации 
и движения, както и с други органи на местно-
то самоуправление в страната. 

Какво бихте искали да се промени?
Искам да видя община Костенец в блясъка 

на един успяващ европейски град. Искам 21-
ви век на практика – пожеланията за дигитали-
зация (написани на хартия), да се превърнат в 
реалност. Искам чист и подреден град, даващ 
равни възможности на всеки и подаващ ръка, 
на този който има амбиция да се развива тук. 
Искам всички жители, да бъдат включени при 
вземането на решения и да участват активно 
при планиране бъдещето на общия ни дом.
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Дирекция „Бюро по труда“ Ихтиман ин-
формира клиентите си, че поради усложнената 
епидемична обстановка за месеците ноември и 
декември 2020г. на регистрираните безработни 
лица се предоставя възможност да проведат 
планираната среща в изпълнение на индивиду-
алния им план за действие дистанционно като 
се свържат с трудовия си посредник, вместо да 
посещават бюрото по труда. За целта е необхо-
димо до датата, посочена в регистрационната 
им карта, безработните лица да се свържат с 
трудовия си посредник, за да отчетат възло-
жената им стъпка от плана за действие и на-
бележат следваща, в съответствие с актуална-
та ситуация и възможностите за намиране на 
работа. Безработните лица могат да се обадят 
от личния си телефонен номер (или посочения 
при регистрация в ДБТ), да изпратят съобще-
ние по електронна поща (от личен/подаден при 
регистрация електронен адрес) или чрез про-
фила си в модул „Личностен профил на търсе-
що работа лице“.

Неосъществената планирана среща на без-
работното лице с трудовия посредник, включи-
телно и по неприсъствен начин (чрез телефон, 
ел. поща или друг неприсъствен начин) съглас-
но Закона за насърчаване на заетостта се счита 
за неизпълнение на плана за действие, което е 
основание за прекратяване на регистрацията. 
Възстановяване на регистрацията е допустимо 
само при наличие на уважителни причини, до-
казани със съответните документи.

С оглед превенция и спазване на противо-
епидемичните мерки се отменят изнесените 
услуги на дирекция „Бюро по труда“ чрез из-
несени работни места и мобилни бюра по тру-
да по населени места. Обръщаме внимание, че 
при посещения в ДБТ Ихтиман бюрата по труда 
ще се спазват инструкциите на Министерство 
на здравеопазването за предпазване от зараза 
на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с 
оглед осигуряване на изискваната физическа 
дистанция между служители и посетители. В 
офисите на бюрата по труда няма да се допус-
кат лица, които не са обезпечени със защитни 
средства (маски) и/или проявяват симптоми на 
заболяване, в т.ч. повишена температура, ка-
шлица, затруднено дишане или други видими 
признаци на дихателни заболявания! 

За контакт с трудовите посредници в дирек-
ция „Бюро по труда“ може да се ползва/т след-
ния/те телефон/и в:

• Дирекция „Бюро по труда“ Ихтиман:
072485477/ 0878278199/ 0878281713/ 

0882825173/ 0877370971;
• Филиал Елин Пелин към ДБТ Ихтиман:

0882824732/ 0877370900/ 072566682;
• Филиал Костенец към ДБТ Ихтиман:

071424354/ 0882824727/ 0887370968

На църковният празник  наричан от народа Архангеловден,  
храмов празник има и черквата „Св. Архангел Михаил“ в 
село Костенец. Свещеноиконом Николай Свещаров отслужи 
тържествена Света литургия и пожела на всички именници и 
техните семейства здраве, благоденствие и мир.

В празничния ден група „Боили“ с ръководител Юлиян 
Одажиян зарадваха богомолците с песнопенията си. На 
храмовият празник присъстваха г-н Ангелов – кмет на община 
Костенец, г-н Банчев– председател на Общински съвет, г-жа 
Кацарова – кмет на кметство с. Костенец, общински съветници.

Свети Архангел Михаил – военачалник на цялото небесно 
войнство от ангели и архангели, е вторият по значимост след 
Димитровден есенен празник на Българската православна 
църква. Архангелската закрила е необходима на вярващите в 
духовно-нравствения им живот и в борбата им с изкушенията. 
Затова светецът символизира тържеството на доброто, на 
светлината и на справедливостта. 

Да посадиш дърво,  
да поставиш едно начало  
на една малка вечност...!

Ръководството при кметство с. Костенец изказва своя-
та  благодарност към всички – младежите на с. Костенец, 
родители, спортисти, момичетата от „Патронажна грижа“, 
служители и работници на кметство с. Костенец, дарите-
ли и двама живущи на ул. „Патр. Евтимий“ взели участие 
в подготовката и засаждането на красивите дръвчета в 
село Костенец.

Бъдете здрави, влагайте душа и сърце в сътвореното и 
знайте, че всеки от вас е част от успехите, които постигаме!

КАПАЧКИ 
ЗА БЪДЕЩЕ

Кметство с. Костенец съвместно с ОУ 
„Константин Костенечки“, Училищно-
то настоятелство и Общественият съвет 
към него се включиха в организираната 
благотворителна инициатива „Капачки 
за Бъдеще“. Събраните капачки ще бъдат 
транспортирани до София и предадени 
за кампанията за набиране на средства 
за закупуването на детски линейки.

102 години мъдрост,
102 години доброта!

На 06.11.2020 г. най-възрастният жител на община Костенец 
отпразнува своя сто и втори рожден ден! Костадинка Козлева от 
с. Костенец е родена през 1918 г. Г-жа Кацарова кмет на кметство 
с. Костенец  с  вълнение и преклонение честити този специален 
празник с  пожелание за  крепко здраве, спокойни и благосло-
вени дни,  да продължава да се радва на обичта, уважението и 
преклонението на поколения близки роднини и приятели! Една 
много емоционална, силна и топла среща на един необикновен 
рожден ден!

Уважаеми жители на община Костенец,
в изпълнение на Закона за регионалното разви-
тие и в съответствие с „Методически указа-
ния за разработване и прилагане на планове за 
интегрирано развитие на община (ПИРО) за 
периода 2021-2027 г.“, започна разработването 
на План за интегрирано развитие на община 
Костенец за периода 2021-2027 г.

Повече информация и адрес на анкетата:
https://forms.gle/LWRxaxTEUmbZZzs59

Мнения и предложения до екипа, който 
разработва Плана за интегрирано развитие 
на община Костенец за периода 2021-2027 г., 
може да изпратите на имейл kostenetz_adm@
kostenetz.com

Предварително благодарим за Вашето 
участие и съдействие!
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Издание на Община Костенец
2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2
телефон за контакти: 07142/23 08
e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

АК КЛАС – Костенец изказват 
своята благодарност  на Ани Ива-
нова и Милена Бахчаванова от 
фирма Kostenets RT, които дариха 
модерна подвижна уредба-тонко-
лона на децата от клуба. Техника-
та вече е изпробвана и чака след-
ващи спортни мероприятия!

Думата „Будител“ съдържа в себе си действеност 
и национално самочувствие, високи цели и принци-
пи, които да следваш с търпение и вяра! Днешните 
будители са хилядите просветни и културни дейци, 
учителите на България, както и радетелите на бъл-
гарското слово и дух по всички кътчета на света. 

Ние костенчани, имаме повод за гордост, че един 
от видните български книжовници Константин Кос-
тенечки е роден, живял и творил в село Костенец и 
съвременните будители и просветители са негови 
последователи. Константин Костенечки – будител, 
бележит книжовник роден през 1380 година в село 
Костенец. Той е продължител на голямото културно 
и литературно дело на Евтимий Търновски, допри-
несъл за развитието на южнославянската Ресавска 
книжовна школа. Костенечки постъпва и се учи в 
Костенечкия манастир, а след това продължава об-
разованието си в Бачковския манастир, където се 

На концерт, посветен на Деня на народ-
ните будители състоял се на амфитеатъра 
в гр. Костенец г-н Йордан Ангелов – кмет 
на община Костенец, награди победители-
те в конкурса за есе на тема „Будителите 
днес“, награди получиха и „най-четящи-
те деца“, които посещават читалищните 
библиотеки, а техните имена са – Любо 
Иванов и Силвия Тепавичарова от НЧ 
„Прогрес 1907“ гр. Костенец, Алексан-
дра Иванова и Мая Карадимитрова от НЧ 
„Просвета – 1881“ с. Костенец, Радости-
на Ангелова от НЧ „Гео Милев – 1954“ 
гр. Момин проход и Лиляна Петрова от 
НЧ „Просвета – 1913“ с. Пчелин. 

Ето и част от творбите на победители-
те – Петя Йоневска и Иванела Кичукова.

В деня на народните будители по 
инициатива на кметство село Костенец, 
ученици и учители от ОУ „Константин 
Костенечки“, г-жа Кацарова – кмет на 
кметство село Костенец, служители 
на кметството, и читалищни деятели 
при НЧ „Просвета-1881“ с. Костенец 
поднесоха цветя на паметните плочи 
на площад ,,Константин Костенечки“. 
Едни от най-големите местни дарите-
ли, които имат паметни плочи са Стоян 
Кайтазов, дарил 1 700 000 лв. за постро-
яване на нова сграда към НЧ „Просве-
та-1881” и Георги Хр. Чорбаджийски  
/Потребителна кооперация „Нива“/ да-
рил средства за построяване на една от 
сградите в центъра на село Костенец. 
След това всички посетиха Храм „Св. 
Архангел Михаил“, който също е бил 
просветен център. 

По традиция на този ден под ръковод-
ството на г-жа Кацарова се засаждат дръв-
чета. Тази година с финансовата подкрепа 
на дарител, който пожела да остане анони-
мен, бяха закупени 55 броя фиданки. Част 
от тях бяха засадени по пътя за площад 
„Константин Костенечки“.

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
обучава в школата на Патриарх Евтимий и става 
горещ привърженик на неговата правописна школа. 
Завършвайки обучението си при Андроник, ученик 
на Патриарха, Константин Костенечки постъпва на 
служба в Пловдивската митрополия, към която село 
Костенец е епископия. Това му дава възможност да 
полага грижи за Костенечкия манастир, да помага за 
просвещението на хората от родния край. Той пише 
трактата „Разяснено изложение за буквите“; „Житие 
на Стефан Лазаревич“, „Пътуване до Палестина“. 
Последните дни от живота си Константи Костенечки 
прекарва в манастир край Реса, Сърбия.

Информацията е предоставена от Янка Стоева, а 
картината е нарисувана от художника Христо Чор-
баджийски за ОУ “Константин Костенечки” с. Кос-
тенец.

„Будителите днес“

Поклон пред будителите, които са сред 

нас днес! Искам да им благодаря за усилията, 

които полагат, за да ни превърнат в достой-

ни хора. Те поддържат любовта ни към про-

светата и засаждат семенца на тази обич в 

нашите сърца. По-късно, когато те покълнат, 

в нас ще заговори национално самосъзнание и 

силният български дух.
В моето сърце живеят още един вид бу-

дители – моите родители. Те непрестанно се 

борят за мен и ми показват правилния път. 

Благодарение на тях аз знам как на първо мяс-

то да ценя и обичам себе си и след това всичко 

останало. Те оказват най-голямо влияние на 

моите действия и са моят пример за подра-

жание. Единствените хора, които винаги са 

били до мен в най-трудните ми моменти, са 

моите родители. Те ме научиха как да вярвам 

в себе си, да обичам и да бъда достоен човек. 

Щастлива съм, че ги има и съм благодарна за 

всичко, което правят за мен.

Родителите и учителите са тези, които 

ни дават старта в живота. Но все пак, преди 

всичко, те са хора. Нека се вслушваме в съве-

тите, които ни дават и нека ги подкрепяме, 

както те подкрепят нас. Когато грешат, 

нека не бъдем сурови с тях. И не на последно 

място да не забравяме, че един ден ние ще за-

емем тяхната позиция. Един ден ние ще бъдем 

будителите на нашите деца.

Петя Йоневска

„Будителите днес“
Всички, които работят в сферата на културата и книжовност-та, са наши учители. Дали ни трябват днес будители като Паисий Хилендарски и Софроний Врачански? Да, това са будителите, които са оставили следа от миналото. Хора, които са се посветили да из-вършат родолюбиви дела и да останат достойни за уважение. Над всички се извисява Паисий и думите му са актуални и днес: „Написах я за вас, българи, които обичате своя род и отечество и обичате да знаете за своя род и език“.Тонът се променя към тези, които се срамуват от езика си със: „О, неразумни юроде! Защо се срамиш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език?“. Тези въпроси са ни нужни, за да разберем, че трябва да съхраним езика си и да отдадем почит на будителите, които знаят за своята история и не се срамуват да се нарекат българи. Благодарение на вас, учите-ли, благодарение на тези българи, които са носители на дух и само-чувствие, България е жива. Благодаря Ви, учители и просветители! Благодаря Ви, будители, и поклон към Вас и делото Ви!

Иванела Кичукова

С вълнуващи думи г-жа Данина – учител 
по български език и литература, се обърна 
към своите ученици и им пожела да растат 

като дръвчетата, които засаждат в днешния 
ден – да пускат корени в родното село и на 
високо да го прославят със своите дела.


