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В началото на 
месец март 2021 г. 
кметът на Община 
Костенец Йордан 
Ангелов подписа 
споразумение с Ми-
нистерство на реги-
оналното развитие и 
благоустройството 
за финансиране на 
обект „Реконструк-
ция и подмяна на 
главен довеждащ 
водопровод от во-
дохващане „Чав-

ча“ и „Крайна“ до 
напорни резерво-
ари висока и ниска 
зони на гр. Косте-
нец“. Поетапно за 
изграждането ще 
бъдат отпускани 
средства, като пър-
вият транш е в раз-
мер на 300 000 лв., 
от общата стойност 
2 389 545 лв. 

Даден бе сим-
воличен старт на 
същинската рекон-

струкция на този ва-
жен за общината ни 
проект. 

Припомняме, че 
водопроводът е по-
ложен предимно през 
1958 г. главно с етер-
нитов материал и сто-
мана, като основните 
размери на тръбите 

са Ø400 и Ø200. Към 
момента той е изклю-
чително амортизиран 
с изтекъл експлоата-
ционен срок. Предви-
деното за реконструк-
ция трасе е с дължина 
8648 м. Изпълнение-
то на строително-ре-
монтните работи 
ще започне в кратък 

срок, тъй като Об-
щина Костенец има 
издадено разрешение 
за строеж и избран 
изпълнител. 

С реализацията 
на тази инвестиция 
ще се подобри во-
доснабдяването на 
населението, като се 

минимизират авари-
ите в труднодостъп-
ни участъци извън 
регулация и загубите 
на вода. Като цяло 
считаме, че това е 
още една крачка за 
подобряване на сре-
дата за живот за хо-
рата в Община Кос-
тенец.

Символичен старт на реконструкцията на 
довеждащия водопровод за гр. Костенец

На 24.04.2021 г. /събота/ в центъра на гр. Кос-
тенец, се проведе благотворителен базар „Велик-
ден за всеки“, организиран от Община Костенец. 
В него взеха участие образователните и култур-
ни институции намиращи се на територията на 
Общината. Със събраните средства в размер на 
1 560 лв. бяха направени и дарени  пакети, с про-
дукти от първа необходимост, предназначени за 
нуждаещи се жители на Община Костенец, за да 
посрещнат големия християнски празник – Ве-
ликден. Заедно можем повече!

Училищното настоятел-
ство при ОУ „Константин 
Костенечки“ с. Костенец, 
изказва огромната си и 
искрена благодарност на 
всички ученици, препода-
ватели и родители за съп-
ричастността, помощта и 
участието ви на традицион-
ният великденски базар. 
Сумата събрана до момента 
е на стойност 2580.00 лв. 

СЪРДЕЧНО 
БЛАГОДАРИМ! 

Великден за всеки
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Строително-монтажните работи по улица „Младежка“ са част от капитало-
вата програма на Община Костенец. Състоянието на водопроводите е изклю-
чително лошо с повече от 30 аварии. Главният водопровод е с дължина 481 м. 
с диаметър Ø200, а уличният водопроводен клон е с дължина 714 м. с диаме-
тър Ø90. Водопроводът се подменя с полиетиленови тръби с висока плътност 
РЕ100 за налягане 10 атм (PN10).

Предвидени са 59 броя сградни водопроводни отклонения с размер Ø25 
(3/4") към прилежащите имоти и 1 брой сградно водопроводно отклонение с 
размер Ø63 (2") за един от жилищните блокове. По трасето на подменените 
водопроводи се предвижда монтирането на 5 броя пожарни хидранти.

Строителството ще продължи 120 дни и е на стойност 181 893 лв. Надяваме 
се на разбиране и съдействие от страна на живущите, въпреки временното не-
удобство, което ще бъде създадено.

На 24-ти април 2021 г. в ресторант „Водопада“ за шеста поредна година, се 
проведе традиционния турнир по табла в памет на Владимир Долдуров – Бай 
Владо и неговите синове Георги и Иван Долдурови. Тази година в турнира 
взеха участие 22 състезатели. Радостни сме, че имаше нови участници и се 
надяваме традицията да продължи и все повече хора да се включат в бъдещите 
турнири. След изключително оспорвани битки и много положителни емоции 
шампион стана Стефан Инков, който победи на финала Николай Десподов с 
резултат 7:2. На трето и четвърто място се класираха, съответно, Ваня Витано-
ва и Йордан Попов.

Наградният фонд за победителите беше осигурен от ресторант „Водопада“
1-во място – Стефан Инков – медал и 100 (сто) лева
2-ро място – Николай Десподов – медал и 60 (шестдесет) лева
3-то място – Ваня Витанова – медал и 40 (четиридесет) лева
Честито на победителите и благодарим на всички, които участваха и уважи-

ха турнира!
Специални благодарности към кмета на Община Костенец – Йордан Ан-

гелов и кмета на село Костенец – Любка Кацарова за участието и уважението 
към турнира.

Очакваме ви отново догодина за следващия турнир!

Подмяна на главен и уличен водопровод 
по ул. „Младежка“ гр. Костенец

С цел подобряване на обслужването, Ви уведомяваме, че в 
главното меню на официалната страница на Община Костенец 
е разработена и добавена нова функционалност – „Е-услуги“. 
По този начин Вие ще можете да подавате и получавате ис-
кания за електронни административни услуги към Общинска 
администрация – Костенец чрез използването на електронен 
подпис. В раздела са публикувани подробно описани инструк-
ции за работа и използване на услугата. Средата е достъпна 
през уеб интерфейс на адрес: 

https://kostenetz.imeon.bg:4443/webuslugi/frmMain.aspx

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дължината на пътния участък за рекон-
струкция на улицата е приблизително 785 
метра. Строително-монтажните работи 
включват: полагане на асфалт и направа 
на тротоар със сиви павета с обща площ 
1460 кв. м.

Финансирането на цялостния проект за ре-
конструкции на улици е от Държавен фонд зе-
меделие. По процедурата се работят и улиците 
„Кокиче“ и „Родопи“ и моста на р. Марица в 
гр. Костенец, както и улиците „Хан Аспарух“, 
„Иван Вазов“ и „Мусала“ в с. Костенец.

Първи етап от асфалтирането 
на ул. „Ружа“ гр. Момин проход
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На 12 март 2021 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 Община 
Костенец, г-жа Минчева – зам. кмет, кметове на 
кметства. Ето и взетите решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 31
1. Изразява предварително съгласие по реда на чл. 25, 

ал. 5 от ЗСПЗЗ за учредяване на право на преминаване 
на хора и механизация, във връзка с изпълнение на 
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„Модернизация на железопътен участък Елин Пелин 
– Костенец, Обособена позиция № 3: „Модернизация 
на железопътната отсечка от км 62+400 до м 73+598“, 
сключен между Консорциум „ЩРАБАГ ДЖИ ПИ 
РЕЙЛ 2017“ ДЗЗД и ДП „НКЖИ“, както и предвид 
необходимостта от достъп до съоръженията – тунели 
и мостове, които предстоят да бъдат изградени от км 
71+000 до км 73+598, през имоти – общинска собственост 
в землището на село Долна Василица,както следва:

През имот № 102.8, НТП: пасище, мера – проектен 
имот № 0.2003 с площ от 0,958 дка;

През имот №  80.41, НТП: пасище, мера– проектен 
имот № 0.2010 с площ от 0,877 дка;

През имот №  51.17, НТП: пасище мера –  проектен 
имот № 0.2014 с площ от 0,921 дка;

През имот №  51.18, НТП: пасище, мера –  проектен 
имот № 0.2015 с площ от 0,501 дка;

През имот №  81.6, НТП: пасище, мера –  проектен 
имот № 0.2016 с площ от 0,739 дка;

2. Определя срок на валидност на предварителното 
съгласие – 5 (пет) години.

3. Дава съгласие Община Костенец да учреди по реда 
на чл. 192, ал. 3, във връзка с изискванията на чл. 192, ал. 
5 от ЗУТ право на преминаване на хора и механизация, 
предвид необходимостта от  достъп до съоръженията – 
тунели и мостове, които предстоят да бъдат изградени 
от км 71+000 до км 73+598 при реализация на Договор 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„Модернизация на железопътен участък Елин Пелин 
– Костенец, Обособена позиция № 3: „Модернизация 
на железопътната отсечка от км 62+400 до м 73+598“, 
сключен между Консорциум „ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 
2017“ ДЗЗД и ДП „НКЖИ“, през следните служещи 
имоти – общинска собственост:

В землището на село Долна Василица:
През имот № 102.8, НТП: пасище, мера – проектен 

имот № 0.2003 с площ от 0,958 дка;
През имот №  80.41, НТП: пасище, мера – проектен 

имот № 0.2010 с площ от 0,877 дка;
През имот №  80.47, НТП: изоставена нива –  проектен 

имот № 0.2010 с площ от 1,545 дка;
През имот №  45.32, НТП: изоставена нива –  проектен 

имот № 0.2012 с площ от 0,120 дка;
През имот №  51.17, НТП: пасище мера – проектен 

имот № 0.2014 с площ от 0,921 дка;
През имот №  51.53, НТП: друга селскостопанска 

територия – проектен имот № 0.2014 с площ от 0,492 дка;
През имот №  51.18, НТП: пасище, мера – проектен 

имот № 0.2015 с площ от 0,501 дка;
През имот №  81.6, НТП: пасище, мера – проектен 

имот № 0.2016 с площ от 0,739 дка;
През имот №  0.317, НТП: земеделска земя – проектен 

имот № 0.2022 с площ от 1,394 дка;
В землището на село Горна Василица:
През имот №  412.6, НТП: горско стопанска територия 

– проектен имот № 412.2002 с площ от 0,263 дка.

4. Правото на преминаване по т. 3 да се учреди за срок 
от 5  (пет) години.

5. Възлага на Кмета на Община Костенец да 
предприеме всички необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на настоящото решение

На 25 март 2021 година се проведе заседание на 
Общински съвет – Костенец

При извършена проверка за кворум се установи 
присъствие на 14 общински съветници от общо 17. 
Присъстваха още г-н Ангелов – кмет на Община 
Костенец, г-жа Минчева – зам. кмет, кметове на 
кметства. Ето и взетите решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 32
Общински съвет – Костенец приема план за действие за 

общинските концесии на Община Костенец за периода 2021 – 
2027 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 33
1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Костенец през 2021 година.
2. Приетата програма от Общински съвет – Костенец да се 

изпълнява от страна на всички читалища на територията на об-
щината въз основа на финансово обезпечени договори, сключе-
ни с кмета на Община Костенец.

3. Възлага на Кмета на Община Костенец да координира из-
пълнението на предвидените в програмата дейности.

Р Е Ш Е Н И Е № 34
Общински съвет – Костенец задължава ОП „ ГЗГФ“ Кос-

тенец да предоставя на ОП „БКС“ Костенец ежемесечно, необ-
ходимият им объл дървен материал за преработка, в размер на 
150 м3 регулярно за всеки месец до края на 2021г.

Р Е Ш Е Н И Е № 35
1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си да бъде 

предоставен дървен материал за реконструиране на мост на ул. 
„Здравец“, гр. Костенец.

2. Общински съвет – Костенец задължава Директора на ОП 
„ГЗГФ“ Костенец да предостави безвъзмездно на ОП „БКС“ 
Костенец, необходимият им объл дървен материал в размер на 
40 м3.

3. Общински съвет – Костенец задължава Директора на ОП 
„ БКС“ Костенец да предприеме необходимите действия по пре-
работка на предоставеният материал.

4. Калкулираните разходи по себестойност за произведената 
продукция да бъдат преведени под формата на субсидия от Об-
щина Костенец.

Р Е Ш Е Н И Е № 36
1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си да бъде 

предоставен дървен материал за ремонт на покривна конструк-
ция на НЧ „ Георги Бенковски – 1928 г.“, с. Горна Василица

2. Общински съвет – Костенец задължава Директора на ОП 
„ ГЗГФ“ Костенец да предостави безвъзмездно на ОП „БКС“ 
Костенец, необходимият им объл дървен материал в размер на 
10 м3.

3. Общински съвет – Костенец задължава Директора на ОП 
„ БКС“ Костенец да предприеме необходимите действия по пре-
работка на предоставеният материал, както следва:

 Мертеци – 4м.– 8/10-100 бр.
 Греди – 4м.– 12/14 – 12 бр.
 Греди – 4м. – 10/10 – 6 бр.
 Летви – 4м. – 3/4 – 1200 л.м.
4. Калкулираните разходи по себестойност за произведената 

продукция да бъдат преведени на ОП „ БКС“ Костенец, под фор-
мата на субсидия от Община Костенец.

Р Е Ш Е Н И Е № 37
1. Дава съгласие за премахване отреждането на кв. 87 – 

„Озеленяване“. 
2. Дава съгласие като собственик, за изработване на проект 

за изменение на Подробния устройствен план– изменение на 
плана за регулация и плана за застрояване /ПУП-ИПРЗ/ на част 
от кв. 87 по плана на гр. Костенец, съгласно представеното мо-
тивирано предложение, именно:

– Обособяване на отделни урегулирани поземлени имоти от 
ПИ № 636: УПИ ІІ-636 „За хотел и други обществено обслужва-
щи дейности“ и ІІІ-636 „За обществено обслужване, търговия, 
обществено хранене и битови услуги“;

– Обособяване на отделен урегулиран поземлен имот от ПИ 
№ 631: УПИ ІV-631 „За пазар, обществено обслужване, търго-
вия, обществено хранене и битови услуги“;

3. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите 
действия по Закона за устройство на територията и свързаните 
с него нормативни актове, във връзка с разрешаването и изра-
ботването на изменението на плана за регулация и плана за за-
строяване.

Р Е Ш Е Н И Е № 38
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Костенец, 

одобрява представения проект на Подробен устройствен план 
– парцеларен план и план – схема за обект: „Трасе на нов водо-
провод за минерална вода от КЕИ (резервно съоръжение сондаж 
№3хг), находище „Пчелински бани“ за водоснабдяване на ПИ № 
173017,  местност „Горните ливади“ по КВС в землището на село 
Пчелин, Община Костенец“.

Р Е Ш Е Н И Е № 39
Общински съвет – Костенец предоставя на Общинска служ-

ба „Земеделие“ гр. Костенец имот от общински поземлен фонд 
за признаване на правото на възстановяване на собствеността на 
наследници на С. СТОИЦОВ съгласно Решение на Общинска 
служба „Земеделие“ № 2320А от 07.12.2020г, както следва:

• Проектен имот с кад. № 191002 – изоставени трайни на-
саждения с площ от 5,186 дка, категория девета, находящ се в 
местността „Коруджа дере“, землището на село Горна Василица, 
с ЕКАТТЕ: 18561, Община Костенец, съгласно скица – проект 
№ К01087/19.10.2020г. при граници на имота: имот № 191001 
– нива, имот № 000086 – полски път; имот № 000087 – полски 
път и имот № 000102 – полски път, съответстващ на т.1 / нива 
– 6,000 дка / от Решение № 2320А/07.12.2020г. За проектният 
имот има издадена скица № К01943/03.12.2012г. и съставен АОС 
№ 1175/27.03.2013г., частна общинска собственост, вписан в 
Служба по вписванията при ИРС на 03.04.2013г. в т. 5, № 104, вх. 
рег. № 1154, парт. №№ 21268, нот. дело 920 от 2013г.

Р Е Ш Е Н И Е № 40
Общински съвет – Костенец предоставя на Общинска служ-

ба „Земеделие“ гр. Костенец имот от общински поземлен фонд 
за признаване на правото на възстановяване на собствеността на 
наследници на Й. СТОЯНОВ съгласно Решение на Общинска 
служба „Земеделие“ №.2189А от 28.01.2020г., както следва:

• Проектен имот с кад. № 000734 – пасище, мера с площ 
от 3,000 дка, категория шеста, находящ се в местността „Поле-
то“, землището на село Долна Василица, с ЕКАТТЕ: 24894, Об-
щина Костенец, съгласно скица – проект № Ф02213/01.02.2021г. 
при граници на имота: имот № 000733 – пасище, имот № 000610 
– друга селскостопанска територия мера; имот № 112004 – па-
сище, мера и имот № 000600 – полски път, съответстващ на т.2 
/ нива – 1,000 дка / и т.5 / нива – 2,000 дка/ от раздел II на Ре-
шение № 2189А/28.01.2020г.  Проектният имот попада изцяло 
в имот с кад. № 000650 – пасище, мера с площ от 4,293 дка, 
категория шеста, съгласно скица № К02600/21.01.2015г. За него 
има издадена скица № К02600/21.01.2015г. и съставен АОС № 
1397/23.02.2015г., публична общинска собственост, вписан в 
Служба по вписванията при ИРС на 25.02.2015г. в т. 2, № 108, вх. 
рег. № 411, парт. №№ 35757, нот. дело 318 от 2015г.

Р Е Ш Е Н И Е № 41
1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 лв. за 

раждане на  дете на следните жители на Община Костенец:
1.1. Р. Станкова
1.2. А. Ангелкова
1.3. М. Илиева
1.4. Н. Миликина
1.5. А. Радева
1.6. П. Христова
1.7. М. Стефанова 

2. Общински съвет – Костенец, отпуска еднократни помощи 
за лечение на следните лица:

2.1. Е. Димова, жител на с. Костенец – 300,00 лв.
2.2. М. Гинина, жител на с. Костенец – 300,00 лв.
2.3. Д. Христов, жител на гр. Костенец – 500,00 лв.
2.4. В. Додов, жител на гр. Костенец – 800,00 лв.
3. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общинския 

бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е № 42
1. Упълномощава  кмета  на Община  Костенец  да  подпише 

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявя-
ване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 100 731,61 лева (сто 
хиляди седемстотин тридесет и един лева и шестдесет и една сто-
тинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово 
плащане от одобрения бюджет за 2021 г. на МИГ Костенец 2010, 
определен за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 
от общностите местно развитие“ по заявление с № 19-19-2-01-
43/29.09.2020 г. и във връзка с изпълнение на споразумение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-187 от  
29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамки-
те на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за 
периода 2014 – 2020 г., сключено между Ръководителите на уп-
равляващите органи на Програмата за развитие на селските ра-
йони, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност и 
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси за периода 
2014 – 2020 г. и СНЦ Местна инициативна група (МИГ) Костенец 
2010. Записът на заповед е платим  в срок до 6 (шест) месеца след 
изтичане на календарната 2021 година или 30 юни 2022 година.

2. Възлага на председателя на УС на МИГ – Анета Кирова, да 
подготви необходимите документи за получаване на авансовото 
плащане и да ги представи пред ДФ „Земеделие“.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ брой 14, април 2021 г.4

Ако притежавате строителни отпадъци и имате нужда 
от извозването им, потърсете услугите на ОП „БКС“ – 
Костенец.

За целта можете да подадете заявка за услуга. Това може 
да стане на телефони: 0888246317 и 07142/2308, вътрешен 
212 или чрез заявление, което да подадете в „Центъра 
за работа с граждани“ в Общинска администрация – гр. 
Костенец.

Извозването на отпадъците се осъществява в интервала: 
от 08.00 до 14.00 ч. в делнични дни, след заплатена такса, 
съгласно Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Костенец и съгласно определените цени на услуги 
за Общинско предприятие „Благоустройство и комунално 
стопанство“ – гр. Костенец, определени с Решение на 
Общински съвет – Костенец.

Строителните отпадъци трябва да бъдат поставени в 
чували, а количеството не трябва да надвишава 4 куб. м.

Цената за извозването на 4 куб.м. строителни отпадъци 
е 50.40 лв. с ДДС.

Транспортът се заплаща от ползвателя по 1.80 лв/км. с 
ДДС (в двете посоки).

Отпадъците се изнасят на място с осигурен достъп не 
по – рано от деня на извозването.

Уведомяваме Ви, че:
• Контейнер за строителни отпадъци е поставен в района на 

Храм „Свети Георги“ и ул. „Белмекен“ (при трафопоста) в гр. 
Костенец.

• Отпадъци от вида остаряла дограма, стари мебели и уреди 
и други подобни може да бъдат оставени в двора на ОП БКС– 
Костенец, всеки делничен ден в работно време.

• Опасни отпадъци, батерии, излязло от употреба 
ел.оборудване „Феникс елит“ ЕООД /ул. Василишка/;

• В случай, че желаете да изхвърлите земни маси и други се 
свържете на телефон: 07142/2308, вътрешен 212.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ Е ЗАБРАНЕНО 
ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ НА ДЕПОТО (сметището) В ГР. КОСТЕНЕЦ!

Кметът на Община Костенец, 
с административен адрес: гр. Кос-
тенец, ул. „Иван Вазов“ №2 на 
основание чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за предучилищното и учи-
лищното образование и във връзка 
с чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Коде-
кса на труда, както и във връзка с 
правомощията му, произтичащи 
от чл. 44, ал. 2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната 
администрация и в изпълнение 
на чл. 44, ал. 1, т. 1 от същия за-
кон обявява конкурс за заемане 
на длъжността „Директор“ на 
общинска детска градина „Здра-
вец“ гр. Костенец и гр. Момин 
проход при следните условия:

1. ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ
Организационна, контролна, 

методическа, информационна 
дейност; дейност по осъществя-
ване правомощията на работода-
тел; административно-стопанска 
и финансова дейност;

2. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Директорът на детската гра-

дина управлява цялата система от 
човешки, финансови и материал-
ни ресурси в конкретната детска 
градина в контекста на държавна-
та и общинската политика в об-
ластта на образованието;

3. КРАТКО ОПИСАНИЕ 
НА ДЛЪЖНОСТТА

Директорът на общинска дет-
ска градина планира, организира, 
ръководи и отговаря за осъщест-
вяването на образователния про-
цес в институцията, в съответ-
ствие с държавната политика в 
областта на образованието, както 
и дейностите по възпитание на 

децата. Директорът организира, 
планира, координира, контро-
лира и отговаря за цялостната 
административно-управленска и 
финансова дейност на образова-
телното звено. Той управлява и 
цялостната система от човешки, 
финансови и материални ресур-
си в конкретната детска градина 
в контекста на държавната и об-
щинска политика в областта на 
образованието.

4. Място на работа
Детска градина „Здравец“ 

гр. Костенец, ул. „Здравец“ № 2 
и друг адрес, на който се провеж-
да обучение, гр. Момин проход, 
ул. „Радост“ № 33

5. Брой работни места, за 
които е обявен конкурс – 1 работ-
но място;

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМА-
НЕ НА ДЛЪЖНОСТТА, по 
смисъла на чл. 213, ал. 4 от 
ЗПУО:

• да са български граждани;
• длъжността „Директор“ на 

общинска детска градина може да 
се заема и от:
 граждани на други държа-

ви членки на ЕС;
 чужди граждани, ако са 

предложени по международни 
спогодби;
 продължително пребива-

ващи в страната чужди граждани 
– със съгласие на началника на 
съответното регионално управле-
ние на образованието;
 дългосрочно и постоянно 

пребиваващи в страната чужди 
граждани

• Да имат завършено висше 

образование, образователно - ква-
лификационна степен „Магис-
тър“ и професионална квалифи-
кация „учител“ и педагогическа 
правоспособност, която позво-
лява да се изпълнява нормата за 
задължителна преподавателска 
работа на директор в детската 
градина, за която кандидатстват:
 професионално направ-

ление: педагогика; специалност 
– предучилищна педагогика; при-
съдена професионална квалифи-
кация – детски учител;
 професионално направле-

ние: педагогика; специалност – 
предучилищна педагогика и чужд 
език; присъдена професионална 
квалификация – детски учител;
 професионално направ-

ление: педагогика; специалност 
– предучилищна и начална учи-
лищна педагогика; присъдена 
професионална квалификация – 
детски учител и начален учител;
 професионално направ-

ление: педагогика; специалност: 
всички специалности с присъден 
професионална квалификация 
– педагог/учител; допълнителна 
квалификация – детски учител;
 професионално направле-

ние: педагогика на обучението по 
…; специалност – всички специ-
алности, присъдена професио-
нална квалификация – педагог/
учител; допълнителна квалифи-
кация – детски учител;

• Да имат не по малко от пет 
години учителски трудов стаж по 
смисъла на чл. 213, ал. 2 от Закона 
за предучилищното и училищно-
то образование ;
 да не са осъждани за умиш-

лено престъпление от общ харак-
тер, независимо от реабилитаци-
ята – чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО;
 да не са лишени по съде-

бен ред от правото да упражняват 
учителска професия по смисъла 
на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО;

• Да не страдат от заболява-
ния и отклонения, които застра-
шават живота и здравето на деца-
та, определени с наредба, издаде-
на от министъра на здравеопазва-
нето съгласувано с министъра на 
образованието;

• Да нямат наложено дисци-
плинарно наказание по чл. 188, 
т. 2 и т. 3 от КТ, освен ако наказа-
нието е заличено, и трудовото им 
правоотношение да не е било пре-
кратявано на основание чл. 328, 
ал. 2, т. 6 или чл. 328, ал. 1, т. 5 от 
КТ в двугодишен срок преди по-
даване на документите за участие 
в конкурса, освен ако уволнение-
то не е отменено като незаконно 
по надлежния ред;

7. Допълнителни изисква-
ния и компетентности към кан-
дидатите:

• Да притежават знания и 
умения за управление на човеш-
ките ресурси;

• Комуникативна компетент-
ност;

• Професионална компетент-
ност;

• Управленска компетент-
ност;

• Да притежават  умения за 
работа в екип;

• Стратегическа компетент-
ност;

• Компетентност за прегово-
ри и убеждаване;

• Да притежават добра езико-
ва култура;

• Компютърната грамотност 
– Microsoft Word, Microsoft Excel;

• Ориентация към резултат-
ност.

8. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДА-
НЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът се провежда на 
три етапа:

• допускане по документи;
• писмен изпит /тест, съдър-

жащ 30 въпроса/;
• интервю с кандидата относ-

но визията му за организацията и 
управлението на детската гради-
на, за която кандидатства.

Интервюто се провежда по 
определен график, като кандида-
тите се подреждат по азбучен ред.

9. НЕОБХОДИМИ ДОКУ-
МЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОН-
КУРСА

1. Заявление до кмета на Об-
щина Костенец за участие в кон-
курс;

2. Европейски формат на 
CV (професионална автобиогра-
фия);

3. Копия от документи за за-
вършена степен и специалност на 
висше образование, документ за 
придобита професионална ква-
лификация, /правоспособност, 
научно звание или научна степен, 
професионално-квалификацион-
на степен (ПКС);

4. Копие от документи, удос-
товеряващи продължителността 
на професионалния опит – тру-
дова и/или служебна книжка, 
осигурителна книжка или друг 
документ, удостоверяващ трудов 
и осигурителен стаж;

5. Карта за предварителен ме-
дицински преглед за общото здра-
вословно състояние на кандидата 
(оригинал);

6. Удостоверение, че канди-
датът не се води на диспансерен 
отчет за психично заболяване 
(оригинал);

7. Свидетелство за съдимост 
в срок на валидност (оригинал);

8. Декларация, че не е осъж-
дан за умишлено престъпление от 
общ характер независимо от реа-
билитацията,  не е лишено от пра-
во да упражнява професията, и не 
страда от заболявания и отклоне-
ния, които застрашават живота и 
здравето на децата, определени с 
наредба, издадена от министъра 
на здравеопазването съгласувано 
с министъра на образованието и 
науката;

9. Декларация, че не е нала-
гано дисциплинарно наказание 
«уволнение» по чл. 188, т. 3 от 
Кодекса на труда и трудовото им 
правоотношение да не е прекратя-
вано на основание чл. 330, ал. 2, 

т. 6 от Кодекса на труда или на 
основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от 
Кодекса на труда  в едногодишен 
срок преди подаването на доку-
ментите за конкурса, освен ако 
уволнението е отменено като не-
законно по надлежния ред.

10. Документи за компютърна 
грамотност и за ползване на чужд 
език, ако кандидатът притежава 
такива (копия, заверении лично, 
вярно с оргинала и подпис);

11. Други документи, по пре-
ценка на кандидата.

При представяне на доку-
ментите на кандидата:
 При представяне на копия 

от посочените документи, канди-
датите следва да носят със себе си 
и оригиналите за сверяване;
 Копията на представените 

документи следва да са ясни и 
четливи;
 Копията от документите, 

удостоверяващи трудовия стаж, 
следва да съдържат всички по-
пълнени страници от тях и да са 
оформени до датата на подаване 
на документите.

10. СРОК И МЯСТО ЗА 
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Документите за участие в 
конкурса се подават в запечатан 
плик с посочени трите имена на 
кандидата, точен адрес и телефон 
за връзка, лично от всеки канди-
дат или чрез пълномощник, до 
изтичането на 30 (тридесет) ка-
лендарни дни след публикуване 
на обявата за конкурса, в адми-
нистративната сграда на Община 
Костенец, на адрес: ул. „Иван Ва-
зов“ №2, „Център за информация 
и услуги на гражданите“, всеки 
работен ден от 8.00 часа до 17.00 
часа.

При подаване на докумен-
тите кандидатите да получават 
длъжностната характеристика на 
основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса 
на труда;

Телефон за справки: 07142/
вътр. 308, отдел „Образование, 
култура, спорт, туризъм и здраве-
опазване“

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц
2030 гр. Костенец , ул. Иван Вазов 2  тел/факс  +3597142/3234;2308

е-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, www.kostenetz.com

О Б Я В Л Е Н И Е 
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА 

ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ ГР. КОСТЕНЕЦ И ГР. МОМИН ПРОХОД, 
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА
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Данни от проведени избори 
за 45 Народно събрание

Активността за София област на провелите 
се избори за 45-то Народно събрание 

беше 55.09 %. От 198 206 имащи право на глас са 
гласували 109 185 души.

В Община Костенец имаше двадесет избирателни 
секции.

Имащите право на глас в общината са 
10377 души, от тях са упражнили правото си 

на глас 5659 или 54,54%.

Ето и част от резултатите 
за Община Костенец:

ПП ГЕРБ – 2472 гласа

„Има такъв народ“ – 925 гласа

„БСП“ – 758 гласа

„Републиканци за България“ – 100 гласа

„ДПС“ – 17 гласа

„Книгите 
са най-тихите и най-
постоянните приятели.  
Те са най-достъпните 
и мъдри съветници,  
както и най-
търпеливите 
учители.“

Чарлз Елиът

23 април – 
Международен 
ден на книгата

Ученици от първи и втори клас от ОУ „Христо Смирненски“ гр. Момин проход гос-
туваха на библиотеката при НЧ „Гео Милев – 1954“. Децата бяха запознати с прави-
лата „как да се отнасят с книгите“ и им бяха направени читателски картони. По този 
начин бе отбелязан 23 април – Световен ден на книгата. 

Община Костенец, с подкре-
пата на кмета Йордан Ангелов 
започна кампания под надслов 
„С лице към по-чиста приро-
да“ за пролетно почистване, 
целяща да изгради обществена 
чувствителност по въпросите свързани с опазването на околна-
та среда.

Администрацията на Община Костенец, както и общинските 
предприятия се включиха в почистването и облагородяването 
на отделните населени места. 

Всички доброволци, които желаят могат да участват в иници-
ативата с малки индивидуални или семейни акции за почиства-
не на градинките и любимите си места за отдих и да предават 
нататък добрия пример!

Издание на Община Костенец
2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2
телефон за контакти: 07142/23 08
e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com
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1. Г-жо Ангелова, от 
колко време работи-

те с деца от Община Кос-
тенец?

Работя с деца вече пове-
че от 10 г. Създадохме Атле-
тически клуб КЛАС-Косте-
нец през 2010 г. и от тогава 
съм треньор в клуба. Работя 
с деца на територията на 
гр. Костенец, село Костенец 
и гр. Момин проход. Но с 
клуба организираме не само 
тренировки по лека атлети-
ка, а различни видове спорт-
ни лагери и активности, кои-
то са насочени към ски спор-
та, целодневни занимания с 
различни видове спорт през 
лятото и уикенд активности 
сред природата.

2. Как се справяте с 
тренировките в ус-

ловия на пандемия?  

Пандемията наруши из-
ключително много широ-
кия обхват на дейност, коя-
то предлагаме с клуба ни. 
Но това, че спортът ни дава 
възможност да се практи-
кува на открито, донякъде 
ни улесни в тежките усло-
вия в последната година. 
Ограничителните мерки 
дадоха отражение на гру-
повите занимания, които 
са свързани с лагери извън 
територията на Община 
Костенец. 

3. Разкаже за дейност-
та, която извършва-

те, как мотивирате бъ-
дещите атле-
ти, пред какви 
трудности сте 
изправени? 

Вече споме-
нах към какви 
дейности сме 
насочени в на-
шия клуб. Мога 
да добавя, че 
участваме на 
състезания от 
календара на 
Българска фе-
дерация по лека 
атлетика, а също 
така сме орга-

низатори на надпревари на 
наша територия, които да-
ват възможност на изява на 
по-голям брой деца. 

4. Какви са  впечатле-
нията Ви от кмета 

на Община Костенец, 
г-н Йордан Ангелов?

Ние, спортните хора в 
Костенец, имаме неверо-
ятния късмет, че г-н Анге-
лов е спортен човек. Той е 
бивш спортист и има отно-
шение към спорта. Откак-
то той е начело на нашата 
община има сериозно раз-
движване в спортната ин-
фраструктура, разрешиха 

се много проблеми, които 
бяха в застой в последните 
години, свързани с нашата 
дейност. Изобщо, г-н Ан-
гелов е в помощ на всеки 
проблем на спортните клу-
бове. Показателно е, че той 
е сред нас непрекъснато.

5. Какво си пожелавате 
на Вас и вашите въз-

питаници?
В тези коронавирус-вре-

мена осъзнахме, че здраве-
то е най-важно. Затова и за 
себе си, и за всички остана-
ли пожелавам здраве. Оста-
налите неща се постигат с 
труд и добро отношение.

Лилия Ангелова е треньор в Атлетически клуб КЛАС-Костенец. Тя е бивш 
състезател на ЦСКА в скока на дължина и тройния скок. Завършва спортното 
училище на ЦСКА, сега с име СУ “Ген. Владимир Стойчев”, в София, а след 
това се дипломира в Национална спортна академия “Васил Левски” със 
специалности Физическо възпитание, Тенис на корт и Лека атлетика. Пред-
стои ѝ дипломиране магистърска степен Спортен мениджмънт. Преди да се 
специализира в леката атлетика на 13-годишна възраст Ангелова тренира 
акробатика и баскетбол в Костенец.

Освен като треньор, в момента Ангелова работи  като учител по Физиче-
ско възпитание и спорт в ОУ “Христо Смирненски” в гр. Момин проход и е 
организатор спортни дейности към Община Костенец.

Осемгодишният Мирослав Ангелов 
Лазаров – ученик във 2а клас на 
СУ „Св. Климент Охридски“ – 
гр. Костенец се отличи с пъс-
трата картина на хамелеон сред 
над 7 000 деца от цял свят и 
спечели златен медал на светов-
ния детски артфорум в Япония. 
Рисунката на невръстния Миро-
слав е изработена с маслени пас-
тели. Творбата му е оценявана 
от жури, част от което е и гене-
ралният директор на Национал-
ния музей за модерно изкуство в 
Токио. Според ръководителката 
му Майя Ананиева от плевенска-
та школа „Колорит“ по време на 

пандемия в много деца се отключват 
неподозирани творчески възможности. 
Мирослав участва в много артконкурси, 
като обира всички награди. Преди една 
година печели злато от Международния 
конкурс за рисунка в Иран, почетна на-
града в Полша, Чехия и др.

Мирослав от 2а с най–красивата рисунка в света

Деца от 1-ва, 3-та и 4-та група при ДГ „Радост“ с. Косте-
нец с помощта на своите учители засадиха 30 фиданки Дъб 
в двора на градината по повод седмица на гората. Насаж-
денията са предоставени от Държавно горско стопанство 
гр. Ихтиман със съдействието на Михаил Гьошев. 

По традиция седмица-
та на гората се отбелязва 
ежегодно от 1-ви до 7-ми 
април.

С подкрепа към каузата 
Община Костенец се вклю-
чи в тази инициатива заед-
но с образователните ин-

ституции, намиращи се на 
територията £. 

Служители от админи-
страцията, както и общин-
ските предприятия също се 
включиха със засаждане на 
различни видове дръвчета.

В началото на месец 

март проведохме процедура 
,,Почвоподготовка – 50 дка, 
залесяване на горски култу-
ри – 50 дка, отглеждане на 
горски култури – 50 дка“. 
Предстои залесяване със 
средства от държавния бю-
джет.

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ С ИНИЦИАТИВИ 
В СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА


