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НОНААНИЯ ПРАЗНИК 4 МАРТ К ОБЩИНАТА

На централния градски пло-
щад в град Костинброд се прове-
де тържествена заря-проверка по
повод Националния празник на
Република България- 3 март. В це-
ремонията участваха Военно фор-
мирование 34420-Костинброд, като
тържествената заря-проверка пре-
мина под командването на майор
Димитър Донев.

На честването на Националния
празник на Република България в
град Костинброд присъстваха г-н
Трайко Младенов - кмет на общи-
на Костинброд, д-р Атанас Тенев
- председател на О6С-Костинброд,
г-н Александър Ненов, инж. Габрие-
ла Трайкова и инж. Теодора Гогова --
зам.кметове на община Костинброд,

инж. Красимир Дебеляшки - еколог
на Общината, общинските съветни-
ци: г-жа Даниела Станкова, г-н Ма-
риян Младенов, г-н Иван Иванов,
г-н Димитър Найденов, г-н Дими-
тър Григоров, г-жа Анелия Велева
и г-жа Кристина Александрова, г-н
Борислав Борисов - кмет на с.Пе-
търч, служители на общинска адми-
нистрация-Костинброд, граждани и

гости на Общината. На честването
присъстваха и сержанти и офицери
от резерва и запаса от община Кос-
тинброд.

В тържественото си слово кметът
г-н Трайко Младенов се обърна към
присъстващите с исторически факти
за Освобождението на България.
“Поклон пред паметта на загиналите
и да не забравяме - българското -

ОТКРИВАМЕ МОДЕРЕН ЗТЕМ ЦЕНТЪР
В СУ „Д-р ПЕТЪР БЕРОН“

четете на стр. 4

да го почитаме, пазим и отстояваме,
да живее Майка България” с тези
думи завърши словото си кметът на
община Костинброд.

Със сваляне на шапки и падане на
колене, участниците в церемонията
и присъстващите граждани отдадо-
ха почит на геройски загиналите в
боевете за свободата и независи-
мостта на Родината. Техните имена
се произнесоха на фона на траурния

БРОЙ 57

марш на Българската войска „„По-

койници”, след което прозвуча хим-
на на Република България. Венци
бяха поднесени от община Костинб-
род, Общински съвет-Костинброд,
Съюза на офицерите и сержантите
от резерва и запаса. Вечерната про-
верка завърши с тържествена заря
в небето.

Трети март е датата на дълго
мечтаната свобода на България.

Честит празник, българи!

СТРОИМ НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА
В ЦЕНТЪРА НА КОСТИНБРОД

Няма нищо по-хубаво от
това, че всяка година отчи-Ита ЕТ ССИ ИеТ от.

щина Костинброд. Това е ра-
достен факт, който говори за
логи терапееОЕН
които се случват при нас. Но
точно заради това - детски-
те градини се оказаха малко.
Усилията на управленския
екип на Общината в тази
Шосе АИИ) И оо)- ще имаме нова детска гра-
дина в Костинброд!

продължава на стр. 5
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ПреВЕ Ааа ше

ТРАДИЦИОННИЯТ МАРТЕНСКИ БА-
ЗАР СЕ СЪСТОЯ ПРЕД СГРАДАТА НА

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ-Кос-
ТИНБРОД НА 27 и 28 ФЕВРУАРИ. С
ръчно изработени мартеницина ба-
зара, се включиха Дневен център за
работа с деца на улицата, Център
за обществена подкрепа “Промяна”,
Център за социална рехабилита-
ция и интеграция “Надежда”, Първо
Оу “Васил Левски”, гр. Костинброд,

даа расте з

Червен кръст и Български младежки
Червен кръст - Костинброд. С много
въображение и любов децата изра-
ботиха мартенички, с които зарадва-
ха всички жители и гости на Общи-
ната. Щандовете с белите и червени
мартеници придадоха неподража-
ема красота на простраствотов цен-
търа на града и заледиха всички с
позитивна емоция. Да подариш ус-

Народно читалище "Нов Живот
1919”, село Петърч организира
конкурс за най-автентична марте-
ница с участието на децата от ДГ
“Виолина” и ОУ “Отец Паисий”.

Баба Марта посрещна участни-
ците в конкурса и им пожела да бъ-
дат здрави и засмени! После заед-
но с децата украсиха дърветата на
площада в село Петърч. След това,
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|
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мивка с любов, или иначе казано
- мартеничка - това е сигурен знак
за здраве и късмет!... А добровол-
ците от Български Червен кръст
и БМЧК- Костинброд направиха
мартеници за жителите на град
Костинброд. На 1-ви март те изне-
надаха малките първокласници
от СУ Д-р “Петър Берон” гр. Кос-
тинброд с мартенички за здраве и

обаче дойде тежката задача - Баба
Марта да оцени всички мартеници,
които децата бяха изработили и да
раздаде наградите, подготвени от
кметство с. Петърч и НЧ "Нов Жи-
вот 1919”. Но нали си е оправна
баба - тя без проблем се справи с.
тази „тежка“ задача - за радост на
всички...

На празника за Баба Марта деца-

та бяха посрещнатиот кмета на село
Петърч г-н Борислав Борисов и зам.
кмета на община Костинброд - инж.
Теодора Гогова. Много красиви емо-
ции у всички присъстващи създаде
своеобразният конкурс за автентич-
на мартеничка!

Нека всички деца и техните ро-
дители бъдат здрави и засмени
през цялата година!
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БЪЛГАРИЯ
припомни, че днес трябва да взима-
ме пример от нашите предци, които
заедно са се борили за свободата
на България. И именно на този па-
метник, който се изгради преди8 го-
дини в себо Безден, стана традиция
да се отдава почит към загиналите
за свободата герои на България.

След приветствените слова офи-
циалните гости поднесоха венци и

цветя на паметника на загиналите
за свободата на България в село
Безден. Деца от НЧ „Иван Вазов“,
село Безден бяха подготвили про-

ПРАЗНИЦИ

ПаЦигероиар шиЧАЙ

Тържествено честване по слу- ната програма, като поздрави всич- вет-Костинброд, г-н Александър
чай 143-та година от освобожде-
нието на България се състоя в
центъра на село Безден. Точно в
10:00 часа пред събралите се жи-
тели и гости в центъра на селото
г-н Цветан Борисов - кмет на село
Безден даде началото на празнич-

ки гости и жители на селото! След
това думата беше дадена на кмета
на община Костинброд - г-н Трайко
Младенов.

Г-н Младенов поздрави всички
присъстващи по случай Национал-
ния празник. В своята реч кметът

грама, по случай 3 март. Стихове
за Васил Левски, за 3 март и нацио-
налноосвободителни песни изпъл-
ниха децата от селото.

Сред присъстващите уважили
празника бяха д-р Атанас Тенев
- председател на общински съ-

Ненов - зам.кмет на община Кос-
тинброд, г-н Димитър Григоров,
г-жа Анелия Велева, г-жа Крис-
тина Александрова - общински
съветници в община Костинброд,
както жители на Безден и гости на
Общината.

ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН ТЪРЖЕСТВЕНО ИВ СЕЛО ПЕТЪРЧ

На 3 март - големият българ-
ски празник, община Костинброд
и кметство с. Петърч отбелязаха
143 години свободна България.
Венци и цветя пред паметника на
всички загинали знайни и незнайни
войни дали животаси за майка Бъл-
гария в с. Петърч поднесоха кмета
на селото г-н Борислав Борисов,
инж. Красимир Дебеляшки - еколог
в община Костинброд и общинските
съветници г-н Димитър Найденов и
г-н Мариян Младенов.

Веднага след официалната част
на поднасяне на венци и цветя в
центъра на село Петърч, се орга-
низира засаждане на плодна, ме-

доносна и ветрозащитна гора до
с. Петърч. Организатори на цялото
събитие са Гората.бг, община Кос-
тинброд, пчеларска задруга “Св.
Прокопий”- село Петърч и “Истин-
ски мед”. Медоносни и плодни дър-
вета - липи, ябълки, череши, дюли,
джанки и др. се засадиха в близост
до река Сливнишка.

По дръвче в село Петърч заса-
диха г-н Трайко Младенов - кмет
на община Костинброд, д-р Атанас
Тенев - председател на Общински
съвет, инж. Красимир Дебеляшки
- Еколог в община Костинброд и
г-н Александър Ненов -зам.кмет
на община Костинброд.

В деня на Освобождението на
България 3 март, БУК и БМЧК Кос-
тинброд изказваме своята призна-
телност към загиналите лекари,
фармацевти, фелдшери, милосърд-
ни сестри, самарянки и санитари,
които със своята хуманна дейност
по време на Руско-турската осво-
бодителна война разпространиха в
страната непреходните идеи на Чер-
вения кръст и допринесоха за съз-
даването на нашата организация.

Благодарим на всички гражда-
ни, включили се в инициативата
ни с рисунка на тема : “3-ти март и
Българските медици по време на
Освобождението“. Всяка рисунка |

е закачена в новия ни офис и го |

прави още по-уютен!



КОСТИНБРОД
СТР. 4 С ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА МАРТ 2021

ЩОЕИЗИааИЗДИнтерактивен кабинет по природ-
ни науки и математика, оборудван
със станция за виртуална реалност,
Зона за симулации и експерименти
и специално Пространство за отдих
и социални контакти.

Всички зони разполагат с високо-
технологично модерно оборудване,
включващо: интерактивен дисплей,
станции за виртуална и добавена
реалност със стереоскопичната тех-
нология, както и със специфично
учебно лабораторно оборудване,
необходимо за провеждането на
експерименти и опити.

ЗТЕМ Центърът ще работи с нови
мултидисциплинарни уроци, насо-
чени към развитие на уменията на
21 век - креативност, техническа
и дигитална грамотност, критично
и иновативно мислене. Учебната
програма е базирана на приложно
образование, максимално близко
до реалните потребности на индус-
трията и бизнеса в сферата на нано-
технологиите, 30 и телемедицината,
фармацията и генното инженерство
и екологично чистите технологии.

Успешната реализация на про-
екта ще доведе до въвеждане на
учениците в нова учебна среда, на-
сърчаваща културата за иновации,

Министър Вълчев беше запознат
ис друг важен проект за СУ”Д-р Пе-
тър Берон”. В двора на училището
започва цялостна реконструкция.
Ще бъдат изградени нови спортни
игрища, ремонт на скатен покрив и
нова ограда на най-голямото учи-
лище в община Костинброд. Кметът
на Общината г-н Трайко Младенов,
показа на място и проекта за нова
детска градина, която ще бъде из-
градена в центъра на града.

Министър Красимир Вълчев
откри новия ЗТЕМ център за при-
родни науки, изследвания и ино-
вации в СУ „Д-р Петър Берон“
град Костинброд. "

На 1-ви март министърът на 06-
разованието и науката посети СУ
“Д-р Петър Берон”, за да открие
заедно с кмета на община Костинб-
род г-н Трайко Младенов, г-н Васил
Цветков - народен представител
от Софийска област и г-жа Росица
Иванова - началник на Регионално
управление на образованието - Со-
фия регион, Иновативен център за
природни науки и иновации... Проек-
тът е по финансираща Национална

програма за „Изграждане на учи-
лищна ЗТЕМ среда“.

СТОЙНОСТТА НА ПРОЕКТА Е
300 000 лв.

Основната цел на проекта е из-
граждане на училищен ЗТЕМ Цен-
тър, който предоставя съвременна
образователна среда в сферата на
природните науки, технологиите и

иновациите и повишава интереса
на учениците към технологичния
сектор, инженерството и предизви-
кателствата на новите професии,
базирани на високи технологии и

дигитална индустрия.
ЗТЕМ центърът представлява мо-

дерен комплекс от зони и обединява

технологичното мислене и мотива-
цията за развитие на нови умения,
насочени към професиите на бъде-
щето - теле-хирург, нано-инженер,
аерокосмически навигатор. Това е
от ключово значение за община Кос-
тинброд и затвърждаването на реги-
она като една от високотехнологич-
ните индустриални зони в страната.

След одобрен проект от МОН през
2021 г. започва реализирането на
Проект “ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРО-
ЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ГРА-
ДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022”...
Община Костинброд продължава да
реализира успешно проектите си в
образователната сфера.

За по-малко от 10 години се ре-
ализирахаследните проекти за
енергийна ефективност в СУ “Д-р
Петър Берон”, в ДГ”Пролет”, в
ОУ” Отец Паисий”, с. Петърч. През
2019 се завърши проект “Подо-
бряване качеството на образова-
телната среда и инфраструктура
в ПГВМСС “Св. Георги Победоно-
сец” и се откри изцяло ремонти-
раната начална сграда на Второ
ОУ “Васил Левски”, кв. Маслово.
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На 2-ри март 2021 се подписа
договор между община Костинб-
род и изпълнителите на новата
детска градина в центъра на гра-
да. Официално, в присъствието на
г-жа Николина Ангелкова - народен
представител от София-област, се
подписа договор за реализирането
на проект "Изграждане, пристроява-
не и реконструкция на детски гради-

ни и училища 2020 - 2022", одобрен
от Министерство на образованието
и науката.

ПРОЕКТЪТЕ НА СТОЙНОСТ
2 301 685 лв. и предвижда из-

граждане на двуетажна детска
градина за шест групи, две от кои-
то яслени.

Във финансирането влизат проек-
тиране, строително- монтажни дей-
ности, авторски надзор, обзавеж-
дане и оборудване. Новата детска
градина ще разкрие 128 нови места
за децата от община Костинброд.

След подписването на договора
г-н Трайко Младенов - кмет на 06-
щина Костинброд заведе на място-
то, определено за строежа на гра-
дината изпълнителите на проекта
и г-жа Николина Ангелкова. На ог-
леда на обекта присъстваха инж.
Теодора Гогова и г-н Александър

На 2-ри март 2021, кметът на 06б-

щина Костинброд г-н Трайко Мла-
денов подписа договор с фирма-
та-изпълнител за ремонт на ДГ
“Виолина” в село Петърч.

Официално, в присъствието на
г-жа Николина Ангелкова - народен
представител от София-област се

подписа договор за реализирането на
проект "Пристрояване и реконструк-
ция на Детска градина “Виолина”.
Проектът е на стойност 459 700
лв. без ДДС и предвижда изгражда-
не на допълнително застрояване от
64 кв.м., с цел обособяване на ново
помещение за яслена група и топла

да на месец февруари отбелязва-
“ме „Международния. ден за борба
с училищния тормоз“ - Денят наро-

„ зовата фланелка! В таз годишната
„ иницАиатива се включиха Профе-

сионална гимназия по ветеринар-
на медицина и селско стопанство
“Св. Георги Победоносец”, Второ

"Всяка година в последната сря-

Ненов - заместник-кметове на общи-
на Костинбродиг-н Борислав Бори-
сов - кмет на село Петърч. Подобни
начинания в Общината заслужават
нашите адмирации! Още едно прос-

връзка между двете сгради.
Във финансирането влизат проек-

тиране, строително-монтажни дей-
ности и авторски надзор. След рекон-
струкцията на детската градина ще се
разкрият една яслена група и четири
градински за децата от село Петърч.

След подписването на договора г-н
Трайко Младенов, заедно с изпълни-
телите на ремонта и г-жа Николина
Ангелкова - посетиха ДГ“Виолина“.
На място те направиха оглед за бъ-
дещата пристройка. На огледа на
обекта присъстваха инж. Теодора
Гогова и г-н Апександър Ненов - за-
местник-кметове, д-р Атанас Тенев

- председател на Общински съвет-
Костинброд и г-н Борислав Борисов-
кмет на сепо Петърч.

“Отец Паисий”, с. Драговищица, ОУу

“Отец Паисий”, с. Петърч и Дневен
център за работа с деца науата- Костинброд.

"Професионалната гимназия "Св.
Георги Победоносец" раздаде на
служителите розови сладки с над-
пис "Не на тормоза в училище",

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“
“Здрав дух,На територията на община Кос-

тинброд са одобрени 4 проекта
от обявения конкурс на МОСВ и
ПУДООС за “Чиста околна среда
2021" на тема "Обичам природата
и аз участвам".

Два от проектите ще се реализират
в селата Драговищица и Голяновци!

Оу “Васил Левски”, кв. Маслово, НУ

В село Драговищица ще бъде изгра-
дена нова модерна детска площад-
ка, ав село Голяновци кът за отдих!
Другите два проекта ще се изпълнят
в град Костинброд. В СУ” Д-Р Петър
Берон” ще се изгради: “Еко-кът за
отдих и спорт”, а във Второ Основно
училище - “Васил Левски” ще бъде

реализиран проектът
здраво тяло”.

С помощта на правителството в
община Костинброд продължават да
се реализират много проекти, свър-
зани с децата и учениците!

За нас - грижата за
нашите деца е основна!

КОСТИНБРОД

транство в града ни ще се оглася от
детски смях и ще е заредено с пози-
тивна енергия!

Пожелаваме успешно и бързо
реализиране на проекта!

направени от паралелката по ке-
търинг. Учениците, заедно със своя
директор г-н Светослав Иванов се
срещнахаи разговаряха с кмета на
общината, г-н Трайко Младенов.

Останалите училища и детски
градини заснеха клип с пожеле-
ние заедно да спрем тормоза в
училище!
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На 15-ти март се откриха две
нови футболни игрища в село
Безден и град Костинброд.

Община. Костинброд продъл-
жава да се развива и да променя

„

своята визия. Вече официално де-
цата и младежите от село Безден
се сдобиха с нова придобивка.

Мултифункционалното9спортно
игрище е изградено с постановле-

. та сумаза изграждането му е
119 997 лева с ДДС.

Кметът на община Костинброд -
г-н Трайко Младенов, заедно с кмета
на населеното място - Цветан Бори-
сов и представителите от „Костинб-
род Еко“ г-жа Теодора Вълчева и

Светлин Серафимов прерязаха лен-
тата на дългоочакваното футболно
игрище в село Безден. На официал-
ната церемония присъстваха зам.
кметът на община Костинброд - г-н
Александър Ненов, общински съ-

„
ветници и приятели на община Кос-

ТиПОрсд.
Отец Желязко Симонов отслужи

водосвет, освети игрището и поже-

„ ние на Министерски съвет. Отпусна- |

СПОРТ

ла всички дасе радват на новата си
придобивка.

„Ще продължим да мислим,
,

рабо-
тим и инвестираме за бъдещето на
селата в община Костинброд“, заяви
кметът на община Костинброд г-н

Трайко Малденов.
“

През 2019 г, в Държавен фонд
“Земеделие” кметът на община
Костинброд - г-н Трайко Младенов
подписа договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова по-
мощ „Реконструкция и оборудване
на спортна площадка в гр. Костинб-
род“. Одобреното финансиране бе
на стойност 96 776 лв., от които 82
259лв. европейско и 14 516 лв. на-

ционално съфинансиране. Сред-
ствата се предоставиха по подмяр-
ка 7.2. “Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основ-

ни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ на Програмата за
развитие на селските райони за пе-.|

риода 2014 - 2020 г., съфинансира-
на от Европейския земеделски фонд.
за развитие на селските райони: „Еве.
ропа инвестира в селските райони“.

Мултифункционалната>спортна
площадка се намира в градинката
“Д-р Никола Чилов” /банята/ на мяс-
тото на съществуващото игрище.

МАРТ 2021

ДВЕ НОВИ ФУТБЛОЛНИ ИГРИЩА ЗА ДЕЦАТА ОТКОСТИНБРОД ИБЕЗДЕН

Изцяло подновено, то дава възмож-
ност за още повече спортни събития
и занимания на младите жители в
град Костинброд.

Кметът на община. "Костинброд
- г-н Трайко Младенов, заедно с
изпълнителния директор на ОФК
„Костинброд-2012“ - г-н Александър
Гидионов, зам.кмета на община Кос-

тинброд - г-н Александър Ненов и

изпълнителя на проекта, прерязаха
лентата на обновеното футболно иг-
рищев град Костинброд.

Отец Дамян направи водосвет,
освети игрището и пожела здраве и

повече спорт за децата.
|

„Инвестицията ще осигури подо-
бряване качеството на живота на
младите хора от град Костинброд и

възможностите за социалнои ико-
номическо развитие, посредством
подобряване на условията за прак-

“тикуване на спорт в града. С тази
инвестиция стимулираме интереса
на населението към здравословен
начин на живот чрез спорта.“, зая-
ви кметът на община Костинброд -
Трайко Младенов.

Клуб по лека атлетика “Форту-
на” за пореден път са първенци
в атлетическата лига за деца. Ни-
кола Величков и Калина Петкова
са новите медалисти от Атлети-
ческата лига.

Никола Величков е със златен
медал на скок от място и сребърен
на бОм. от “Атлетиката търси талан-
ти”. Костинбродчанинът Никола е в

топ 10 по медали от целогодишното
си участие в Атлетическа лига, а в
комплексното класиране е бронзов
медалист.

Поздравления за костинбродча-
ните и най-вече за техния треньор
Фиданка Борисова, която ги подгот-
вя, тренира и допринася “Фортуна”
- Костинброд да бъде прочут клуб,
извън община Костинброд.
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ОБЩИНА КОСТИНБРОД С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ

ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ПРИЛАГАНЕ:
НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЩИНАТА

С ОБЩИНА
КОСТИНБРОД

даите

Организатори на събитието бяха „Ки П Адвъргпайзинг” ЕООД

-х
ВИТИЕ

Н

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Възстановителният център за
деца с онкохематологични забо-
лявания в село Опицветс награда

„Инвеститор на годината“ от Бъл-
гарска агенция по инвестициите.

След като община Костинброд

и списание „Дестинация

подаде своята кандидатура на БАИ,
последва и наградата - криста-
лен плакет в категория “Успешен
стартъп“ през 2020 г.

Община Костинброд номинира
СДРУЖЕНИЕ "ДЕЦА С ОНКОХЕ-
МАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ",
поради добрата работа и успешно
реализирания проект за Възстано-
вителен център в село Опицвет, 06б-

щина Костинброд.
Възстановителният център за

деца с онкохематологични заболя-
вания е първият и единствен цен-
тър, приемащ деца преминали през ник-министър на икономиката.

СЕДИ

онкохематологични заболявания в
България и на Балканите, както и

един от малкото подобни центрове
в света. Центърът вече функцио-
нира и приема своите деца за въз-
становяване след тежката болест в
седемте си еднофамилни къщи, ад-
министративна сграда със зали за
занимания и столова, басейн и мес-
та за почивка.

Наградата на г-н Пламен Белчев
- управител на сдружение “Деца с
онкохематологични>“заболявания”
връчи г-жа Яна Топалова - замест-

КОНКУРСИ С ТВОРБИ НА ИВАН ВАЗОВ
Народно читалище „Иван Вазов

-1947“ Град Костинброд организи-
ра два конкурса, свързани с твор-
бите на патриарха на българската
литература Иван Вазов - онлайн
конкурс за рецитиране на стихове
от Вазов и конкурс за есе на тема
„ Моята любима творба на Вазов“.

На 22 януари 2021 г., жури класи-
ра победителите в обявения от чи-
талището Конкурс за рецитиране на
стихове на Иван Вазов.

е Първо място спечелиха Яни-
ца Петрова - за изпълнението на
стихотворението „ Зима “и Рая
Григорова - за „Жътварка“.

о Второ място се присъди на
Мартин Ташев - за рецитацитация-
та на стихотворението „Молитва“ и

Екатерина Василева - за „Овчарче“

е Третото място бе присъдено на
Димитър Младенов- за стихотворе-
нието „Коледа“, на Аделина Павло-
ва - за „ Отечество “и на Николай
Спасов - за изпълнение на стихо-
творението „Звезда“

Голямата награда в Конкурса за
рецитиране стихове на Иван Ва-
зов, организиран от читалището
в Костинброд отиде при Иван Са-
вов, от град Силистра - студент в
СУ "Св. Климент Охридски".

е Поощрителна награда получи
Анелия Гогова - за стихотворението
„Опълченците на Шипка“.

В конкурса за есе на тема,, Моя-
та любима творба на Вазов“ жури
присъди следните награди:

» Първо място - Преслава Петрова
е Второ място - Йоана Йорданова

е Трето място - Катерина - Магда-
лена Иванова и Петър Николов.

Спечелилите деца са от Пър-
во ОУ „Васил Левски“, а наградите
връчиха г-жа Седефка Николова -
секретар на НЧ „Иван Вазов-1947
- член на журито за рецитиране на
стихове и г-жа Русанка Колева -
организатор на мероприятия в НЧ
„Иван Вазов-1947“ - член на журито
в конкурса за есе. На награждаване-
то присъства г-жа Даниела Борисо-
ва - директор на Първо ОУ "Васил
Левски".
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цеЕапорта на За аиерана нов живот за природата, живот,
Коцто ни пречиства и вдъхва уВере-
ност за заравословната средата,

жаеннозасадДоре) дръвчета!
В бъдещещенисе: отплапи
Въздух, За ааа Е сщ
жеги и Красота, Коятосамо подата може да създаде.

Затова ... Продължава засажаане-
гпо на плоана, медоносна и Ветроза-
щигана гора В община Костинброд!
„Гората.бг“ глози път за лоКация из-
бра село Драговищица. Организато-
ри на цялото събитие са „Гората.
бг, община Костинброд, пчеларсКка

ведра те Прокопий - село Петърч
“Истински мед”, КаКто и местниАНИ

Над 2000 медоносни и плодни дър-
Вета - липи, ябълКи, череши, дЮли,е аиетор(еиетоТег оо)ода Тохеда
"Брагандия”, с. Драговищица. По ня-
КолКо дръвчета засадиха г-н Трайко
МладеноВ - Кмет на община Кос-
гпинброд, инж. Красимир Дебеляшкизодиио Сееооо ЕТО

АлеКсандър Ненов - зам. Кмет, г-жа
Албена Виденова - Кмет на село Дра-
говищица, г-н Иван Иванов - общин-2кеарае <оааго Коеегожители на община Костинброа.

С тази инициатиВа В село Драго-
Вищица - засадените дървета ста-
наха над 1 милион 6 цялата страна.

„Когато намеренията са добри и
желанието е силно - Винаги има на-
чин да посглигнеш целите си и Ввсе-
лената ти помага!“ - заяви НиКола
оуаае организатор на инициати-
Вата и създател на "Гората.бг“. Вся-
Ка година организаторите на съ-
битието изпращат писма, с Които
предлагат на Всички 265 общини 6
България да получат безвъзмездно
аръвчета от над 12 дървесни Вида -
липа, явор, дъб, Кестен, Кедър, смърч
и др. За радост на организаторите
над 80 общини обиКноВено се Включ-
Ват В инициативата. Община Кос-
глинброд засажда дървета по тази
инициативВа поВече огп 5 години - на
различни места.

Следващото засаждане с дарени
дървета оп „Гората.бг“ ще бъде В

началото на април месец. За поВече
информация следете спраницата
на община Костинброд Във фепсбук.


