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| В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ИМА ЛИЧНОСТИ, ЧИЕТО ДЕЛО И ЖИВОТ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАБРАВЕНИ.
ЕДНА ОТ ТЯХ Е ОСНОВОПОЛОЖНИКЪТ НА ОРГАНИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНО -РЕВОЛЮЦИОННА БОРБА
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, РЕВОЛЮЦИОННИЯТ ДЕМОКРАТ, ПИСАТЕЛЯТ, ПОЕТЪТ,

м ПУБЛИЦИСТЪТ, ЖУРНАЛИСТЪТ, ИСТОРИКЪТ И ЕТНОГРАФЪТ - ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ.
Отечеството;оовКЪ:

- слово за живота и творчеството
на великия българин представи

талантлив и всеотдаен.. Ли-
чността му не случайно е част

преодоляване на трудности е
биографията на Раковски. Ако ясветовиши добриинииаааат

В община Костинброд името
на революционера носи Народ-
но читалище "Георги Сава Ра-
ковски" в село Драговищица.
Послучай този вълнуващ юбилей

Смолян остава на-малкият 06-
ластен град по брой жители, а
Асеновград - най-големият необ-
ластен град в Бьлгария.

Данните на статистиката со-
чат, че най-голямо увеличение в
България на жители е регистри-
рано в град Костинброд. Населе-
нието на града се е увеличило с
655 душиивече достига 11 976.

г-жа Диана Михайлова - секре-
тар на читалището. Тя се спря на
моменти от живота на великия
българин, които е хубаво всички
да знаем и помним.

Изключително интересна, на-
ситена с много премеждия и

ОБЩИНА КОСТИНБРОД С НАЙ-МНОГО
Според справката на НСИ,

от общо 257 български града,
броят на населението си през
изминалата година са увеличи-
ли едва 77 от тях. След Костинб-
род - най-много нараства населе-
нието на Кърджали - с 523 души
и вече е 44 123 души. С повече
от 400 се увеличават жителите на
Несебър - с 480.

прочетете внимателно - няма как
да не се възхитите на неговата
космополитна личност. Лежал в
затвори, организирал бунтове,
събирал четници за освобожде-
нието на Отечеството, безкрай-
но добре образован и начетен,

от съкровищницата на българ-
ския демократичен дух. Хора
като него са пример за подража-
ние и днес!

Затова - нека научим повече
за Раковски.

продължава на стр. 3

НОВИ ЖИТЕЛИ ПРЕЗ 2020 В БЪЛГАРИЯ
С над триста човека нараства и

населението на Черноморец - 344.
От всички големи населени

места в страната най-много жите-
ли през 2020 година губи София,
показват данните на НСИ. В края
на миналата година населението
на столицата е спаднало с 20 783
души. В София сега са регистрира-
ни 1 221 785 души.

Ни ПАДЕАЩА И ЛЮБОВ ОЧАКВАМЕ ВЕЛИКДЕН

В НАВЕЧЕРИЕТО СМЕ НА НАЙ-СВЕТ-
ЛИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ- ЦВЕТ-
НИЦА И ВЕЛИКДЕН. Отново, както всяка
година, камбанният звън на Велика събота,
точно в полунощ ще възвести възкресение-
то Христово и душите ни ще се изпълнят
със светлина и надежда! И неделята ще дой-
де по-желана от всякога, а миряните ще се
поздравяват с „Христос воскресе!... Сега е
моментът да почистим домовете си, да про-
ветрим мислите си, да се заредим с позитивна
енергия и оптимизъм. Сега е вемето да спо-
делим любовта на ближните, на семейства-
та и приятелите ни, на децата и внуците ни.
Сега, повече от всякога България се нуждае
от доброта и любов - във всяко начинание! И

не само защото за втори път ще посрещнем
Великден в условията на Пандемия...Руши
се много лесно - с един замах на безотговор-
ност... Създава се бавно и трудно, с грижа,
любов, спокойствие и много отговорност!

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ ОТ ОБЩИНА КОС-
ТИНБРОД, пожелаваме ви да споделите със
своите семейства един топъл и красив Велик-
ден! Нека се помолим на нашия Господ пре-
ди всичко за здраве! Нека положим всички
усилия, да спазваме противоепидемичните
мерки, за да прогоним по-бързо тази ужасна
пандемия от Ковид-19, която блокира в много
отношения социалните ни контакти и погуби
наши близки и познати! Нека повярваме, че
ни чакат по-добри времена и нека заедно се
помолим за тях - не само в храмовете на Кос-
тинброд, които ще са отворени за миряните,
но в които ще се спазват мерките за здравна
сигурност. Нека се помолим за здраве и лю-
бов и в домовете си! От там започва всичко
градивно - от добрата мисъл и желанието за
него! Да бъдем по-добри, по-човечни и съпри-
частни един към друг! Да посрещнем светли-
те празници с вяра, надежда и любов в сър-
цата си!

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН!
ВАШ ВУИАТАТИЕН

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ



КОСТИНБРОД
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С решение на Министерски
съвет правителството отпусна
1 656 831 млн. лева на общи-
на Костинброд по Програма
за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция
на детски ясли, детски гради-
ни и училища 2020-2022 година,
одобрена с Решение Мо 543 от
03.08.2020 година на Министерски
съвет. По -малко от месец след
подписване на договорите с из-
пълнителите на обектите, на 06-
щина Костинброд са отпуснати от
Държавата средства за изгражда-
нето на двата обекта:

е 1. За проектиране, строи-
телство и авторски надзор на
обект „Изграждане на двуетаж-
на детска градина за шест групи
в УПИ 1-2757, кв.100 по плана на
гр.Костинброд“ - 1381 011 лв. Дет-
ската градина ще се намира в цен-

ИеДДроДИиарМИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДВЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД КОСТИНБРОД И СЕЛО ПЕТЪРЧ

търа на град Костинброд в сграда
предназначена още от 90-те години
за тази цел, но така и не осъщест-
вена от предишни ръководства на
Общината, като реализиран обект.
Предвижда се изгражданетона дву-
етажна сграда за шест групи , две
от които яслени. Проектът включва
още изгражданетона две пристрой-
ки и двор с детски площадки.

е 2. За проектиране, строител-
ство и авторски надзор на обект
„Пристрояване и реконструк-
ция на детска градина „Виоли-
на“ в УПИ |- „За детска градина“,

и

кв. 42А, с. Петърч“ - 275 820 пв.
Предвижда се изграждането на
допълнително застрояване с цел
обособяване на ново помещение
за яслена група и топла връзка
между двете сгради.

Отпуснатите средства са за
авансови плащания по сключени

Тези дни децата от детскагра-
дина “Пролет” намират видимо
пострадал таралеж в двора на
детската градина. Възпитател-
ките от детската градина веднага
сигнализират, че спасения от де-
цата таралеж се нуждае от вете-
ринарна помощ. Екологът на 06б-

щина Костинброд подава сигнал

"ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ КЪМ МИРЯНИТЕ ОТ ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОТ ОТЕЦ ДАМЯН

"Сега ВсичКо се изпълни със свет-
лина: Небето ш земята, ш преизпо-
сняпла... ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Чапда Божиш Ог Прешзобилна
неземна радост Ви приветствам
аз, опалвайки Ви със силата на 60-
Жестбените думи:

„ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Благодатния огън на тази спа-

сиштелна Вест, отново В ярък пла-
мЪъК лумнал нас Гроба Господен, се
понесе по сбвепла.

И Църквата Божия, преизпълнила
се със светлината на пози огън,
ни го дарява с сумите:

„ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вие несъмнено сте забелязали,

че сред многото Велики ш рацоспа-
ни наши празници с особена пър-
ЖестВеност, с особена рабост се

отличава празникът на Свегллопло
Христово Възкресение - празни-
Кът на празниците, пържество-
то на пържествапла!

Ние, Възлюбени, В тези ани ра-
постно се приветстваме един
пругиго, произнасяйки: „Криспос
Воскресе!" - и ще се приветстдва-
ме така 6 продължениена 40 дни, 90
сеня на Господното Възнесение.

Само абе думи! Но думи чудни, из-
разяващи>непоколебимата>Вяра
В най- отправната за човешкКопло

сърце истина, истината за наше-
по безсмъртие!

ХРИСТОС Е ЖИВОТЪТ!
Той много пъти говорил за Себе

си именно, Като носител на живо-
та и възкресението, Като извор
на Вечния Живопо, нешзчерпаем за

иаваеаия.

ФАСАДА ИЗТОЖ

договори с изпълнители за двата
обекта. Дейностите по договорите
включват изработване на инвес-
тиционен проект, осъществяване
на авторски надзор и строително
монтажни работи.

г аи и

Община Костинброд е одо-
брена за цялостно финансиране
на двата проекта, като общата
стойност за детската градина в
гр. Костинброд е 2 999 990 лева,
а за детската градина в с. Пе-
търч е 600 000 лева.

Община>Костинброд изказва
своята благодарност на правител-
ството на Република България, в
частност на Министерство на 06-
разованието и науката, за реали-

към фондация “Дивите животни”
и само след няколко часа тара-
лежът бе откаран за оказване на
нужната му ветеринарна помощ.

След като организацията е
сигурна за здравето на тарале-
жа, той ще бъде върнат на на-
мереното място - Детска гради-
на “Пролет”, гр. Костинброд.

тези, Кошто ще вярват В Него.
ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!- и изчезна

страхът пред смъртта.
Да празнуваш Пасха означава с

цялото си сърце да познаеш си-
лата и Величието на ХрисплоВопо
зеооса

Да празнуваш Пасха означава с
цялото си сърце ш помисъл па бла-

зирането на добра образователна
програма и инфраструктура към
нея в малките населени места.

Община Костинброд реализира
проекти така нужни за младитесе-
мейства. Само за 2020 година по

данни на ГРАО на територията
на община Костинброд са роде-
ни 143 деца, а общият брой на
записаните в детските градини е
610 деца. Капацитетът на досега
съществуващите градини е из-
черпан и надхвърлен. През 2023-
2024 години предстои задължите-
лен прием на 4 годишните деца. С
това решение на правителството
се осигурява бъдеще на нашите
деца в община Костинброд.

годариш ш да прославяш Бога за
Неговия неизказан цар - цара на
Възкресението и любовта.

И ние с Вас 6 тези дни ликуваме
и радостно празнуваме, възхваля-
Вайки и прославяйки подвига на по-
бедата на Божествената любов.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !!!"



АПРИД,2 ВЕЛИКИ ЛИЧНОСТИ КОСТИНБРОД
СТР. 32.НА 14 АПРИЛ БЪЛГАРИЯ ЧЕСТВА тт тт ептНА ГОЛЕМИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕР ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Г.С.РАКОВСКИ“ СЕЛО ДРАГОВИЩИЦА
ПТВЕДЯЧА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИ ЕТО НА СВОЯ ПАТРОН

КОЙ Е ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ?

Той е роден на 14 април 1821 г.

в подбалканския възрожденски
град Котел в семейството на
сравнително заможния търговец
и занаятчия Стойко Попович и Ру-
ска Мамарчева. В отрязъка между
1828 - 1834 година Георги Раков-
ски учи в килийното училище в
родния си град, където освен бъл-
гарски изучава и гръцки език. През
1834 година постъпва в учили-
щето в Карлово, където негов
учител е Райно Попавич. Раковски
напуска Карлово през 1836 година
заради върлуваща по това време
чумна епидемия.

В края на 1837 година заедно
с баща си заминава за Цари-
град. Там той продължава обра-
зованието си в изтъкнатото гръцко

училище в Куручушме. По време
на престоя си в Цариград, Раков-
ски става съучредител на „Маке-
донското дружество“, което има за
цел освобождението на българи-
те от турска власт. Под влияние
най-вече на Неофит Бозвели, но
също така на Иларион Макари-
ополски и Сава Доброплодни,
Раковски се включва в борбата
за църковна независимост.

През лятото на 1841 година Ра-
ковски напуска Цариград и зами-
нава за Браила, къдетосе готви за
бунт. Там, с помощта на приятели
от Котел, Раковски става учител
по гръцки и френски език. Още с
пристигането си в града той успява
да си издейства гръцки паспорт от
гръцкия консул и се подвизава под
името Георги Македон. За участи-
ето му в Браилския бунт от фев-
руари 1842 година е осъден на
смърт от местните власти, но
като гръцки поданик е предаден на
гръцките власти за изпълнение на
присъдата. Подпомогнат от гръц-
кия посланик в Цариград, Раковски
успява да избяга и се установява в
Марсилия, където прекарва годи-
на и половина. Той осъществява
връзка с учещите в Атина бълга-
ри и създава Македонско обще-
ство и Славяно-българско учено-
любиво дружество.

След завръщането си в Котел
заедно с баща си Раковски участ-
ва в борбата на местните еснафи
против чорбаджиите. Наклеветени
пред османските власти като бун-
товници, те са арестувани, осъ-
дени на 7 години затвор и отка-
рани в Цариград за излежаване
на присъдата. В затвора Раковски
престоява от 1845 до 1848 година.
Излизайки на свобода, той отново
продължава своята революционна
дейност.

През 1851-1854 година пише
няколко текста, запазени до
днес в ръкопис: „Три съня“, „Не-
повинен българин“ и „Дневник
на четата“. След избухването на
Кримската война (1853) Раковски
заедно с група българи създава в
Свищов „Тайно общество“, което
има за задача да събира пари за
освобождението и сведения за ос-
манските войски и да ги предава
на руското военно командване.

През юни 1854 година Раков-
ски организира чета от дванаде-
сет души и бродис нея из Източ-
на Стара планина. Тогава прави
опит да се свърже и с руските вой-
ски, които по това време са пре-
минали на юг от река Дунав. През
есента, руската армия се изтегля
отвъд Дунава и Раковски разпуска
четата си. Известно време се ук-
рива в Котел, където написва пре-
живяното от него в цариградския
затвор. По това време създава и
първата редакция на поемата си
„Горски пътник“.

В края на 1855 година Георги Ра-
ковски се установява в Букурещ,
където завършва втората редак-
ция на поемата „Горски пътник“, но

още на следващата годинасе пре-
мества в Нови Сад в Австрийска-
та империя, където издава „Пред-
вестник горскаго пътника“. През
1866 година Раковски отново посе-
щава Руската империя, прекарва
известно време в Кишинев, Капри-
янския манастир и Одеса и преми-
нава през българските ктолонии в
Южна Бесарабия. Целта му е да
събере пари за организиране на
въоръжени чети, както и да подгот-
ви участието в тях на бесарабски
българи. Той не постига голям ус-
пех с намирането на пари, заради
натиска на руската полиция върху
българската общност в Одеса.

На 1 януари 1867 година но-
вата организация издава „При-
временен закон за народните
горски чети за 1867-о лято“, в
който са записвани организацион-
ният принцип на изграждането на
четите и правата и задълженията
на самите четници. Раковски твър-
до вярва, че със създаването на
добре организирани чети ще може
да се вдигне народа на борба и ще
се постигне освобождението му.

През пролетта на 1867 година
са прехвърлени четите на Панайот
Хитов и на Филип Тотю. На 9 ок-
томври същата година Раковски
умира от туберкулоза на 46-го-
дишна възраст...

За съжаление - той не дочак-
ва Освобождението на Бълга-
рия, на което е посветил живота
и делото си!

аиоеЕее) табло,
поставено във фоайето на
читалището в село Драгови-
щица, проследява различни
етапи от живота и делото
на Георги С. Раковски.
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РЕДОРДНА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ - 56.390 В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Валя Иванова - секретар на
община Костинброд, с анализ
на проведените съвсем наско-
ро избори за Народно събрание.

Г-жо Иванова, отминаха по-
редните парламентарни избори
в община Костинброд. Като се-
кретар на Общината, как бихте
оценили атмосферата на 4-ти
април в община Костинброд?

Изборният процес обхваща из-
бирателни процедури, подредени
във времето в строго определен
ред. Обхваща всички процедури
от насрочването на изборите до
определянето на изборния резул-
тат. Мога да споделяс Вас, че този
процес като цяло премина много
спокойно и беше добре организи-
ран от Общинската администра-
ция. А в самия изборен ден на 4
април 2021 година - изборите за
народни представители в общи-
на Костинброд също преминаха
много спокойно, без постъпили
сигнали за нарушения в Общин-
ска администрация - гр. Кос-
тинброд, както и в РИК София
област.

Какво отличаваше тези из-
бори от предишните избориза
Народно събрание?

Изборите за народни пред-
ставители на 4 април 2021г.бяха
проведени в условията на обя-
вена извънредна епидемична
обстановка. Това беше различ-
ното и новото при произвежда-
нето им. Пандемията от Соуй-19
засегна всички аспекти на соци-
алния и икономическия живот.
Държавата беше поставена пред
предизвикателството какви мерки
да въведе, за да намали риска от
разпространение на заболяването
по време на изборния процес. С
разработените и въведени указа-
ния от Министерство на здравео-
пазването за провеждане на избо-
рите за народни представители в
страната в условията на обявена
извънредна епидемична обстанов-
ка във връзка с СомЮ-19, се целе-
ше да се противодейства на раз-
пространението на заразата, като
по този начин се защити здравето
на участниците в изборния процес,
а впоследствие и на техните близ-
ки, семейства и на обществото като
цяло. Указанията на Министерство
на здравеопазването и приетите
мерки бяха спазени от общинска
администрация-Костинброд.

Какви точно бяха противоепи-
демичните мерки по време наиз-
борите в ситуация на пандемия?

Преди всичко - бяхме осигу-
рили лични предпазни средства
и дезинфектанти за нуждите на
администрацията, ангажирана в
изборния процес, за секционните
избирателни комисии и за изби-
рателите. Спазването на посоче-
ните противоепидемични мерки в
изборния ден, като: правилно но-
сене на защитна маска за лице,
физическа дистанция между учас-
тниците в изборния процес, оси-
гурените дезифектанти за ръце с
вирусоцидно действие, периодич-

вете на секционните избирателни
комисии, наблюдатели, кандидати,
застъпници на кандидатски листи,
упълномощени представители на
партии, коалиции, представители-
те на средстватаза масова инфор-
мация и друг персонал с безкон-
тактен термометър. Целта беше
лицата с повишена телесна темпе-
ратура, или с прояви на остри рес-
пираторни болести да не се допус-
кат в избирателната секция.

А по отношение на помеще-
нията и организацията на са-
мия изборен процес?на дезинфекция на контактни по-

РАДИ а

върхности, подове и критични точ-
ки в избирателната секция, бяха от
ключово значение за постигане на
целта, а именно спокойно протича-
не на изборния ден. Достъпът до
избирателната секция се организи-
раше, така че да не се допуска ст-
рупване вътре и пред съответната
секция и при спазване на физиче-
ска дистанция от 1,5 м. Избягваше
се физическия контакт от члено-
вете на секционната избирателна
комисия, докато избирателят се
подписва в избирателния списък с
осигурена химикалка от общинска-
та администрация за всеки един
избирател в изборния процес. При
използване на машина за гласу-
ване - избирателят извършваше
дезинфекция на ръцете си непо-
средствено преди процеса на гла-
суване, с осигурен за целта дези-
фектант. Също така измервахме
телесната температура на члено-

Бяха взети мерки и действия
по отношение на сградата, в която
се намира избирателната секция,
като поставихме на видно място
информационни табели за учас-
тниците в изборния процес, на
които се указваше задължението
да носят защитна маска за лице,
да спазват физическа дистанция
и да извършват хигиена на ръце-
те. Бяха обособявани, доколкото
е възможно, отделни входни и из-
ходни коридори в сградата, в която
бяха разположени избирателните
секции, както и тяхното подходящо
маркиране на местата за изчаква-
неви извън избирателната сек-
ция, така че да се осигури поддър-
жането на физическа дистанция
от поне 1,5 м между участниците в
изборния процес.

Имаше ли подвижни избира-
телни секции на територията
на Общината, като част от

„Валя Иванова.
взетите мерки в условията на
Пандемия?

Да, имаше - три. Образувани
бяха с решение на Районна изби-
рателна комисия София-област
две подвижни избирателни ко-
мисии /ПСИК/ за избиратели
с трайни увреждания, една за
територията на гр. Костинброд и

другата за населените места на
община Костинброд, с назначени
10 членове на секционните изби-
рателни комисии. За гласуване
на избиратели, поставени под
задължителна карантина, или
задължителна изолация съглас-
но Закона за здравето, беше 06-
разувана и един брой подвижна
секционна избирателна комисия
ШСИК/ на територията на община
Костинброд в изборите за народни
представители на 4 април 2021 го-
дина, с трима членове на секцион-
ната избирателна комисия.

Колко секционни избирател-
ни комисии имаше на терито-
рията на Общината и колко
бяха членовете им?

За произвеждане на изборите
за народни представителина4 ап-
рил 2021г. с решение на Районна
избирателна комисия София-об-
ласт, бяха образувани и назначени
23 избирателни секции на тери-
торията на Общината но заедно с
трите подвижни - броят им става
26. Заедно с членовете на под-
вижните избирателни>комисии,
броят на хората от комисиите ста-
ва общо 204 членове на секцион-
ни избирателни комисии. Огромно
благодаря на всички тях за ра-
ботата, която свършиха при тези
тежки и необичайни пандемични
условия!

Имаше ли специални секцион-
ни комисии за хора с увредено
зрение, или трудноподвижни?

За гласуване на избиратели с
увредено зрение, или със затруд-
нения в придвижването в изборите
за народни представителина 4 ап-
рил 2021 година бяха определени
две секции в.гр.Костинброд: Клуб
на пенсионера, ул. „Г.С.Раков-
ски“ 1 и Народно читалище “Иван
Вазов“, ул“Охрид“11 - гр.Костинб-
род. Освен в посочените по-горе
избирателни секции, на основание
Чл.235, ал.3 от Изборния кодекс
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информирахме избирателите чрез
интернет страницата на Община-
та, че „хората с увредено зрение,
или със затруднения в придвижва-
нето, могат да гласуват в избрана
от тях подходяща секция“. Инфор-
мирахме също и хората, нуждае-
щи се от помощ за придвижване
до избирателните секции в деня
на изборите, че могат да подават
заявки за ползване на специа-
лизиран транспорт до общинска
администрация - гр. Костинброд,
до Центъра за административно
обслужване, или чрез електронно
заявление на посочен е-та! ад-
рес, за да могат да гласуват на 4
април 2021 година. По този начин
обхванахме и отговорихме на же-
ланията на нашите жители да се
възползват и да упражнат едно от
основите си човешки права - пра-
вото на глас. Струва ми се, че
точно заради всички тези грижи
и заради добре предвидените и
изпълнени мерки в извънред-
ната епидемична ситуация, ние
постигнахме много висока изби-
рателна активност!

Точно щях да Ви попитам за
нея - каква беше активността
на гражденското общество в
община Костинброд?

Избирателната активност В

община Костинброде56,3 Фо - по
-висока от тази в страната! Бро-
ят на намерените в избирателната
кутия недействителни бюлетини е
около 290 от броя на гласувалите

Резултати от Парламентарни избори 2021
в Община Костинброд

#ГЕРБ - 2 550 гласа
и ДЬ - 494 гласа

Възраждане - 139 гласа
ШАБВ - 30 гласа
ВИТН - 1471 гласа
т Изправисе - 314 гласа
т ВОЛЯи НФСБ - 87 гласа
т БСП - 1 106 гласа
В БНО - 273 гласа
т Републиканци- 41 гласа
# ВМРО- 606 гласа
я ДПС - 257 гласа
Ш АТАКА- 34 гласа

избиратели според положените
подписи в избирателния списък и

в допълнителната страница, което
сравнено с предишни избори, е в
пъти по-малко. Това показва, че
нашите избиратели са били добре
информирани, пък и май вече
натрупват опит - особено с префе-
ренциалното гласуване.

Според Вас - новите изборни
протоколи затрудниха ли чле-
новете на комисиите, допусна-
ха ли се грешки?

Протоколите на секционните
избирателни комисии не затруд-
ниха членовете на СИК и напра-
вените грешки се оказаха малко и

Номинирането на личностите
беше във фейсбук през март ме-
сец. От цяла България постъпи-
ха 185 предложения в 13 кате-
гории. Жури заседава на 01.04.21
и избра 40 личности, които дадо-
ха отговор на следните въпроси:
Дали номинираният наистина е
добавил стойност към общество-
то ни? Различен ли е? Помогнал
ли е на някого?

БЧК И БМЧК - КОСТИНБРОД СЕ ВКЛЮЧИХА

В КАМПАНИЯТА “ЗАСАДИ БЪДЕЩЕ” НА „ГОРАТА.БГ”
На 17 април бяха засадени 20 броя

фиданки бо депсКката площадка В

Първи район, град Костинброд. Дръв-
чета Като бял бор, липа, акация и

Кестен ще растат около пейките 8

зоната за опдих до детската пло-
щадка, Която непосредствено се

намира до Дегаска градина “Пролет”.
Поздравления на младежите оп

БМЧК и на членовете на БЧК- Кос-.
глунброд , че не се отказаха Въпреки
лошото време. А сусмивки успяха па
облагородят района, предназначен
за игра на децата оп Първи район.

те!Иретет ииИ
1471 гласа

незначителни. Добрата организа-
ция на областна администрация
на Софийска област и осигуре-
ните условия при предаването
на изборните книжа от членовете
на СИК на РИК-София област, се
оказаха стимул за спокойното из-
чакване на определения график
от членовете на СИК при община
Костинброд. Още веднъж - бла-
годаря им за добре свършената
работа!

На кои служби и хора разчи-
тахте в изборния ден?

За осъществяване на организа-
ционно-техническата>“подготовка

и произвеждане на избори за 45-

Номинираните личности бяха
оповестени на Деня на здравния
работник Поздравяваме д-р
Антонио Тенев - син на пред-
седателя на Общински съвет
- Костинброд и личен лекар от
„Авицена“ АД, д-р Атанас Тенев.
Пожелаваме му много здраве,
бъдещи успех и упоритост - все
така всеотдайно да защитава
името на българския лекар!!!

ДЕЦАТА ОТ ПЪРВО
ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ, гр. КОСТИНБРОД

СЪЩО СЕ ВКЛЮЧИХАаИраризи
Еогиедаараиаеи иа АиИ"Да засадим бъдеще!" УченициииаСИрайон на град Косглинброд заса-
диха иглолистни и широКолистни
фиданки В овора на училището си.
Те обещаха ба се грижат за тях и

да отгледат едни здрави и Краси-ееШИЕЕДИ

тото Народно събрание на 4 април
2021година в община Костинброд
със заповед на кмета на Общината
беше назначен технически екип от
експерти от общинската админи-
страция, които професионално и

компетентно изпълниха своите за-
дължения. Искам да изкажа своя-
та благодарност на кмета на 06-
щината г-н Трайко Младенов, за
доверието и помоща, които ми
оказа, както и на всички колеги,
които с усърдие и упорита работа
доказаха, че можем да се справим
с всички поставени задачи и въз-
никнали проблеми. На всички тях
благодаря искрено. Разбира се,
изказвам благодарност на органи-
те на общинската Полиция, на Ин-
спектората и на всички жители на
община Костинброд, които с изби-
рателната си активност доказаха,
че бъдещето на България не им е
безразлично! С тези избори про-
ведени в епидемична обстанов-
ка, придобихме опит и знания и
смело можем да кажем, че сме
готови за провеждане на след-
ващи избори - когато и да са те!

Хората от община Кос-
тинброд се произнесоха и да-
доха своята подкрепа на раз-
ДИПи ИПОИТИА
Резултатите са ясни и никой
не ги оспорва - поздравления
за всички, които допринесоха
за проведените честни и спо-
койни избори в Общината!

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„ОТЕЦ ПАИЙСИИ",

клиторсилааааеаеСЕТ ТЕЛЕ ЕТаеДИ
община Костинброд на 14 април Вучи-
лищния двор бяха засадени липа, явор
ц червен дъб. Засаждането на дърве-
та е един от най-лесните начини даПей елиаЕрееоп детските ръце, ще порасне голя-Пер ССОИСщето на учениците ни!
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Скетослава Иванова

ммшиестън.

Министерство на труда и со-
циалната политика връчи пър-
вите награди „Социален работ-
ник на годината - 2021“. Община
Костинброд получи грамотата
от министър Деница Сачева.
Номинацията е за Светослава
Иванова - директор на Дневен
център за работа с деца на ули-
цата - Костинброд.

Официалната церемония се
проведе онлайн по инициатива на
министър Деница Сачева. Тя е по
повод Световния ден на социал-
ната грижа - 16 март.

В осемте категории на конкурса
бяха отличени над 80 социални
работници от системата на Аген-
цията за социално подпомагане,
социалните услуги към общините

В края на месец март отвори
врати първият в община Кос-
тинброд Консултативен каби-
нет към Местната комисия за
борба срещу противообществе-
ните прояви на малолетните и
непълнолетните.

От април 2021 година започна
работа Консултативен кабинет
към Местната комисия за бор-
ба срещу противообществените
прояви на малолетните и непъл-
нолетните. В него ще се осъ-
ществява консултативна и въз-
питателно-корекционна дейност

и общинските администрации.
„Бих искала да благодаря на

всички социални работници за
професионализма, всеотдайна-
та работа и проявения кураж при
изпълнението на мерките за под-
крепа на гражданите в условията
на пандемия от Ковид-19. С труда
си отново доказахте, че работата
на социалния работник не е само
професия, а кауза, която носите в
сърцето си. Кауза - която изисква
емпатия, себеотдаване, състра-
дание и съпричастност.“ - заяви
министър Сачева.

Номинираната и присъдена гра-
мота е за г-жа Светослава Ивано-
ва - Директор на Дневен център за
работа с деца на улицата - гр. Кос-
тинброд. Госпожа Иванова е ди-
ректор на социалната услуга в 06б-

щина Костинброд от 01.08.2008г.
до днес. Завършила е висшето си
образование „Социология и соци-
ална антропология“ в Нов Българ-

с деца на възраст от 8 до 18 го-
дини и техните родители, както и

дейности по превенция на проти-
вообществените прояви и прес-
тъпленията сред малолетните и

непълнолетните.
Консултативният кабинет ще

бъде също така и в помощза все-
ки гражданин, който има проблем
с дете и/или родител. Екипът от
Консултативния кабинет, както

и секретарят на МКБППМН, ще
направят всичко възможно, за да
помогнат за разрешаването му.
Кабинетът също така ще отваря

ски Университет. Като директор
на ДЦРДУ работи съвместно с
институциите „Дирекция социал-
но подпомагане” - гр.К

га 4

остинброд,

МКБППМН- Община Костинброд
и учебните заведения, намиращи
се на територията на Общината,
също така и с Общинска админи-
страция - гр.Костинброд.

Дейността на директора на
ДЦРДУ е насочена към глижира-
не и поставяне интересите, бла-
гополучието и безопасността на
детето на преден план. Да бъде в

ша сон

|

|

врати и за инициативи, свързани
с кампанията „Живей чисто“. Кам-
панията на община Костинброд.
съвместно с Местната комисия
за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълно-
летни против употребата на нар-
котици, алкохол и тютюнопушене
- сапел към всички млади хораза
един по-чист - без вредни зависи-
мости живот.

Адресът на Консултативния
кабинет е ул. „Георги Сава Ра-

ковски“, Общински пазар -
гр. Костинброд, офис номер 13.

На откриването на Консулта-
тивния кабинет присъстваха кме-
тът на община Костинброд - г-н
Трайко Младенов, Председателят
на МКБППМН и зам.кмет на 06-
щина Костинброд г-н Александър
Ненов, дългогодишният секретар
на ЦКБППМН - г-н Константин
Томанов, зам.-председателят на
МКБППМН и директор на Дневен
център за работа с деца на ули-
цата г-жа Светослава Иванова,
секретарят на МКБППМН - г-жа

помощ и подкрепа, да насърчава
и мотивира децата- да вярват в
себе си и в собствените си въз-
можности и да взимат правилни
решения.

Услугите в Дневния център за
работа с деца на улицата имат за
цел да подпомогнат социалната
интеграция и адаптацията на де-
цата на улицата, да подкрепят и

подпомагат семействата в грижи-
те за децата им, да повишат капа-
цитета на семейството, да разви-
ят родителските умения и по този
начин да предотвратят изоставя-
нето на деца и настаняването им
в специализирани институции. Ус-

пешно с всичко изброено до тук се
справя г-жа Светослава Иванова
като директор на най-старата соци-
ална услуга в община Костинброд.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА
ЗАСЛУЖЕНАТА НАГРАДА!

Тереза Власайкова, главен юри-
сконсулт на Община Костинброд
и член на МКБППМН- г-жа Снежа
Трендафилова, инспектор детска
педагогическа стая към РУ - град
Костинброд - г-жа Вера Христова,
директори на социални центрове
в община Костинброд и гости на
Общината.

Специалисти от сферите на 06-
разованието, здравеопазването,
социалните дейности, полицей-
ски служители, юристи, психоло-
зи, общественици и други, част от
Местната комисия за борба сре-
щу противообществените проя-
ви на малолетни и непълнолетни
(МКБППМН) град Костинброд, ра-
ботят за установяване и превен-
ция на тези деяния от малолетни-
те и непълнолетните.

Децата, престъпили общо-
приетите граници, не заслужа-
ват наказание, а корекционни
мерки относно възпитанието и

поведението им. Това е една от
основните задачи на МКБППМН
съгласно Закона за борба срещу
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни.
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Киноложката изложба на Бъл-
гарско овчарско куче се проведе
на 17 април 2021г. Събитието се

С два бронзови медала се
завърнаха кадетите на „Бели-
ца- Костинброд” от държавното
първенство по класическа бор-
ба, състояло се на 20 и 21 март в
град Самоков.

СЪБИТИЯ

ТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБАНА БЪЛГАРСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ

организира съвместно с МАБОК
Международна асоциация на
Българско овчарско куче/ и 06-

Медалистът ни Денис Стоянов
заслужи бронзово отличие в кате-
гория до 92 кг.

Борислав Здравков се окичи с
бронза след успешните си схватки
в категория до 71 кг.

Клуб по борба “Белица” имаше и

трети представител - Дилян Ири-
ков, който се представи отлично и

завършина 7-мо място в категори-
ята до 55 кг.

Във всяка категория участваха
кадети от цяла България и броят
им надхвърляше 30 души. Клуб
по борба “Белица” се представи
повече от отлично! Държавното
лично-отборно първенство по бор-
ба за кадети се състоя в Самоков.
Първите схватки от надпревара-
та започнаха още сутринта на 18
март, когато на двата тепиха в зала

щина Костинброд.
В тазгодишната изложбата взе-

ха участие клубове от цялата
страна. Съдиите оценяваха пред-
ставените екземпляри кучета от
българската порода и отсъждаха в
зависимост от размер, цвят, нрав
на кучето, зъби, опашка и походка.

Изложбата започна с изпълне-
ние на формация "Троп Ангелес"
от град София. След тяхната про-
грама в духа на българския фолк-
лор, всички клубове и индивиду-
ални състезатели взеха участие в
надпреварата. Косматите любим-
ци бяха оценявани от съдиите,
които прецизно свършиха своята
работа. За любимите овчарски ку-
чета бяха раздадени много награ-
ди във вид на храна - от спонсор
на МАБОК.

На събитието присъстваха г-н
Трайко Младенов-кмет на община

„Самоков” за своите елиминацион-
ни срещи излязязоха състезатели-
те в свободния стил.

На 20 и21 март премерваха сили
борците в класическия стил. Шам-
пионатът се проведе при стриктно
спазване на противоепидемични-
те мерки и поради тази причина не
беше допускана публика в залата.

Поздравления на Борислав

КОСТИНБРОД
СТР. 7

Костинброд, г-н Александър Ненов
- зам.кмет на община Костинброд,
г-н Борислав Борисов - кмет на
село Петърч, г-н Тихомир Благоев
- председател на МАБОК и органи-
затор на събитието.

Породата Българско овчарско
куче е известна в цял свят със
своите работни качества и с вну-
шителния си външен вид. Истори-
ята на Българското овчарско куче
започва още от времето на пра-
българите, които според истори-
чески свидетелства са пристигна-
ли по нашите земи заедно с тях.
По онова време кучетата от тази
порода са се използвали за пазене
на стадата от хищници.

Община Костинброд благода-
ри за избора на МАБОК, прес-
тижното им състезание да се
проведе за втори път на нейна
територия.
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и Денис - за пореден път те ни
носят медали от държавно пър-
венство! Поздравления и за тех-
ните треньори!
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