
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНБРОД
ША ИДИУД

Макар и преименуван - официално 24
май си остава един от най-хубавите и
най-българските празници! В този ден
отбелязваме великото дело на светите
братя Кирил и Методий - създаването на
азбуката ГЛАГОЛИЦА. Тя е в основата на
старославянската писменост на всички
славянски народи, тя е първоизточни-
кът на нашето, българското духовно и

книжовно просвещение! Първото нещо,
което научаваме в училище, когато прис-
тъпим неуверени в „храма на знанието“
- са БУКВИТЕ. С тях изписваме думите,
а думите обличат мислите ни със силата
на СЛОВОТО. Без словото - няма духо-
вност, няма начало, няма познание, зато-
ва ив Библията е написано: „В началото
бе словото!“ Книгите съхраняват посла-
нията на на историята, мъдростта на по-
коленията и проблясъците на великите
умове на човечеството! Книгите са извор

КИРИЛ Н МЕТОДИИ,
ОЗБУКД, ПрОСВЕТО Н КУЛТУРИ
СЛОВЯНСКОТа КНИЖОЕНОЕТ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ДУХОВИОСТТА, КОСТИНБРОД!
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на вдъхновение и знание, те запечатват
епохи, откриват нови светове на въоб-
ражението, карат ни да мислим, да ана-
лизираме и усещаме... Без книгите, без
културата на просвещението, без вдъхно-
вението на словото - всяка нация е мърт-
ва! Затова тачим през годините и пазим
пламъка на просвещението, запечатан в
химна на Стоян Михайловски: „Върви,-
народе възродини, към светли бъднини
върви, с книжовността - таз сила нова,
съдбата си ти поднови!“ Затова всяка го-
дина се вълнуваме на 24 май с емоциите
на младите хора - учениците и абитури-
ентите, радваме се на красотата на праз-
ника с постиженията в областта на бъл-
гарската култура и изкуство, гордеем се с
откритията на родната наука и...

ПРАЗНУВАМЕ - ВСИЧКИ ЗАЕДНО - КАТО

ЕДИН ГОРД НАРОД, ДАЛ НА СВЕТА СИЛАТА
НА БУКВИТЕ И КРАСОТАТА НА СЛОВОТО!

УЧИЛИЩА, ЧИТАЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ОТБЕЛЯЗАХА СВЕТЛИЯ БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК 24 МАЙ

Първо ОУ "Васил Левски" тържест-
вено отпразнува 24 май с вълнуващи
изпълнения на учениците, подготвени от
своите учители, съвместно с родителите.
Директорът на училището - Даниела Бо-
рисова - Милутинович, поздрави всички
присъстващи на празника като им поже-
ла здраве и дръзновение за преодолява-
не предизвикателствата в българското
образование.
ЧЕСТИТ И СВЕТЪЛ ПРАЗНИК - 24 МАЙ!

По случай 24 май - Ден на българската азбука, просве-
та и култура, децата от ДГ,„Детелина" (подготвителна група)
придружени от директора г-жа Румяна Аврамова посетиха НЧ
„Г. С. Раковски-1928 ", където бяха посрещнати от секретаря
Диана Михайлова и Владимира Баковска - певица и танцьорка.
Дечицата разгледаха читалището, четоха книжки в библиотека-

ОБЩИНА КОСТИНБРОД И.
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА.

С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ
На малОлетни и НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Организират

“Ваканция, Здравей"
16.00 - оцветяване на гипсови фигурки

17.30 - флаш моб на СОУ „Д-р Петър Берон“
18.00 - образователен интерактивен

спектакъл "ВИТАМИНОЗНО ШОУ"

сактрисата Илияна Балийска

та, качиха се на сцената, пяха, свириха и се забавляваха. Де-
нят се прпевърна в истински празник на буквите и до спеста!

На 24 май, по инициатива на чита-
лищния секретар и библиотекар на НЧ
"РАЗУМ - 1922" г-жа Венелина Манкова,
със съдействието на община Костинброд
в лицето на кметския наместник на с. Оп-
ицвет, г-жа Гергана Величкова, бяха под-
несени скромни подаръци на първоклас-
ниците от селото. Г-жа Манкова разказа
на децата как се подреждат книгите и как
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да намерят най-лесно любимия си автор. Песни, гатанки, забавление и щуро настроение!
Възможностза телевизионна изява

вХХМ-та ТАЛАНТИАДА „Мини Мис и Мини Мистър“
отЗ до 12г.в София!

Вход свободен- с Усмивки
Къде: площад “Иван Вазов”- гр. Костинброд



КОСТИНБРОД
СТР.2

В СЕЛ

Курбан бе даден в манастир
„Св. Георги Победоносец“, в село
Градец, а отец Серафим отслужи
литургия за здраве.

С погача посрещаше кметицата
на селото г-жа Искра Димитрова,
а присъстващи бяха кметът на 06-
щина Костинброд г-н, Трайко Мла-

В община Костинброд литургия
за здраве се отслужи от 9.00 часа
в храм “Св. Св. Кирил и Методий”,
Първи район в град Костинброд.
След това в 10.30 часа се освети
курбан за здраве в двора на храма
в Първи район в гр. Костинброд.

Отец Дамян, заедно с отец Сера-
фим, отец Венци и отец Методий, от-
служиха водосвет за здраве и благопо-
лучие. На водосвета присъстваха г-н
Александър Ненов - заместник-кмет
на община Костинброд, както и много
жители и гости на Костинброд.

ПРАЗНИЦИ НА ВЯРАТА

ПРАЗНУВАХМЕ О МАЙ - ГЕРГЬОВДЕН - НА МН

0 ПЕТЪРЧ СПАЗИАИЕ ТРАДИЦИЯТА И ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА ХРАБРОСТТА|И ББАГАРОСАА АРМИЯ
На 6 май беше поднесен венец по

повод Деня ня храбростта и праз-
никът на Българската армия и се
даде курбан за пролетния празник
на овчарите - Гергьовден. Кметът на
селото г-н Борислав Борисов, заед-
но с кмета на община Костинброд г-н

Трайко Младенов, председателят на
Общински съвет- Костинброд д-р Ата-
нас Тенев, г-н Симеон Спасов - кмет
на село Голяновци, г-жа Гергана Ве-
личкова - кмет на село Опицвет и жи-
тели на село Петърч, положиха венец
на паметника в центъра на селото, в
памет на загиналите за свободата на
България и в чест на Деня на хра-
бростта и Българската армия!

След това по традиция в храм „Св.
Вмчк. Георги“, с.Петърч се отслужи
литургия за здраве от Отец Желязко
Симонов. Празникът в село Петърч
завърши с освещаването на курбана
за здраве и благополучие на всички
жители на селото. В тези времена на
пандемия - здравето естествено е
най-желаният подарък за всички!

денов, председателят на Общински
съвет- Костинброд д-р Атанас Тенев,
зам.-кметът на община Костинброд
г-н Александър Ненов и много жи-
тели на село Градец.Празникът пре-
мина с много красиви пролетни емо-
ции, за радост на всички жители на
селото.

: община ;

ПИОДИ
МАЙ 2021

Църковният празни е в памет
„на император Константин и негова- |та майка Елена. е двамата светци е

Отец Серафим отслужи водосвет
за здраве, освети курбана и проче-
те молитва на зрелостницитеза ус-
пех на предстоящите изпити.

На следващия ден - 7 май, се със-
тоя трудовия полуден, който гимнази-
ята „Св.Георги Победоносец“ посвети
на празника и изминалата седмица
на гората. Учениците от училището
засадиха плодни дръвчета. Дванаде-
сетокласниците - заедно с директора,

си пожелаха - след години да посетят
двора на училището и да видят дръв-
четата, за които грижливо са се пот-
рудили, за да могат да се похвалят на
поколенията с креативното си дело.

с рзанаи историята на нашия град. :
и нашата Община. На територията на.
норимската резиденция. „Скретиск

„ свързана с житието на Константин Ве-
лики и неговата майка Елена. Място-

те, където императорът е резидирал:

Костинброд се намира къс- |
градил, както Константинопол, така. 8
сновите на християнската религия.

"Празникът, почитащ Св. Св. Кон- -
„ стантини Елена, се чества и в кв.

„Заха Стоянов“ (Зад линията), гр
"Костинброд. В едноименния параклис

“ отец Серафим отслужи Божествена
„ света литургия и освети празничния.
“курбан. Празникът почете замест- и
„ник-кметътна община если, гн
„Александър Ненов. -



МАЙ 2021 ПРАЗНИЦИ
КОСТИНБРОД

СТР. 3

ТРИ ПРАЗНИКА ЧЕСТВАХМЕна 9 май В СЕЛО ДРАГОВИЩИЦА
ДЕН НА ЕВРОПА, ДЕН НА ПОБЕДАТА И ЦЪРКОВНИЯТ ПРАЗНИК

НА СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ НЕДИТЕКН ЕА

С Литийно шествие до храм "Св.
Николай Мирликийски" започна
честването на празника в село Дра-
говищица. Гостите и жителите на се-
лото се отправиха към църквата „Св.
Николай”. Тя е обявена за паметник
на културатаот |! група с изключител-
на художествена стойност и е много
ценена от драговищенци. Отец Ра-
дослав отслужи литургия за здраве и

изнесе иконата на Св. Николай, която

На 09.05.2021 г. на стадион Бе-
лица, се проведе Национална из-
ложба на Каракачански кучета,

организирана от Национална Орга-
низация Каракачанско Куче (НОКК)
и община Костинброд.

бе пренесена в центъра на село Дра-
говищица.

След това празникът продължи
с поднасяне на венци пред мемо-
риалния комплекс, посветен на за-
гиналите във войните за Национал-
но освобождение и обединение на
България. Венец от Община Костинб-
род поднесоха г-н Трайко Младенов -
кмет на Общината и г-н Александър
Ненов - зам.кмет. Венец от Общински

Съдията на изложбата д-р Асен
Узунов оценяваше представените ек-
земпляри от Каракачанската порода.
Изложбата започна с поздрави от кме-
та на община Костинброд г-н Трайко
Младенов, от кмета на село Петърч
г-н Борислав Борисов и организа-
торите. На събитието присъстваха
още г-н Александър Ненов- зам.кмет
на община Костинброд, д-р Атанас
Тенев - председател на Общински съ-
вет-Костинброд, общински съветници

и жители на град Костинброд.
Кучетата бяха оценявани според

пола, в съответните класове, както

съвет- Костинброд поднесоха д-р Ата-
нас Тенев и г-н Иван Иванов, венец от
кметство Драговищица бе положен от
г-жа Албена Виденова - кмет на село
Драговищица и г-жа Анна Радовска-
общински съветник. На събитието
присъстваха общински съветници от
община Костинброд, Народният пред-
ставител от Софийска област в 45-то
Народно събрание- г-н Младен Мари-
нов и жители на село Драговищица.

Кметът на община Костинброд г-н
Трайко Младенов и кметът на село
Драговищица г-жа Албена Виденова
поздравиха всички присъстващи като
им честитиха празниците - Денят на
побадата 9-ти май, Денят на Европа и

храмовият празник на селото. По тра-
диция тържествата завършиха с из-
пълнения на децата от певческа шко-
ла „Иркапей”, които зарадваха всички
с хубави народни песни. Честит праз-
ник на село Драговищица! Честит Ден
на Европа! Честит Ден на Победата!

следва: бебе (3-6. месеца); подра-
стващи (6-9 месеца); млади (9-14
месеца); междинен (14-24 месеца);
открит (2-8 години); ветерани (над 8
години).

Бяха проведени и следните кон-
курси: Най-добро бебе; Най-добро
подрастващо куче; Най-добро младо
куче; Най-добро мъжко куче; Най-до-
бро женско куче; Шампион на излож-
бата; Развъдна двойка и Група на по-
томците.

Шампион на Национална излож-
ба Каракачанско куче - Костинброд
2021г. стана кучето "Дъги Симбен".



КОСТИНБРОД
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Дните на отворени врати се про-
веждат за кандидат-учениците през
предстоящата учебна година.

В професионалната гимназия бяха
разяснени особеностите на обуче-
нието, предметите по ветеринарство,ииеиша

Първо ОУ "Васил Левски", Пър-
ви район се класира на 3-то място
в Софийска област в Национално-
то състезание за безопасност на
движението по пътищата (БДП).

Поздравления за отбора в със-
тав: Димитър Иванов - 5 клас, Ни-
колай Георгиев - 6 клас., Цветелина
Мишева- 7 клас и резервата Георги

кетъринг и ресторантьорство, извън-
класните програми, изискванията на
училището към учениците и графикът
на приемната процедура. Дошли да
разгледат професионалната гимназия
бяха възпитаници до 7 клас от Второ

ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ
Стаменков от 7 клас. Преподавате-
лите, които подготвиха децата са
г-жа Поля Масларова и г-н Георги
Митов.

На състезанието децата бяха
придружени лично от Директора
на ОУ "Васил Левски", г-жа Дание-
ла Борисова.

ЧЕСТИТО КЛАСИРАНЕ !

ето на афугуриенти се състоя в
„училищния двор на гимназията в
рад""Костинброд. Арка от балони,

тя и красиви млади хора изпълни-
двора!на училището. .

„ Абитуриентите бяха уважени от за-
"местник-кмета на община Костинброд

г-н, Александър Ненов. За доброто
азнично настроение допринесе из-
лнението на децата от трети клас,

с ръководител г-жа Емилия Михайло-
ва, а церемонията по изпращането на
двандесетокласниците води г-жа Ваня
Панайотова.

Най-аплодирани по традиция бяха
така обичаната класна ръководителка
на 12 клас - г-жа Красимира Илиева и
самите абитуриенти, които преминаха
под училищното знаме след послед-
ния звънец.

Учениците бяха поканени на тре-
тия етаж в изцяло новата ЗТЕМ стая,

която през изминалата година минис-
търът на образованието и науката,
г-н Красимир Вълчев, лично откри.
Училищният ЗТЕМ Център предоста-
вя съвременна образователна среда
в сферата на природните науки, тех-
нологиите и иновациите и повишава
интереса на учениците към техно-
логичния сектор, инженерството и

предизвикателствата на новите про-
фесии, базирани на високи техноло-
гии и дигитална индустрия.

Класният ръководител на 12 клас
изненада любимите си възпитаници с
подаръци, а учениците връчиха офи-
циални грамоти на своите любими
учители. Заместник-кметът на община
Костинброд г-н Александър Ненов на
края на тържеството подари значки с
герба на община Костинброд на всич-
ки зрелостници.

УСПЕХ, МЛАДИ ХОРА!
СЛЕДВАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ!

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕВРАТИ в ПГВМСС „СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"
ОУ „Васил Левски“, гр.Костинброд и
Оу „Отец Паисий“, с.Петърч.

По покана на директора на ПГВМ-
СС „Св.Георги Победоносец“ г-н Све-
тослав Иванов, гост на Деня на от-
ворените врати беше г-н Александър
Ненов - зам.кмет на община Костинб-
род. Гостуващите ученици присъства-
ха на кратки открити уроци и се запоз-
наха с резултатите на учениците от
професионалната гимназия.

Малко по-късно учителят Иван
Македонски, в присъствието на за-
местник-кмета г-н Александър Ненов,
проведе специален урок за гостите
и дегустация на вина/ за по-възраст-
ните/. Виненият туризъм се развива
бавно в България, но все пак - в пра-
вилната посока. Сега вината са абсо-
лютно в модерния световен тренд, а

Д гче чтт т тт БЕ ТЪРЖЕС

българските вина стават все по-добри
и прочути. Работи се в посока за въз-
становяване на българските сортове
лозя. Учениците от паралелката „Ке-
търинг и ресторантьорство“ изучават
от тази учебна година поднасянето на
вина, техните сортове и отглеждане.
Възпитаниците на гимназията освен,

че излизат професионални ресторан-
тьори, изучават и науката за виното,
неговото масово пазарно производ-
ство, известно още като лозарство и
всичко свързано с производството но
виното - от гроздето до бутилката.

Като гост на дегустацията и на
открития урок бе поканена и г-жа
Петя Ангелова - търговски дирек-
тор на шато "Копса" и носител на
степен Адуапсей |еуе! ММте в Зрии
Едисайоп Тгиз!.

4

тотИ:
НА АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ ПГВМСС "СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

С много емоции, сълзи и радост
премина тържеството по повод из-
пращането на зрелостниците от
професионалното училище.>Из-
пълнени с обич думи бяха отправе-
ни от директора на училището- г-н
Светослав Иванов към завършва-
щите дванайсетокласници. Той из-
рази своята убеденост, че много от
зрелостниците успешно ще посрещ-
нат предизвикателствата на живота,
защото училището ги е подготвило
добре за тях.

Абитуриентите бяха уважени от за-
местник- кмета на община Костинброд
- г-н Апександър Ненов. А най- апло-
дирани бяха двете класни ръководи-

телки на двата завършващи класа -
г-жа Даниела Георгина- ръководител
на паралелка “Кетъринг и ресторан-
тьорство” и г-жа Илиана Владимирова
- ръководител на паралелка “Ветери-
нарен техник”.

За доброто празнично настроение
доприне изпълнението на танцовия
състав към професионалната гимна-
зия. Накрая традицията беше спазена
и училищното знаме премина от ръце-
те на завършващите в ръцете на бъ-
дещите абитуриенти.

СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ, ИМАЙ-
ТЕ ЦЕЛ, СЛЕДВАЙТЕ Я, ПОКОРЕ-
ТЕЯИ НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ

ОТ КЪДЕ СТЕ ТРЪГНАЛИ!
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Анекс за удължаване на договора
между Община Костинброд и Аген-
ция за социално подпомагане към
Министерството на труда и социал-
ната политика беше подписанза изЗ-

пълнение на проект ВСОБЕМОРОО1-
5.001-0055-С01 „3-1 - Топъл обяд в

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ
„ФЕНИКС“, ГРАД КОСТИНБРОД
СЕ ВКЛЮЧВА В НАЦИОНАЛНА

АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

На работна среща в кабинета на
кмета г-н Трайко Младенов бяха
д-р Ясен Цветков - Председател на
НАДРБ и Комисар Георги Иванов -
Директор на Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на
населението“ - София (РДПБЗН - Со-
фия). На срещата бяха обсъдени до-
брата работа на доброволците от До-
броволно формирование „Феникс“ по
време на наводненията в село Петърч
и град Костинброд, бъдещи инициати-

РАБОТНА СРЕЩА ПРИ КМЕТА

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЕКТА „ТОПЪЛ ОБЯД“ ДО 50 СЕПТЕМВРИ
условия на пандемията от СОМО-19
в Община Костинброд” до 30.09.2021г.

Проектът се финансира от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуж-
даещите се лица по Оперативна
програма за храни и/или основно
материално подпомагане 2014-2020,
в резултат от инициативата на Евро-
пейската комисия за преодоляване на
последствията от кризата чрез меха-
низма КЕАСТ- ЕЦ. Проектът стартира
на 04.01.2021г. и подсигурява предос-
тавянето на топъл обяд на най-нужда-
ещи се и уязвими лица при спазване
на всички противоепидемични мерки,
включително да се доставя храната
до дома на потребителите. По проек-
та се изхранват 110 лица.

Целевите групи, които са допус-
тими за включване по проекта са:

ви и членството в Националната асо-
циация. “Феникс” се включи активно
и в овладяването на възникналата
кризисна ситуация с наводненията в
община Костинброд през месец януа-
ри 2021г.

На срещата присъствахаиг-н Алек-
сандър Ненов - зам.кмет и ръково-
дител на Доброволно формирование
„Феникс“ и г-н Теодор Атанасов - до-
броволец.

ДФ "Феникс", според наредбата за
доброволни формирования, е в със-
тав от 15 човека. През 2019 година за
по - малко от 6 месеца всички добро-
волци успешно преминаха обучения
като получиха сертификати. Обучени-

1. Лица без доходи, или с ниски до-
ходи под линията на бедност - хора в
затруднение поради влошената ико-
номическа обстановка в страната.
Хора, които поради възрастта си, или
налични увреждания, са в по-висок
риск от заразяване и неблагоприятно
протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина
- без доходи или с ниски доходи под
линията на бедност и нямат близки,
които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпо-
магане, за които е установена нужда
от допълнителна подкрепа и в ус-
ловията на извънредна епидемична
обстановка, са в невъзможност да
задоволят основните си жизнени по-
требности.

По проекта се оказват и съпътства-

ята бяха с лектори от РДПБЗН - Со-
фия и Български Червен кръст.

ДФ „Феникс“ е създадено за предо-
твратяване или овладяване на бед-
ствия, пожари и извънредни ситуации
и отстраняване на последиците от
тях. Доброволците през последната

Ца КОПКА НА НОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА

С първа копка, извършена от
представители на фирма “ЕВв-

роброд груп” ЕООД и “Ипик Бил-
динг груп” ООД беше сложено нача-
лото на работата по изграждането
на още един нов жилищно-търгов-
ски обект в град Костинброд: Жи-
лищна сграда“ Сепгит Вшадта”
кв. Втори район, гр. Костинброд.

Жилищна сграда “Сепгит Вшдта”
е проект, вдъхновен от стремежа на
съвременния човек към балансиран и

пълноценен живот. Сградата е разра-
ботена според най-високите стандар-

ти на модерното строителство, съче-
тавайки удобство, функционалност и

отлична локация в центъра на град
Костинброд. В близост до сградата са
ключови търговски, развлекателни и

промишлени обекти, както и площад
Иван Вазов.

Проектът предвижда изпълнението
на пет етажна сграда и един цял етаж
за търговска дейност. Разположена
е на Ул. “Г.С.Раковски” в един голям
имот, който е обединен под едно общо
функционално и архитектурно-есте-
тическо решение. Фасадата на сгра-

дата, ритмично разчленена с балкони
и фасадни витрини, с характерните
за съвременното строителство прави
форми, създава усещане за функцио-
налност и удобство.

На “първа копка” присъстваха за-
местник-кметът на община Костинб-
род г-н Александър Ненов, председа-
телят на общински съвет д-р Атанас
Тенев, общинските съветници г-н Ди-
митър Григоров и г-жа Анелия Веле-
ва, г-н Ивелин Попов - състезател в
Националния ни отбор по футбол на
България, г-жа Александра Караган-
ска, г-н Димитър Георгиев - управител
“Общински инспекторат”, г-н Симеон
Спасов - кмет на село Голяновци и др.

Собственикът на имота и Инвести-
торите на обекта заявиха пред всич-
ки голямата благодарност към кмета
на Общината и цялото ръководство
за съдействието “Сепгит Вшдта”
да бъде построен за най-кратък срок.
Само преди един месец община Кос-
тинброд бе отличена от Националния
статистически институт като Община
с най-много нови жители през 2020г.
Данните сочат, че най-голямо увели-
чение на жителите за цяла България
е регистрирано в град Костинброд.

щи мерки, изразяващи се в съдей-
ствие за ползване на административ-
ни услуги при нужда, предоставяне
на актуална информация във връзка
с разпространението на СОМШ-19,
информация относно управление на
семейния бюджет, здравословното
хранене и др.

Община Костинброд продължава
приема на заявления - декларации
от лица, желаещи да бъдат включе-
ни в Проект ВСОБЕМОРО01-5.001-
0055-С02 “3.1 - Топъл обяд в условия
на пандемията от СОМ-19 в Община
Костинброд“. Всички идентифицира-
ни нуждаещи се лица подлежат на
потвърждаване от Дирекция соци-

ално подпомагане - град Костинб-
род за принадлежност към допус-
тимата целева група.

една година участваха в дезинфек-
цирането на обществени места в
града, отговарят на сигнали за съ-
действие и помощ, и се включват
във всяка извънредна ситуация,
свързана със здравето и защитата
на жителите на община Костинброд.

Населението на града се увелича-
ва с 655 души и вече достига 11 976
жители.

Развитието на бизнеса в Общи-
ната, инвестициите и строежите на
нови жилища, привличат все пове-
че хора, искащи по-добър и по-спо-
коен живот в близост до Столицата.

Канал К-8 в землището на село
Петърч и град Костинброд, дере на
ул. „Бачо Киро“, кв. Шияковци и ка-
навките между с. Петърч и кв. Масло-
во бяха почистени от наносите, блат-
на и дървесна растителност. Осигури
се проводимосттана канал К-8 в част-
та между река Блато и канал Слана
бара, с обща дължина 1100 метра.

Осигурена беше и проводимостта на
отводнително дере, находящо се ус-
поредно на ул. „Бачо Киро“ в кв. Шия-
ковци, вливащо се в канал Слана бара
с обща дължина 350 метра.

През май месец бяха почистени
отводнителните канавки по проте-
жението на ул. „Рожен“, ул. „Сергей
Румянцев“ и ул. „Прохлада“.
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С пролетно настроение, празнич-
ност и пъстрота НЧ “Заря-1914”, кв.
Маслово отбеляза Лазаровден, или
наричан още “Лазар”, “Лазарица”
или “Лазарова събота”. Събитие-
то започна с прекрасните песни, изЗ-

пяти от младите Лазарки от квартал
“Маслово”, гр. Костинброд. Самодей-
ците към НЧ “Заря-1914”, с ръково-
дител Екатерина Михайлова и секре-
тар Камелия Георгиева отбелязаха

ЕДИИИЕИЗЛазаровден като запалиха свещички
за здраве в храм “Св. Николай Чудо-
творец”. Отец Крум отслужи литургия
за здраве и благополучие. Лазарките
след това се отправиха към моста над
река Блато в кв. Маслово, за да из-
пълнят обичая „Кумичене”- хвърляне
на лазарски венци в реката. Пускане-
то на венец от девойка в реката сим-
волизира желанието на момата да се
задоми. естит Пазаровден !

!

На Велики четвъртък в ранната
сутрин деца и служители от ДЦРДУ
и ЦОП „Промяна“ спазиха ежегод-
ната си традиция и боядисаха велик-
денски яйца, в сградата на Дневен
център за работа с деца на улицата,
гр. Костинброд. Прекрасни червени и

шарени багри изпъстриха великден-
ските яйца, боядисани и декорирани
с много любов.

гру ш трии: Щ ГА е а Е ИПЕШЕРЕ
На 29 април /Велики четвъртък/

бе организирана /вече по традиция/
една от най-хубавите инициативи
в община Костинброд. „Великден-
ската украса на града“ е по идея на
община Костинброд, съвместно с
Местната комисия за борбас проти-
вообществени прояви на малолет-
ни и непълнолетни.

Инициативата по>украсяването

Бо|
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||
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||.

Децата от село Опицвет
украсиха своя площад.
Всичко бе организирано с
помощта на НЧ “Разум”, със
секретар Венелина Манко-
ва. Весели бяха празниците
за децата от село Опицвет.
Благодарим им за хубавата
украса и им желаем тя да
стане традиция!

на 20 стиропорни яйца и 6 зайчета
започна в 11.00 часа, в градинката
пред общинска администрация-Кос-
тинброд. Участници в инициативата
бяха училища, детски градини, соци-
ални центрове, кампанията “Живей
чисто” и Български младежки Червен
кръст-Костинброд. „Благодарим на
участниците, включили се и сътвори-
ли Великденска изложба за жителите

на Н пр
|

и гостите на Общината. Тези яйца са
за всички деца и възрастни - малки и

големи, мъже и жени, каки и батковци,
баби и дядовци!. Адмирацииза всич-
ки директори, учители и възпитате-
ли, дошли с деца, или потребители
в този ден!

За пътуващите хора и преминава-
щи коли през град Костинброд Велик-
денска украса имаше и на кръговото

редеъдит издалалтвдинаенаАЕкАКЕа»«юебожде азадбо «йо <| «ара?н«3ЗДРАВАТАР АНА ААА

и

кръстовище на Ломско шосе - "Бели-
ца". Великденски яйца имаше и във
всяко населено място в община Кос-
тинброд.

Вярваме, че Великденските праз-
ници са били по-светли и красиви
със сътворената украса от детски-
те ръце на нашата Община! Бъдете
здрави и нека Божията любов из-
пълни сърцатани!

м #жа дж.
» «2 жиаси
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НАГРАДИХМЕ ЗАСЛУЖИЛИ ДЕЦА-

МЛАДИ ТАЛАНТИ

На 28-ми април в спортна зала
„Белица“ в град Костинброд, кме-
тът на община Костинброд - г-н Трай-
ко Младенов, заедно с зам.кмета- г-н
Александър Ненов и председателят
на Общински съвет - д-р Атанас Тенев
наградиха най-добрите състезатели
от Общината в класическата борба и

леката атлетика.
Петима спортисти получиха ста-

туетка и грамота за цялостен принос
и спортни постижения.

ДЕНИС СТОЯНОВ И БОРИСЛАВ
ЗДРАВКОВ саот клуб по борба “Бе-
лица”, с треньори Борислав Здравков,
Крум Веселинов и Димитър Ценков.
Двете надежди в борбата са родом от
град Костинброд. Тренират в клуб по

борба “Белица”. През годините успяха
да извоюват множество медали и след
всеки изминат шампионат да стават

със аараж
На 18 май нашите балерини,ввзе-

ха участие в две изключително се-
риозни мероприятия на много ви-
соко световно ниво!

Първото участие беше на руската
длимпиада, която се проведе в руския
център в гр. София. Надпреварата
беше сериозна с 150 групи участници
от различни страни: България, Сър-
бия, Русия, Южна Корея, Гърция и др.

Децата от община Костинброд изЗ-

пълниха много сложен руски танц без
грешка и се представиха отлично.
След участието имаше церемония по

награждаване, на която нашите уча-
стнички взеха 2-ро място, с купа, ди-
пломи и медали за всяко от тях.

След това денят продължи с второ

все по-добри и все по- разпознаваеми.
ДЕНИС СТОЯНОВ е републикан-

ски шампион при децата в категория
до 66 кг, бронзов медалист в катего-
рия до 92 кг. и бронзов медалист на
републиканския шампионат за кадети
в град Бургас. Това е малка част от не-
говите отличия и постижения.

БОРИСЛАВ ЗДРАВКОВ е сре-
бърен медалист от Републиканското
лично първенство по борба за мом-
чета в категория 62 кг., провело се в

Горна Оряховица, бронзов медалист в

категория до 71 кг. от държавното пър-
венство по класическа борба, състоя-
ло се в град Самоков и многократен
първенец от турнир “Силата, красота-
та, бързината и мисълта”.

Три деца, трениращи в клуб по
лека атлетика “Фортуна” - гр. Кос-
тинброд, бяха отличени за цялос-
тен принос - Никола Величков, Ка-
лина Петкова и Росалия Рангелова.

Една от младите звезди на община
Костинброд е НИКОЛА ВЕЛИЧКОВ.
Той е в топ 10 по медали от целого-

участие, което беше следобед в ис-
панския фестивал в НДК. В този фес-
тивал също участваха деца от Бълга-
рия, Сърбия, Португалия, Румъния,
Испания, Италия, Кипър, Армения
и други. Нашите балерини изпълни-
ха нов испански танц, както и руски.
Журито беше международно от Бъл-
гария, Сърбия, Испания, Китай, Ар-
мения и Мексико. Огромна радост за
всички нас е, че на състезанието Кос-

тинброд е на първо място, със златни
медали.

Занятията по класически балет ще
продължат и през лятото в читалище
"Иван Вазов-1947"- гр.Костинброд.

Балетистът - треньор кани всички
деца, които имат желание дасе зани-
мават с красивото балетно изкуство
да се приснединяткъм групата.

дебажарателистасиилииианиаиздкиоокараслоааиоааааиаа

дишното си участие в Атлетическа
лига, а в комплексното класиране е
бронзов медалист. Никола е златен
медалист на скок от място и сребърен
на 6Ом. от “Атлетиката търси таланти”,
състоял се през 2021г. Състезателят
от клуб по лека атлетика “Фортуна” -
гр. Костинброд взе участие и на със-
тезание атлетическа лига от веригата
СОКОЗ! Никола се пребори за вто-
рото място и спечели сребърен медал
на скок от място с лично постижение
196 см. за родени през 2011г. Също
така е и бронзов медалист на скок от

място от финалния етап на атлетиче-
ската верига СОКО5! Лекоатлетът
участва в традиционния спортен тур-
нир „Тереза Маринова и приятели“
като спечели златния медал на чистия
спринт с резултат 7.8 сек.

Последната „топла“ новина око-
ло НИКОЛА ВЕЛИЧКОВ, предста-

вляващ клуб по лека атлетика “Фор-
туна”- гр. Костинброд, е че отново е
първи на турнир!!! Никола спечели 2

златни медала на 60 м. и скок от място
от турнира “Со КЮОБ! на 08.05.2021г.
Поздравления и за неговия треньор
г-жа Фиданка Борисова! Пожелава-
ме му всяка негова следваща цел да
бъде постигана с лекота.

КАЛИНА ПЕТКОВА е златен ме-
далист от Атлетическата лига. Тя е
най- новата звезда на клуб по лека
атлетика “Фортуна”. Тя започна сезо-
на с медал и й пожелаваме така да го
завърши. Успех, момиче!

РОСАЛИЯ РАНГЕЛОВАе родена

КОСТИНБРОД
СТР. 7

СПОРТИСТИ В КЛАСИЧЕСКАТА БОРБА И ЛЕКАТА АТЛЕТИКА

и живее в град Костинброд. Спортни-
ятйпът започва от клуб по лека атле-
тика “Фортуна-Костинброд” с треньор
Фиданка Борисова. Нашата състе-
зателка печели поредица Държавни
титли и медали от Национални шам-
пионати. В 8- ми клас се премества в
153-то Спортно училище и предста-
влява клуб “Локомотив”. Росалия през
2020г. стана шампион на България! На
Националния шампионат за юноши и

девойки под 20 години, провел се на
25 и 26 юли 2020г., Росалия е златен
медалист на 100м. с препятствия. Тя е
една от новите звезди на България и

гордост за община Костинброд!
АКТУАЛНО:

РОСАЛИЯ РАНГЕЛОВА от град
Костинброд е с покрит норматив на
100 м.с препятствия за Европейски
шампионат под 23г. На турнира "Нови
Звезди", Росалия Рангелова зае 2-ро

място на 100 м. пр. с резултат 13.97
сек., което е покрит норматив и си оси-
гурява участие в Европейски шампи-
онат!

С личен резултат на 200м. от 25.27
сек. тя спечели бронзов медал.

Наш съгражданин ще участва в Ев-
ропейски шампионат! Стискаме пал-
ци, Росалия да се върне с медал!

Пожелаваме на всички тренира-
щи деца в клуб по лека атлетика
“Фортуна” и клуб по борба “Бели-
ца” една здрава и успешна година!

Издава:
Общинска администрация Костинброд
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Състезанието „Луда надпревара” се про-
Вецде в град Коспинброад на 15 и 16 май 2021г.
- В специално обособена площ 6 индустри-
алната зона. През двата дни почитатели
на ексглрремните преживявания от близои
далеч посетиха град Косплинброа, за да се
насладят на уникалната програма на „Луда
Надпревара“ - авгломобилното шоу, Което е

под надслов: “СПРИ АГРЕСИЯТА НА ПЪТЯ! СТА-
НИ ЕДИН ОТ НАС!” Идеята на организатори-
пле на шоуто е да предизвиКат екстремни
емоции 8 Конгролирана среда - по пози на-
чин Желаещите па участват 8 него да 0сво-
бодят агресията си без да нараняпт ниКого.

Аглракцията наподобява Каскади ог екшън
филм, и се нарича „Театър на разрушение-
то“! ВсичКо гпова се случва наживо, пред
очите на зриглелште, Кошто изживявагл
емоцията на зрелищно шоу - без постра-
далш „Луда надпревара” бе осъществена В

град Косплинброд благодарение на добрата
съвместна работа между организатори-
те на събитието, общинска администра-
ция-Косглинброд, Общински Инспекторап и

Ру-Косглинброд, при спазването на изисква-
нията за прогливоепидемичните мерки.

Авглоглациатор номер едно В пърбо-
по събитие от сезон 2021 година стана
Красимир ШуКадаров с неговата Жигули.

„Луда надпревара“ 2021 предложи на по-
сетителите си оплново шоу с А1В-та
по Време на паузите и Каскади с ав-
пломобил „Пираня“. Очаквана беше и Во0-

дната сгоруя, подсигурена от БКС-Кос-
глонброд, Която  изми два авгломобила.

През двата дни на авлошоуто гос-
ти на събитието бяха Кметът на общи-
на Костинброд г-н Трайко Младенов, зам
Кметът г-н Александър Ненов, общин-
ските съветници д-р Атанас Тенев, г-жа
Даниела Сгланкова, г-н Мариан Младенов,
г-Жа Ана Расовска, г-н Игнат Гюров, Кме-

път на село Голяновци г-н Симеон Спасод,
г-н Александър НецоВ и много почитате-
ли на шоуто - ог Общината и България...

Кметът на община Косплинброд Трайко
Младенов, заедно с организатора на „Луда
надпревара"Илко Илиев и съдията Хрис-
го Ангелов - наградиха учасплниците, Кла-
сирали се на първо и Вглоро място. Освен.
наградите - участниците В надпревара-
па ще огнесат със себе си едно незабра- |!
Вимо преживяване, Което със сигурност |ще им дава самочувспвие. Зрителште пък ||

- със сигурност ще запомнят сграхот-
ни моменти оп съспезанията и агпрак-
циите с Каскади на Коли и АТВ-та, а защо
не и „водната струя” - Въпреки дъжда!

„Луда надпревара“ се утвърди Като праз-
ник на екстемните автомобилни спорто-
Ве,Койпоенамерил вече своепло място впо-
пулярните авто-шоу програми в България!


