
 
     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 
На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.3 и ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на Националното 

сдружение на общините в Република България, с поименно гласуване, с 16 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 13 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представител на Общински съвет – Костенец  

г-н Иван Йорданов Банчев – председател на Общински съвет – Костенец. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 

Общото събрание, той ще бъде заместван от г-н Тодор Станиславов Стойнов – 

зам.-председател на Общински съвет – Костенец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.3 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване, с 16 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 14 

Дава съгласието си Председателя на Общински съвет – Костенец да членува в 

Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република 

България, като дължимият членски внос е за сметка на бюджета на общината в частта 

„Общински разходи за Общински съвет“ и параграфа за разходи за членски внос и 

участие в нетърговски организации. 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.7 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.66 от Закона за местните данъци и 

такси, с поименно гласуване, с 13 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”, Общински 

съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 15 

            1. Общински съвет Костенец - одобрява План-сметка за необходимите разходи 

за събирането и транспортирането на битовите отпадъци, почистването на териториите 

за обществено ползване, подържане на депото и покриване разходите по 

инвестиционните   намерения   отразени в нея   /съгласно Приложение 1/,   в размер на 

767 304.28  лв. 

             2. Общински съвет Костенец - определя годишен размер на таксата за битови 

отпадъци спрямо количество на отпадъка както следва: 

               - за един съд тип „Бобър” – 1 800 лв. за година. 

             3. Общински съвет Костенец – определя  такса битови отпадъци за 2020 г. на 8.5 

промила върху данъчната оценка на недвижимия имот за физическите лица, от които 

3.5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване, 3.0 промила за поддържане на депо за 

битови отпадъци и 2.0 промила за почистване на територии за  обществено   ползване. 

             4. Общински съвет Костенец – определя  такса битови отпадъци за 2020 г. на 8.5 

промила върху по-голямата от отчетната стойност или данъчната оценка на 

недвижимия имот за юридически лица, от които 4.5 промила за сметосъбиране и 

сметоизвозване, 2.5 промила за поддържане на депо за битови отпадъци и 1.5 промила 

за почистване на територии за  обществено   ползване. 
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             5. Общински съвет – Костенец освобождава от плащане на такса битови 

отпадъци- училища, читалища, детски градини, общинска болница и църковни храмове.             

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, с 14 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, Общински 

съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 16 

1. Общински съвет – Костенец открива допълнително 1 /една/ щатна бройка в 

структурата на Общинска администрация – Костенец, за длъжността „Заместник-кмет“ 

на община Костенец. 

2. Възлага на общината да отрази съответните корекции в длъжностното 

разписание на общинската администрация. 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.49, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, с 12 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал се”, Общински съвет – 

Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 17 

Общински съвет – Костенец дава съгласието си да бъдат привлечени двама 

външни експерти (икономист и юрист) за подпомагане работата на Постоянните 

комисии към Общински съвет – Костенец. 

С лицата да бъдат сключени граждански договори за услуга за срок от пет 

месеца на стойност 5000,00 /пет хиляди/ лева на експерт. 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с  поименно гласуване, с 14 гласа „за”, 0 

„против” и  0 „въздържал се”, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18 

1. Общински съвет - Костенец дава съгласие община Костенец да 

кандидатства с проектно предложение за закриване и рекултивация на депото за твърди 

битови отпадъци, гр. Костенец по процедура №BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на 

депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-

145/14”, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.” 

2. Възлага на Кмета на община Костенец да осъществи всички необходими 

действия за подготовка, подаване и изпълнение на проектното предложение по 

процедура №BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, по приоритетна ос 2 

„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, с  поименно гласуване, с 16 гласа „за”, 0 „против” и  0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19 

Общински съвет – Костенец приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община 

Костенец в търговските дружества с общинско участие в капитала (съгласно 

приложение).  

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

 На основание чл.21, ал. 1, т. 9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 17, ал. 

1, буква „а“ от Учредителния акт на дружеството и чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредба за 

условията и редa за упражняване на правата на собственост на община Костенец в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, с поименно гласуване с 14 гласа 

„за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”,  Общински съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 

 

 Изменя учредителния акт на „Костенец лес 18“ ЕООД, както следва: 

 

  Чл. 1, ал. 1 – премахване на пълния член от думата „настоящия“ и ал. 1 следва да 

се изпише по следния начин: 

 „чл. 1, ал. 1. С настоящия учредителен акт се учредява еднолично дружество с 

ограничена отговорност с наименование „КОСТЕНЕЦ ЛЕС 18“. 

 Чл. 4, ал. 1. От предмета на дейност отпадат лизинговите сделки. Мотив – 

Съгласно Закона за мерките за изпиране на пари, Правилника му за прилагане 

дружествата, които имат в предмета си на дейност лизингови сделки се считат  за 

задължени лица, съгласно  

ЗМИП, което се приема с безспорност от страна на контролиращата институция ДАНС 

до доказване на противното. С цел да се избегнат недоразумения, а и предвид липсата 

на необходимост дружеството „Костенец лес 18“ ЕООД да осъществява лизингови 

сделки, то предлагам да гласуваме за отпадането на този тип сделки. Респективно, чл. 4, 

ал. 1, да придобие следния вид: 

 „Чл.4, /1/ Дружеството има следния предмет на дейност: дърводибив, 

преработка и продажба на дърва за огрев на населението, изпълнение на дейности в 

горските територии -общинска собственост, дейност по ползване на дървесина и 

недървесни горски продукти за стопанисване и управление, възпроизводство, ползване 

и опазване на общинските гори и земи на територията на Община Костенец, 

възстановяване на нарушени терени от горския и поземлен фонд, озеленяване, ловно 
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стопанство, ловен туризъм, охрана на дървесни видове по поречията на реки, край 

пътища; Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, 

преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос 

и износ на стоки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, консултантска дейност, 

туристически, информационни, програмни, складови услуги и други услуги; Сделки с 

интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.“ 

 Чл. 5, ал. 1 – поради наличие на множество повторения на думата 

„дружество“ и за яснота в изказа предлагам да се гласува текстът на посочената 

разпоредба да придобие следния вид, а именно: 

 „Чл. 5. /1/ За стопанската си дейност вън от населеното място, където е 

седалището и управление на Дружеството, с решение на едноличния собственик на 

капитала могат да се образуват клонове на Дружеството“. 

 

 Чл. 6, ал. 3 – се премахва членуването с пълен член на думата „управител“, 

предвид константното граматично правило в българския език. Текстът на ал. 3 следва 

да се чете по следния начин: „Плановете са част от работната програма и 

функционални задължения на управителя на Дружеството.“  

  Глава III  - отпада, предвид безпредметността на част от разпоредбите, а 

другите са част от правата на едноличния собственик на капитала или са разпоредби, 

намерили мястото в други Глави от учредителния акт. 

 За да се избегнат недоразумения и необходимост от изменения на вече взети 

решения, предлагам да се запази поредността на членовете, като в текста на 

съответната глава да се изпише следното /ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № ...... НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ/, същият текст се изписва и след 

номерацията на членовете от чл.11 до чл. 14. 

 Заглавието на ГЛАВА IV се изменя от „Органи на дружеството“ в „Органи 

на управление на Дружеството“ - целта е въвеждане на ясното и избягване на 

недоразумения в тълкуването на наименованието на съответната Глава. 

 Чл. 15, ал. 2 се отменя, тъй като противоречи на чл. 181, ал. 1 т. 1, буква „б“ 

от Закона за горите, която гласи, че Управлението на горските територии -общинска 

собственост се осъществява от ...търговско дружество, в което общината е едноличен 

собственик на капитала“, респективно не е предвидена възможност настоящото 

дружество да е с правна форма „дружество с ограничена отговорност“ за да е налице 

хипотезата заналичие на съдружник. Т.е. даденото уточнение, че управителят на 

дружеството може и да не е съдружник, освен че е в противоречие на вече цитираната 

законова норма, се явява и безпредметно.  

 

 Старата ал. 2 се заменя със следния текст: „ /2/ Общинският съвет 

упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала в 

Дружеството.“ 



 Добавя се нова ал. 3, която гласи следното - „/3/ Дружеството отчитат 

изпълнението, респ. етапа на изпълнение на взетите от  Общинския съвет решения до 

10-то число на всеки месец, като представят информация в съответната дирекция на 

общинската администрация, чрез която решението е изпратено за изпълнение.“ 

 Раздел „Компетентност на едноличния собственик на капитала“ се 

изменя, както следва: 

 Чл. 17. /1/ Едноличният собственик на капитала има изключителната 

компетентност за приемане на решения относно:  

1. изменения и допълнения на учредителния акт на дружеството; 

2. преобразува и прекратява дружеството; 

3. приема годишния счетоводен отчет и баланса, взема решение за разпределяне 

на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер; 

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала; 

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от 

отговорност; 

6. назначава контрольор, ако е предвиден и определя възнаграждението му; 

7. избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител на дружеството; 

8. взема решения за откриване или закриване на клонове; 

9. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други 

дружества; 

10. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав 

или договор; 

11. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни 

права върху тях; 

12. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - 

собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или 

разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина; 

13. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или 

контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях; 

14. взема решения за допълнителни парични вноски; 

15. дава разрешение за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в 

полза на трети лица; 

16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която 

се признават задължения или се опрощава дълг; 

17. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; 

18. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти 

и/или движими вещи, собственост на дружеството; 

19. дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, 

за поемане на менителнични задължения, без значение на техния размер; 

20. дава разрешение за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на 

дружеството, без значение от размера на задължението; 

21. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството; 

22. дава съгласие за закупуване на ДМА, включително на лизинг, без значение от 

размера на задължението. 

23. одобрява годишни и перспективни планове за развитие на Дружеството; 

24. определя размера на паричните фондове и размера на отчисленията по тях; 

25. приема правила за работната заплата и други правила с вътрешно действие; 

26. въпроси за организационната и щатна структура на Дружеството; 



 27. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или 

от учредителния акт. 

 Раздел „Решения“ се изменя, както следва: 

 Чл. 18. За заседанията на едноличния собственик на капитала се изготвя 

протокол, в който се вписват в съкратен вид взетите решения. Протоколът се подписва 

от едноличния собственик на капитала в лицето на председателя на общинския съвет. 

 Чл. 19. Решенията, които подлежат на вписване в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията се вписват по реда и начина, определени в законовата рамка.

  

 Допълва се раздел „Управление и контрол на Дружеството 

Чл. 20. /1/ Възлагането на управлението на дружеството се осъществява чрез 

договор за управление. Договорът се сключва от името на дружеството, чрез кмета на 

община Костенец. 

/2/ Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото 

на Дружеството се възлага с договор за контрол, сключен от името на дружеството, 

чрез кмета на община Костенец. 

/3/ Договорите по предходните две алинеи се подписват в три еднообразни 

екземпляра - по един за Дружеството, за лицето, на което е възложено 

управлението/контрола и за община Костенец. Екземплярът за общината се съхранява в 

дирекция „Човешки ресурси". 

/4/ Договорите за управление и за контрол на Дружеството се сключват за срок 

не по-дълъг от 2 години. 

 /5/ Ако в учредителния акт не е предвиден контрольор, контролът се 

осъществява от съответната постоянна комисия на Общински съвет Костенец, в чийто 

ресор попада дейността на дружеството. 

 Предвид горепосочения допълнителен раздел следва разместване на 

номерацията на разпоредбите, поради което се следва новата номерация по изменения 

учредителния акт.  

 Раздел „Управител, компетентност“ се изменя, както следва: 

Чл. 21. Управителят организира  и ръководи дейността на Дружеството в 

съответствие със закона и решенията на общински съвет -Костенец 

 Чл. 22 ./1/ Управителят: 

 а/ представлява Дружеството пред трети юридически и физически лица. 

Представителната власт на управителя обхваща само действия във връзка с 

оперативното /обикновеното/ управление дейността на Дружеството 

 б/ привежда в действие всички решения на едноличния собственик на капитала; 

 в/ отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на Дружеството и 

ги представя за утвърждаване от едноличния собственик на капитала; 



 г/ изготвя програма за дейностите на Дружеството за всяка календарна година с 

работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие 

дейностите на Дружеството и ги представя за утвърждаване от едноличния собственик 

на капитала. 

 /2/ Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо 

име, да участвува в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена 

отговорност,  както и да заема длъжности в ръководни органи на други дружества, 

когато се извършва конкурентна дейност без изрично писмено съгласие от едноличния 

собственик на капитала.  

 Чл. 23. Управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на 

обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.   

 Чл. 24. Управителят няма право да сключва договори за заем/кредит, ипотека, 

залог /включително особен/, поемане на менителнични задължения, лизинг, всякакви 

разпоредителни и/или управленски действия относно недвижими имоти, включително, 

но не само придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, 

включително учредяване на тежести, без значение на материалния интерес.Изброените 

договори ще бъдат сключвани от Кмета след решение на едноличния собственик на 

капитала. 

Чл. 25. Управителят има право да разрешава плащания, да извършва такива, 

както и да прави разходи до 100 лева на седмица. Разходи над посочената сума се 

правят само след комулативното наличие на следните няколко обстоятелства: 

- мотивирано искане за разходване на средства над посочения в чл. 25 размер, 

адресирано до кмета на община Костенец и зам. Кмета на общината с ресор „Финанси“; 

- доклад от заместник кмета на община Костенец, с ресор „Финанси“; 

- заповед на кмета на община Костенец. 

Учредителния акт се допълва с раздел „Контрольор“ 

Чл. 27. /1/ Контрольорът, ако такъв бъде избран от общото събрание на 

съдружниците, следи за спазването на учредителния акт и за опазването на 

имуществото на дружеството. 

 /2/ Контрольорът, ако такъв бъде избран, дава отчет за работата си пред 

едноличния собственик на капитала. 

 

ГЛАВА V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ се допълва със следните раздели и със 

следните текстове: 

 

Дивиденти и лихви 

 Чл. 33. /1/. Дивиденти се разпределят по решение на едноличния собственик на 

капитала, въз основа на предложение на председателя на общинския съвет и общински 

съватници. 

 /2/ Едноличният собственик на капитала участва в разпределението на 

печалбата. 



Авансови дивиденти 

 Чл. 34. /1/. Ако това се допуска от закона, едноличният собственик на капитала, 

по предложение на председателя на общинския съвет и общински съветници, може да 

приеме правила за авансово изплащане на дивиденти. 

 

 /2/. Като авансов дивидент може да се изплаща до 70 (седемдесет) на сто от 

печалбата, реализирана през съответното календарно тримесечие след отчисленията по 

задължителните фондове. Авансово изплатените дивиденти се приспадат от дивидента, 

определен съгласно годишните резултати. 

  

Изплащане на дивиденти 

 Чл. 35. Дивидентите се изплащат на едноличния собственик на капитала по 

банкова сметка, с титуляр община Костенец. 

 

В ГЛАВА VIII “ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ“ се прави следното изменение на 

 чл. 38, ал. 1, т. 4, а именно: отпада „по решение на съда по регистрация“ предвид че 

тази хипотеза е част от последващото предложение от същата точка - „или в 

предвидените от закона случаи“. В тази връзка текстът на чл. 38, ал. 1, т. 4 е следният: 

„в предвидените от закона случаи“. 

 

ГЛАВА IХ „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ се изменя , както 

следва: 

 

 За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се подчиняват на общия 

режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се 

разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им 

правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя. Ако 

някоя от клаузите на този устав противоречи на императивна правна норма, то тя се 

смята за неписана. 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 



 

 
     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с 16 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”,  Общински съвет – Костенец прие                    

 

                         Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                   № 21 

 

Отменя т.5 от Решение № 133, по протокол № 28 от 14-18.12.2018г. на 

Общински съвет – Костенец, с която е избран за Прокурист на „Костенец лес 18”ЕООД 

Иво Иринеев Милчев 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл. 5, ал. 3, чл. 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост /НУРВИДГТ/ и за ползване на 

дървесина и недървесни горски продукти с 14 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал 

се”, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 22 

 1. Добива на дървесина до временен горски склад да се извършва от 

правоспособни работници назначени с договори към общината и/или чрез възлагане по 

реда на Глава втора от НУРВИДГТ. 

2. Продажбата на дървесина да се извършва съгласно чл. 46 от НУРВИДГТ по 

един от следните начини: 

- стояща дървесина на корен и/или добита дървесина на временен горски склад; 

3. Съгласно чл.66, ал.2, т.3 и чл.71 ал.1 във връзка с чл.71, ал.6, т.1 от 

НУРВИДГТ, цялото количество дървесина предвидено в лесосечния фонд за 2020 год., 

да бъде продадено по ценоразпис. 

4. Утвърждава ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски 

продукти от горската територии на Община Костенец за 2020 г., (съгласно 

приложение), съобразно следното разделение: 

 4.1. Одобрява/Утвърждава ценоразпис за физиологично структурно здрава 

дървесина, добита на временен горски склад  

 4.2 Одобрява/Утвърждава ценоразпис за повредена дървесина от биотични и 

абиотични фактори, добита на временен горски склад  

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


4.3. Одобрява/Утвърждава ценоразпис за товарене, разтоварване и транспорт на 

дървесина. 

4.4. Одобрява/Утвърждава ценоразпис за сеч и извоз на дървесина до временен 

горски склад. 

5. Общински съвет Костенец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, 

ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост /НУРВИДГТ/ и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти одобрява Годишен план за ползване на 

дървесина от горски територии на Община Костенец за 2020 г. 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост във връзка с 

чл. 30, ал. 1 и ал. 5 и чл. 19 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура, с поименно гласуване с 14 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец прие 

 

                                  Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                         № 23 

 

І.  Общински съвет – Костенец дава съгласие за отдаване под наем  на част от 

недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 15 

/петнадесет/ кв.м., находящ се  в УПИ VІ - 1934,397 „За община и административно – 

делово обслужване“ в кв. 90а, по плана на гр. Костенец, за разполагане и комуникация 

на телекомуникационно съоръжение и свързаното към него оборудване, за срок от 10 

/десет / години, при месечна наемна цена  в размер на 300,00  /триста/ лева. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Костенец да издаде заповед в полза на 

заявителите – „ А1 България“ ЕАД и да сключи договор за наем при одобрените по- 

горе условия и цени. 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост и чл. 42, ал. 1 от Наредба за общинската собственост, § 14, ал. 1 от 

Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 64, ал.1, т. 4 от Закона за 

устройство на територията, с поименно гласуване с 13 гласа “за”, 1 глас „против” и 2 

“въздържал се”, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 24 

1. Да се продаде следния недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ Поземлен имот № 022084 с площ от 0,581 дка /петстотин осемдесет и 

един кв.м./, Начин на трайно ползване: Територия на естествени ресурси за 

възстановителни мероприятия  в землището на с.Очуша, местността „Папратливица” на 

„Екоинженеринг – РМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, 

район Слатина, бул. „Ситняково” № 23,  ЕИК 121283500, едноличен собственик на 

капитала: „Държавна консолидационна компания” ЕАД, собственик на:  „Инсталация 

за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води” изградена в имота, при 

продажна цена, определена въз основа на пазарната оценка изготвена от лицензиран 

оценител в размер на 8707,00 лева /осем хиляди седемстотин и седем  лева/. 

2. Възлага на Кмета на Община Костенец да сключи договори за покупко – 

продажба с „Екоинженеринг – РМ” ЕООД. 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37o от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване, с 15 гласа 

„За“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ Общински съвет – Костенец приема  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 25 

  

1. Приема Годишен план за паша за стопанската 2020 - 2021 година и определя 

размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от общинския 

поземлен фонд за индивидуално ползване, съгласно приложение № 1 към 

годишния план за паша. 

2. Приема Правила за ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския 

поземлен фонд на територията на община Костенец за стопанската 2020 - 2021 

година. 

3. На основание чл. 24а, ал.6, т.4, чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ дава съгласие за 

предоставяне на пасища, мери  и ливади от общински поземлен фонд (ОПФ) за 

индивидуално ползване, като се  отдават под наем по реда на чл.24а, ал.2 и чл. 

37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи чрез 

извършване на разпределение между собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ в съответното землище, 

съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в 

зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и 

ливади, за срок от 6 /шест/ стопански години.  

4. Определя пазарна наемна цена за отдаване под наем на  пасища, мери  

ливади по землища, съгласно категорията и начина на трайно ползване, както 

следва: 
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землище пасище, мера,категория ливада, категория 

  І-VІ VІІ VІІІ-Х І-VІ VІІ VІІІ-Х 

с. Горна 

Василица 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 

с. Долна 

Василица 4,00 4,00 4,00 

7,00 8,50 8,00 

с. Голак 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

4,00 4,00 

с. Очуша 5,50 5,50 5,50 4,50 4,50 4,50 

с. Подгорие 4,50 4,50 4,50 5,50 5,50 5,50 

с. Пчелин 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 

с. Костенец 6,00 6,00 6,00 8,30 8,30 7,00 

 

5. На основание чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ: 

5. 1. Дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд след извършеното разпределение по т. II. 1 да се отдадат под наем чрез 

търг, в който се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за срок от една 

стопанска година, при първоначална наемна цена, съгласно т. II.2. 

          5.2. Дава съгласие останалите след провеждане на търга по т. III.1 свободни 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се отдадат чрез търг на 

собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение 

да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за срок от една стопанска 

година, при първоначална наемна цена, съгласно т. III.2. 

6. Възлага на Кмета на Община Костенец ежегодно да извършва проверки за 

спазване на условията по чл.37и, ал.4 по сключените договори за наем или 

аренда на пасища,мери и ливади от Общинския поземлен фонд. 

7. Определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на 

мерите и пасищата: 

7.1. Задължения на общината: 

 7.1.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за 

извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 

 7.1.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите 

относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 

 7.2. Задължения на Животновъдите, ползватели на общински мери и пасища: 

 7.2.1. Да заплащат определената годишна наемна цена в срок, съгласно договора 

за наем; 



 7.2.2 да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и 

екологично състояние, съгласно определените Национални стандарти. 

7.2.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност 

и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 

7.2.4. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, да не 

ги разорават и да не ги използват за не земеделски нужди. 

 7.2.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, 

опасни и други отпадъци. 

 7.2.6. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите. 

 7.2.7. Да спазват установените правила за противопожарна безопастност 

 7.2.8. Да окосяват порасналата, неизпасана трева. 

 7.2.9. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 

препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с 

утайки от пречистени отпадни води. 

 7.2.10. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя. 

 7.2.11. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 

 7.2.12. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 

 7.2.13. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 

 7.2.14. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем 

пасища, мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от 

оторизираните с това органи. 

 7.2.15. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 

 7.2.16. Да се запазват задължително съществуващите полски граници /синори/ на 

земеделския имот 

 7.2.17. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите. 

 7.2.18. Да ползват прокарите и полските пътища за достъп до предоставените 

пасища, мери и ливади 

 7.2.19. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 

 7.2.20. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в 

пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от 

тяхно име и за тяхна сметка. 



 7.2.21. При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с 

плевелната растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се 

съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и 

почистване от храсти с кмета или кметския наместник на населеното място. 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване с 16 гласа 

«за», 0 «против» и 0 «въздъръжал се», Общински съвет-Костенец прие  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 26 

1. Общински съвет – Костенец предоставя на Общинска служба „Земеделие” гр. 

Костенец имот от общински поземлен фонд за признаване на правото на 

възстановяване на собствеността на наследници на ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 

ЛЕНДЖОВ, съгласно Решение на Общинска служба „Земеделие” № 1629 от 

20.08.1993г., както следва: 

 Проектен имот с кад. №185050 – ливада с площ от 5,654 дка, категория пета, 

находящ се в местността „Потока”, землище в с.Костенец, с ЕКАТТЕ: 38916, 

Община Костенец, съгласно скица – проект № К00997/13.08.2019г., 

съответстващ на т.1 /ливада – 8,00 дка/ от Решение № 1629/20.08.1993г., 

съгласно представена декларация за идентичност на имота към преписката. 

Проектният имот попада частично в имот с кад. №185016 – ливада с площ от 

8,037 дка, категория пета, съгласно скица № К03101/07.02.2014г., за който е 

съставен АОС № 1829/25.02.2014г., частна общинска собственост. 

 Проектен имот с кад. №185026 – ливада с площ от 2,645 дка, категория пета, 

находящ се в местността „Потока”, землище в с.Костенец, с ЕКАТТЕ: 38916, 

Община Костенец, съгласно скица – проект № К01007/02.09.2019г.,съответстващ 

на т.1 /ливада – 8,00 дка/ от Решение № 1629/20.08.1993г., съгласно представена 

декларация за идентичност на имота към преписката. За него има издадена скица 

№ К03102/07.02.2014г. и съставен АОС № 1830/25.02.2014г., частна общинска 

собственост. 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 във връзка с чл.17, ал.1,т.4 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация,  с поименно гласуване 

с 16 гласа «за», 0 «против» и 0 «въздъръжал се»,  Общински съвет –Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 № 27 

 

1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 лв. за раждане на  дете на 

следните жители на община Костенец: 

1.1. Десислава Йорданова Христова 

1.2. Десислава Спасова Стоева 

1.3. Мирела Радославова Златкова 

1.4. Галя Евтимова Геренкова 

1.5. Елина Владиславова Петковска 

1.6. Ралиана Иванова Атанасова 

1.7. Сълзомира Ангелова Йоневска 

1.8. Мая Йорданова Иванова 

1.9. Стела Георгиева Миликина 

1.10. Десислава Георгиева Терзийска 

1.11.Таня Иванова Паунова 

1.12.Владимир Петров Минчев 

1.13.Гергана Пламенова Зарова 

1.14.Илиан Василев Нейчев 

1.15.Пенка Живкова Димитрова 

1.16. Светла Спасова Спасова 

1.17.Венцислав Василев Костадинов 

1.18. Ангелина Венциславова Стоилова 

1.19.Петя Иванова Ангелкова 

1.20. Ася Симеонова Симова 

1.21.Петя Георгиева Димитрова 

1.22.Стоименка Йорданова Симова 

1.23.Станимира Маркова Златанова 

1.24. Даниела Николова Терзийска 

1.25.Жанет Емилова Джорова 

1.26.Маргарита Иванова Данаилова 
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1.27. Добринка Стоянова Ганджулова 

1.28. Селена Георгиева Георгиева 

 

2.Общински съвет – Костенец отпуска еднократна помощ за лечение на следните 

жители на Община Костенец:  

2.1. Пенка Иванова Георгиева, жител на град Костенец –300,00 лева;  

2.1. Янка Костидинова Юстиниянова жител на гр. Костенец – 560,00 лева;  

2.3. Славка Страшимирова Шишкова, жител на гр. Момин проход – 560,00 лв.;  

2.4. Николай Стоянов Божилов, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.;  

2.5. Катя Петрова Банчева, жител на с. Костенец – 500 ,00 лв.;  

2.6. Занка Георгиева Недялкова, жител на гр. Костенец – 250,00 лв. 

 
3. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общинския бюджет. 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.208 и чл. 134, ал.2, т. 1, т.2 и т.6 от Закона за устройство на 

територията, с 16 гласа „За“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“, Общински съвет - 

Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 28 

 

1. Дава съгласие, като собственик, за изменение на плана за регулация на 

УПИ ХХІV-5 и УПИ ХІХ-8 в кв.1 по регулационния план на к.к.Пчелински бани, при 

което теренът, отреден за озеленяване, се премахва и вътрешната регулационна линия 

между новообразуваните урегулирани поземлени имоти минава по имотната граница 

между поземлени имоти с идентификатори 58863.200.5 и 58863.200.6.   

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по 

Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни актове, във връзка 

с разрешаването и изработването на изменението на плана за регулация. 

3. Изработването на изменението на плана за регулация да е изцяло за 

сметка на собствениците. 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т. 3, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за 

опазване на земеделските земи/ЗОЗЗ/, с 15 гласа „За“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“, 

Общински съвет- Костенец прие  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 29 

 

 1. Одобрява техническо задание и разрешава изработването на ПУП-ПЗ 

/подробен устройствен план - план за застрояване/ за имот № 066053, в землището на 

село Долна Василица с ЕКАТТЕ 24894, местност „Полето”, община Костенец с 

отреждане за „Площадка за неопасни отпадъци”, при следните показатели на 

застрояване: 

 Устройствена зона – „Пп“; 

 Плътност на застрояване /Пзастр./ – 60%; 

 Интензивност на застрояване /Кинт./ – 0,6; 

 Минимално озеленена площ /Позел./: 30 %; 

 Максимална етажност – 1; 

 Максимална кота корниз – до 10м; 

 Начин на застрояване – свободно; 

 Пътен достъп – асфалтов общински полски път, водещ до гр. Костенец;. 

2. Упълномощава и възлага на кмета на общината да предприеме необходимите 

действия по ЗУТ, ЗОЗЗ и свързаната с тях нормативна уредба. 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


 
     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.24, ал.1 от Закона за 

опазване на земеделските земи/ЗОЗЗ/, с 16 гласа „За“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“, 

Общински съвет- Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 30 

 1. Одобрява техническо задание и разрешава изработването на ПУП-ПЗ 

/подробен устройствен план - план за застрояване/ за имот № 003096, в землището на 

село Пчелин, местност „Селищата” с ЕКАТТЕ 58863, община Костенец, област 

Софийска с отреждане за „Вилно строителство.”, при следните показатели на 

застрояване: 

 Устройствена зона – „Ов“; 

 Плътност на застрояване /Пзастр./ – 40%; 

 Интензивност на застрояване /Кинт./ – 0,8; 

 Минимално озеленена площ /Позел./: 50 %; 

 Максимална етажност – 1-2; 

 Максимална кота корниз – до 10м; 

 Начин на застрояване – свободно; 

 Пътен достъп – общински път – улица на к.к.Пчелински бани с учредено 

право на преминаване през имот № 003121; 

2. Упълномощава и възлага на кмета на общината да предприеме необходимите 

действия по ЗУТ, ЗОЗЗ и свързаната с тях нормативна уредба.  

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


 
     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 4 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  20 декември 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

 

На основание чл.21, ал.1,т. 23 и чл.27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с 14 гласа „За“, 2 „против“ и 0 „въздържали 

се“, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 

1. Общински съвет – Костенец задължава управителя на търговско дружество 

«Костенец лес 18» ЕООД да предостави на едноличния собственик на 

капитала, в срок до 30.12.2019 г. /включително/, пълен финансово-

счетоводен отчет за състоянието на търговското дружество. 

2. В справката да се отразят всички данни за имущуственото състояние и 

собствеността на дружеството, в това число движими вещи и материални 

актви. 

3. С настоящето управителят да се счита за лично уведомен. 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

 

 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


 

 
 


