
 
                  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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 година 

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

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с 15 гласа „за”, 0 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 80 

 

Общински съвет – Костенец приема Наредба №1 за обществения ред и 

безопасността на движението на територията на община Костенец и опазване на 

общинските имоти и вещи. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 година 

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

 

На основание чл.21, ал.1,т12 и т.23 и чл.27, ал.3  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с 15 гласа „за”, 0 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 81 

 

Общински съвет – Костенец приема Наредба за управление на общинските 

пътища на територията на община Костенец. 

 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 година 

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

Във връзка с чл.196, ал.5, чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията, 

на основание чл.21, ал.1,т12 и т.23 и чл.27, ал.3  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, с поименно гласуване с 15 гласа „за”, 0 „против“ и 0 

„въздържали се“, Общински съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 82 

 

Общински съвет – Костенец приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и 

заздравяване на строежи или части от тях от администрацията на община Костенец. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 година 

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

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

самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2, ал.3 от Закона за публичните 

финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2020 г. на 

Република България и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет, с поименно гласуване с 15 гласа „за”, 0 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 83 

Общински съвет – Костенец актуализира финансирането на инвестиционната 

програма за капиталовите разходи на Община Костенец приета с Решение № 

24/20.02.2020г. на Общински съвет – Костенец в размер на 2 110 675 лв. чрез 

компенсирани промени  за промяна на годишните задачи на обектите и промяна на 

обекти за 2020 година в общ размер на 2 124 265лв., по обекти и източници на 

финансиране, съгласно Приложение 1. 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 година 

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

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл.137, ал.1, 

т.3 от Търговския закон, с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0 

„въздържали се“, Общински съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 84 

 

1.Общински съвет – Костенец, в качеството си на едноличен собственик на 

капитала, приема годишния счетоводен отчет за 2019г. на търговско дружество с 

общинско имущество “Специализирана болница за продължително лечение и 

рехабилитация – Костенец”ЕООД. 

 

2.Освобождава от отговорност управителя за отчетната 2019г. 

 

3.Финансовия резултат (загубата) да бъде отнесена, като не покрита загуба от 

минали години. 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 година 

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

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл.137, ал.1, 

т.3 от Търговския закон, с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0 

„въздържали се“, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 85 

1. Общински съвет – Костенец, в качеството си на едноличен собственик на 

капитала, приема годишния счетоводен отчет за 2019г. на търговско дружество с 

общинско имущество “Медицински център І– Костенец” ЕООД. 

 

2. Освобождава от отговорност управителя за отчетната 2019г. 

 

3. Разпределя печалбата, както следва: 10% законов резерв  и 90% допълнителен     

резерв, който да се използва за подпомагане дейността на дружеството. 

 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 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, на основание чл.221, т.7 във връзка с 

чл.219, ал.2 от Търговския закон, с поименно гласуване с 14 гласа „за“, 0 „против“ и 0 

„въздържали се“, Общински съвет-Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 86 

 

1. Одобрява годишния финансов отчет за 2019 година на „Еледжик-Стил” ЕАД (в 

ликвидация). 

 

2. Упълномощава инж.Ангел Петров – Ликвидатор на „Еледжик-Стил”ЕАД (в 

ликвидация), да предприеме всички необходими правни и фактически действия за 

обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписвания на годишния финансов 

отчет за 2019г. на дружеството, заедно с всички съпътстващи го документи. 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 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.266, т.2 от Търговския закон, с 

поименно гласуване с  14 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ Общински съвет - 

Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 № 87 

1. Продължава срокът на ликвидация на «Еледжик-Стил»ЕАД (в ликвидация) с 3 

(три) месеца, считано от 01.07.2020 г. 

 

2. Възлага на ликвидатора  да впише промените в Търговския регистър. 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 година 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация, с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал 

се“ , Общински съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 88 

 

1. Общински съвет – Костенец освобождава Васил Лазаров Костадинов от  

длъжността „Директор на Общинско предприятие „Благоустройство и  

комунално стопанство”. 

2. Общински съвет - Костенец избира Георги Ангелов Янков за Директор на  

Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” към Община  

Костенец. 

3. Възлага на Кмета на Община Костенец да сключи трудов договор с Георги  

Ангелов Янков. 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 година 

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

 

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

самоуправление и местната администрация във връзка чл. 63, ал. 3 от Закона за 

лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 и чл. 5 и чл.6 от Наредба №9/26.06.2000 г. на 

Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, с 

поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет – 

Костенец  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 № 89 

 

 1. Общински съвет - Костенец открива процедура за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на „Специализирана болница за продължително лечение и 

рехабилитация - Костенец” ЕООД. 

 2. Определя следните изисквания към кандидатите: 

   До участие в конкурса се допускат лица, отговарящи на следните изисквания: 

2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, 

съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с 

образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с 

призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по 

икономика на здравеопазването; 

 

2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална 

медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна 

степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита 

специалност;  

 

2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер, освен ако са реабилитирани 

 

2.4. Квалификацията по здравен мениджмънт се удостоверява с документи съгласно § 3 

от Заключителните разпоредби на от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона 

за лечебните заведения, издадена от Министерство на здравеопазването (Изм. - ДВ, бр. 

91 от 2003 г.); 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


3. Необходими документи: 

3.1. Заявление; 

 3.2. Професионална автобиография; 

 3.3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование - 

магистър по медицина или икономика; 

 3.4. Нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ квалификацията по 

„здравен мениджмънт” със записания хорариум; 

 3.5. Нотариално заверено копие от документа за призната специалност - за 

кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина или 

нотариално заверено копие от документа за придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 

43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за 

кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и 

управление. 

 3.6. Документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка; 

 3.7. Свидетелство за съдимост; 

 3.8. Образец на Декларация по чл. 35 от Наредба за условията и редa за 

упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговски дружества с 

общинско участие в капитала. 

 Изброените дотук документи се поставят в ПЛИК № 1 

Б/ ПЛИК 2 - съдържа писмена разработка на „Програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период”.  

4. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, е: „Мястото и ролята на лечебното 

заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, 

приоритети за бъдещото развитие”.  

Пликове №1 и №2 се поставят в общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в 

специален регистър по реда на тяхното постъпване . 

 

 По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на 

допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата 

нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения. 

5. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация, относно темите – 

предмет на събеседването, проект на договор за възлагане на управлението на 

лечебните заведения и образец на Декларация по чл. 35 от Наредба за условията и редa 

за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговски дружества с 

общинско участие в капитала. 

 

6.  Място за подаване на документите е в Центъра за административно обслужване, в 

сградата на Община Костенец, находяща се в гр. Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.1. 

Заявленията се подават лично  или чрез упълномощено лице и се завеждат в специален 

регистър. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват 

името на подателя, датата и часът на приемането му. 

7.Срок за подаване – до 17.00 часа на двадесет и седмия ден след публикацията. 

8. Информация, относно темите предмет на събеседване, кандидатите могат да получат 

в срок до 17.00 часа на двадесетия ден след публикацията от Председателя на 

комисията. 

 

 



Лечебното заведение да предостави на кандидатите за участие в конкурса документи 

относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срок 

до двадесет и седмия ден след публикацията. 

9. Дата, час и място на провеждане на конкурса - Заседателна зала на Община 

Костенец, гр. Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.ІV в 10.00 часа на тридесетия ден след 

публикацията, в присъствието на заявителите и при следния дневен ред: 

10:00 ч. отваряне на подадените документи за проверка съответствието с 

предварително обявените изисквания за участие в конкурса, в присъствието на 

кандидатите, подали заявление.  

     11:00 ч. отваряне на Програмата за развитието и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период и оценяване на разработките въз основа на 

критериите, определени в чл.8, ал.3 от Наредба №9/26.06.2000 г. До трети етап на 

конкурса – събеседване, се допускат кандидатите, получили оценка най-малко 4,50 по 

шестобалната система. 

    от 14:00 ч. събеседване с допуснатите до трети етап на конкурса кандидати. 

 

10. Решението за провеждане на конкурса да се публикува от председателя на 

комисията в един централен всекидневник и да се постави обява на видно място в 

сградата на общината не по-късно от двадесет дни след приемане на същото. 

11. Общински съвет – Костенец, назначава комисия в състав от пет души за 

организиране и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Костенец” 

ЕООД в състав: 

Председател: Маргарита Минчева, зам.-кмет  

Секретар:       Павлина Петрова - правоспособен юрист.  

Членове: 1. Представител на Регионалната здравна инспекция – магистър по медицина; 

 

         2. Иван Банчев - Представител на Общински съвет – Костенец; 

               3. Младен Зарков - Представител на Общински съвет – Костенец.  

Комисията: 

- организира приемане на документите, подготовката и провеждането на конкурса; 

- изготвя и предоставя на кандидатите информация, относно темите - предмет на 

събеседването; 

- разглежда постъпилите заявления, оценява разработката на програма за развитието 

и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и провежда събеседването с 

кандидатите; 

- предлага за одобрение от Общинския съвет кандидата, спечелил конкурса, и 

класирането  по ред на следващите участници. 

 Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и една втора 

от състава . За заседанията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и 

който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Решенията на 

комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове. 

 12. Определя възнаграждение за членовете на комисията в размер на 1, 00 (един) 

лев. 

 

 

 

 

 

 



 

 13. Утвърждава правила за провеждане на конкурса за възлагане на управление на 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Костенец” 

ЕООД. - Приложение № 1. 

     14. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на дружеството 

– Приложение 2.  

 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 година 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1,т.4, чл.148, ал.1,т.1 от 

Търговския закон, с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, 

Общински съвет - Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 90 

 

Отменя Решение № 117 по Протокол № 25 от заседание на Общински съвет – 

Костенец, проведено на 12.11.2018г 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 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.1 от Закона за общинска 

собственост и чл. 42, ал. 1 от Наредба за общинската собственост, чл. 72 от Закона за 

собствеността, с поименно гласуване с 14 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“,  

Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 91 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим 

имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот ХХХІІ 

с площ от 450 кв.м. /четиристотин и петдесет кв.м./ в кв. 119 по плана на гр. Костенец, 

при граници на имота: УПИ ХХХІ – общ., УПИ ХХХІІІ – общ., улица между о.т. 332 – 

о.т. 720, улица между о.т. 720 – о.т. 719, за който има съставен акт за частна общинска 

собственост № 314/27.02.2008г., при първоначална продажна цена въз основа на 

пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 13305,00 лева  

/тринадесет хиляди триста и пет  лева/ с ДДС. 

2. Възлага на  Кмета на Община Костенец да извърши всички необходими 

процедури по организирането и провеждането на публичния търг с явно наддаване  за 

продажба на имота и да сключи договор за покупко – продажба със спечелилия 

участник. 

3. Възлага на Кмета на Община Костенец да заплати на Мария Стоянова 

Пунчева направените трайни подобрения и находящите се движими вещи (тухли и 

оградна мрежа) в Урегулиран поземлен имот ХХХІІ в кв. 119 по плана на гр. Костенец, 

на стойност  3456,00 лева /три хиляди четиристотин петдесет и шест лева/.  

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 година 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл.  чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал. 3, чл.8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 6 от Наредбата за общинска собственост, 

чл. 134, ал.2, т. 6 от Закона за устройство на територията,  с поименно гласуване с 14 

гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“Общински съвет Костенец прие 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 92 

 

1. Отменя Решение № 46 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – 

Костенец, проведено на 26 април 2018 година 

2. Дава съгласие, като собственик за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план – изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ V 

„За обществени функции – автоспирка и озеленяване” с площ от 1295,80 кв.м. в кв. 25 

по регулационния план на гр. Момин проход, при което към него се включват 314 кв.м. 

от УПИ VІ „За курортни функции – балнеоложки комплекс”, собственост на „Ивяни 

Ен-Ер-Джи” ЕООД, представляващи новообразуван ПИ с пл. № 6588 и попадащи в 

тротоара към ул. „Христо Ботев”, като се образува нов общински Урегулиран поземлен 

имот /УПИ/ VІІІ-3177,6588 „За обществени функции – автоспирка и озеленяване” с 

площ от 1602 кв.м. 

3. Дава съгласие, като собственик за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план – изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VІІ 

„За спортни функции и озеленяване” с площ от 3418,60 кв.м. в кв. 25 по регулационния 

план на гр. Момин проход и за изработване на проект за изменение на подробен 

устройствен план – изменение на плана за улична регулация /ПУП-ИПУР/ на улица – 

тупик с о.т. 232а- о.т. 232г, при което 410 кв.м., представляващи новообразуван ПИ с 

пл. № 6591 се включват в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ- „За курортни функции 

– балнеоложки комплекс”, собственост на „Ивяни Ен-Ер-Джи” ЕООД и се образуват 

три нови Урегулирани поземлени имота: УПИ ХІ-6592 „За спортни функции и 

озеленяване” с площ от 3071 кв.м. – публична общинска собственост, УПИ Х-6590,6591 

„За курортни функции – балнеоложки комплекс” с площ от 5797 кв.м. и УПИ ІХ-6589 

„За курортни функции – балнеоложки комплекс” с площ от 5500 кв.м. 

4. Дава съгласие, като собственик за изменение на улица – тупик от о.т. 232а- о.т. 

232г, като о.т. 232г се премахва, уширението се премества на север, за образуването на 

което се вземат 205 кв.м. от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ „За спортни функции 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


и озеленяване” в кв. 25 по регулационния план на гр. Момин проход. Изменената улица 

– тупик е с о.т. 232а – о.т. 232в. 

5. Променя предназначението от публична в частна общинска собственост на 

новообразуван ПИ с пл. № 6591 с площ от 410 кв.м., който съгласно мотивираното 

предложение от „Ивяни Ен-Ер-Джи” ЕООД се придават към новообразуван Урегулиран 

поземлен имот Х-6590,6591 „За курортни функции- балнеоложки комплекс”. 

6. Променя предназначението от частна в публична общинска собственост на 

новообразуван ПИ с пл. № 6588 с площ от 96 кв.м., собственост  на „Ивяни Ен-Ер-Джи” 

ЕООД, който съгласно мотивираното предложение се включват в новообразуван УПИ 

VІІІ-3177,6588 „За обществени функции – автоспирка и озеленяване”. 

7.  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. 

8. Изработването на изменението на плана за регулация е изцяло за сметка на 

„Ивяни Ен-Ер-Джи” ЕООД. 

     

 

 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 година 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл.  чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал. 3, чл.8, ал. 1, чл. 

40, ал.2, т. 3, във връзка с чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинска собственост от 

Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 6 от Наредбата за общинска собственост, 

чл. 134, ал.2, т. 6, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, с 

поименно гласуване с 14 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет 

Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 93 

 

1. Общински съвет – Костенец дава съгласие, като собственик за изработване на 

проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за улична 

регулация. 

 

2. Променя предназначението от публична в частна общинска собственост на част от 

имот с идентификатор № 38916.10.220 улица „Самуил“ между о.т.618 – о.т. 616 с площ 

от 107 кв.м, които съгласно мотивираното предложение от Христо Гьошев се придават 

към новообразуван Урегулиран поземлен имот ХХХ-47,48 в кв. 1 от Актуализацията и 

изменението на регулационния план на к.к. Вили Костенец. 

 

3. Общински съвет – Костенец дава съгласие да се извърши замяна на имот – 

общинска собственост, представляващ част с площ от 76 кв.м. от имот с идентификатор 

№ 38916.10.220 - уширение към улица „Самуил”, срещу части от имоти, собственост на 

Христо Гьошев, които са предвидени за отчуждаване за задоволяване на общински 

нужди за изграждане на обекти – публична общинска собственост, представляващи 55 

кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 38916.10.48 и 21 кв.м.от поземлен имот с 

идентификатор № 38916.10.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на к.к. 

Вили Костенец, които са отредени за реализирана улица между о.т. 610 – о.т. 615 по 

актуализацията и изменението на регулационния план на к.к. Вили Костенец. 

4. Общински съвет – Костенец дава съгласие да се продаде на Христо Гьошев, следния 

недвижим имот - общинска собственост: придаваема част с площ от 31 кв.м. към 

новообразуван урегулиран имот ХХХ-47,48 в кв. 1 от Актуализацията и изменението на 

регулационния план на к.к. Вили Костенец. 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


5. Приема пазарна цена на придаващите се 31кв.м към новообразуван урегулиран имот 

ХХХ-47,48 в кв. 1 от Актуализацията и изменението на регулационния план на к.к. 

Вили Костенец в размер на 980,00 /деветстотин  и осемдесет/ лева. Възлага на кмета да 

сключи предварителен и окончателен договор, съгласно чл. 15 от ЗУТ.  

 

6. 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. 

 

7. Изработването на изменението на плана за регулация е изцяло за сметка на Христо 

Гьошев. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 7 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 юни 2020 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 15 гласа „за“, 0 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 94 

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

жители на община Костенец: 

1.1.Моника Ангелова Стаменова 

1.2. Евгения Владимирова Колева 

1.3. Паулина Методиева Димитрова 

 

2. Общински съвет – Костенец, отпуска помощи за лечение на следните жители на 

община Костенец: 

2.1. Снежана Стоянова Чиликова, жител на с. Костенец – 500,00 лв. 

2.2. Пламен Георгиев Николов, жител на гр. Костенец – 300,00лв. 

2.3. Илияна Георгиева Николова, жител на гр. Костенец – 200, 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/ 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg

