
 
 
 

 

 

 

 

 

 
     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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

 

На основание чл.21, ал.1,т.12 във връзка с чл.27, ал.3 и чл.44, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се”, Общински съвет – Костенец прие 

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 21 

  Общински съвет – Костенец одобрява Програма за управление на Община 

Костенец, обхващаща мандат 2019 г. - 2023 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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

На основание чл.21, ал.1,т.12 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, с 12 гласа 

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

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 22 

Общински съвет – Костенец приема Стратегия за управление на общинската 

собственост в Община Костенец, мандат 2019г. – 2023 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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

На основание чл.21, ал.1,т.12 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, с 12 гласа 

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

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 23 

Общински съвет – Костенец приема Програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2020 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 и връзка с чл.27,ал.4 и ал.5от ЗМСМА и 

чл. 94,ал.1, ал. 2 и ал.3 и чл.39  от Закона за публичните финанси и във връзка с 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2020г. на РБ 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 12 гласа «за», 2 «против» и 0 «въйздържал се», Общински съвет – Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 24 

    Приема бюджета на Община Костенец за 2020 година, както следва: 

1. По приходната част в размер на общо 11 485 882  лв.    , в т. ч.: 

 1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на 6 487 142 лева, от 

които: 

1.1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.50  от ЗДБРБ за 

2020 г.                            6 396 908 лева  

1.1.2. Преходен остатък от 2019 г.           90 234   лева 

 

От държавна дейност: 90 234 лв. в това число: 

 функция „Образование”: 83 036 лв; 

 функция „Общи държавни служби”: 7 198 лв. 

         1.2. Приходи за местни дейности в размер на общо 4 998 740   лева, в т.ч. 

         1.2.1.Собствени приходи –                                                        2 942 343лева 

1.2.1.1 .Имуществени и други данъчни приходи         782 500 лева 

1.2.1.2. Неданъчни приходи   –                    2 159 843 лева 

 

        1.2.2. Трансфери за местни дейности       1 407 200 лева 

в т.ч. 

 Обща изравнителна субсидия           852 600 лева 

 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища    

                                    158 000 лева 
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 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности    

                                               396 600 лева 

 

       1.2.3. Операции с финансови активи –                                    /- 792 224/ лева в т.ч.:  

          - погасяване на дългосрочни заеми към  ФЛАГ -/-23 640/ лева                                                                    

 - такси по чл.64 и чл.60 от Закона за управление на отпадъците съгласно приетата 

план сметка  - /-145 620 / лева                                                    

 - съфинансиране  по проект за изграждане на Регионално система за управление на 

отпадъците -                                                                                    /- 127 674/ лева                                

- Възстановяване на текущ банков заем -                         /- 386 400/ лева 

- Лизингови вноски -                                                           /-108 890 /лева 

      1.2.4.Преходен остатък –                                                          1 441 421 лева 

 

2. Приема бюджета на Община Костенец по разходната част в размер на 11 485 882 

лева, разпределен по основни видове разходи по бюджетни функции, групи и дейности, 

както следва, в т.ч.: 

 

2.1. Разходи за  делегираните  държавни  дейности  в  размер  на  6 487 142 лева, 

разпределени по функции, както следва: 

 

 Ф-я І “Общи държавни служби”          688 798 лева 

 Ф-я ІІ “Отбрана и сигурност”          124 222 лева 

 Ф-я ІІІ Образование”                    5 209 679 лева 

 Ф-я ІV “Здравеопазване”            203 443 лева 

 Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности”            261 000 лева 

 

           2.2. Разходи за местни дейности в размер на 4 729 099 лева, разпределени по 

функции, както следва: 

 

 Ф-я І “Общи държавни служби”        2 839 749 лева 

 Ф-я ІІІ Образование”            350 000 лева 

 Ф-я ІV “Здравеопазване”              60 900 лева 

 Ф-я V “Социално осигуряване, 

 подпомагане и грижи”           260 599 лева 

 Ф-я VІ “Жилищно строителство, 

БКС и опазване на околната среда”          958 014 лева 

 Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, 

 религиозни дейности”           127 195 лева 

 Ф-я VІІІ “Икономически дейности и услуги”          94 033 лева 

 Ф-я IX „Разходи некласифицирани в други функции”          38 609 лева 

                                            

2.3. Разходи за дофинансиране на делегираните дейности с местни приходи в размер 

на 269 641  лева, разпределени по функции, както следва: 

 

 Ф-я І “Общи държавни служби”          202 103 лева 

 Ф-я ІV “Здравеопазване”                                                              1 538 лева 

 Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, 

       религиозни дейности”                        66 000 лева 

 



 
 
 

3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет,изчислено на касова основа в 

размер на (- 1 012 275) лева. 

 

4. Приема Инвестиционна програма за 2020г. в размер на 2 110 675 лева,и одобрява 

разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 396 600 лв. 

съгласно Приложение № 7 и капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40 00 

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127,   от  ЗПФ в 

размер на  278 103 лв., преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 

2019г. – 235 972 лева и преходен остатък от 2019г. по ПМС №373  – 1 200 000 лв. 

 

5. Приема разчет за целеви разходи и субсиди, както следва: 

5.1. Помощи по Решение на ОбС в размер на 30 000 лева в т.ч. помощ за раждане на 

дете  в еднократен размер от 200 лв. 

5.2. Членски внос на Община Костенец в размер на 5 500 лева, отразени в текущата 

издръжка на местна дейност 122 “Общинска администрация”. 

5.3. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в 

бюджетните дейности в размер до 3 % върху плановите средства за работни заплати на 

лицата, назначени по трудово правоотношение. 

5.3.1. Определянето, разходването и отчитането на средствата се извършват чрез 

съответните бюджети в рамките на бюджетната година. 

5.4. Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 2%  от 

издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация" или 4 140 лв..  

5.5. Лимит за представителни разходи на председателя на общински съвет в размер 

на 1% от издръжката на местна дейност 123 "Общински съвет" или  2 070 лв.  

5.6. За финансово подпомагане дейността на: СБДПЛР Костенец ЕООД – 60 000 

отразени в бюджета на местна дейност 412 “Общински болници”. 

6. Утвърждава целеви средства и субсидии от приходите с общински характер: 

6.1. За подпомагане дейността на клубове на инвалиди и пенсионери и сдружения– 

10 000 лв. в дейност „Клубове на пенсионера и инвалида  

6.2. За подпомагане дейността на спортните клубове –  23 000 за субсидии, за 

национални и местни празници  20 000 лв. в дейност „Общи държавни служби”.  

7. Общински съвет Костенец Упълномощава Кмета на общината да одобри списък 

на длъжностите имащи право на транспортни разходи и да утвърди поименен списък на 

лицата, имащи право на транспортни разходи,съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2020г. и 

ПМС 381  за изпълнение на държавния бюджет за 2020г.  

 7.1. Стойността на билета за длъжностите се компенсира в размер на 100 % за 

автомобилния транспорт и  за железопътния транспорт . 

8. Съгласно Решение № 146/01.08.2012 г. на Общински съвет Костенец, определя 

численост на персонала за делегираната от държавата дейност 122 “Общинска 

администрация” в рамките на средствата, определени по единните стандарти – 59.5 

бройки и допълнителна численост 21 бройки с източник на средства от местни приходи и 

утвърждава разходите за персонала финансиран от общинския бюджет и щатните бройки 

без звената от системата на народната просвета прилагащи делегирани бюджети както 

следва: 

  - Общинска администрация  -  866 940 лв. за 80.5 щ.бр. 

  - Общински съвет – 154 764 лв. 

  - Отбрана и сигурност – 50 332 лв. за 6 щ.бр. 

  - Здравеопазване – 171 389 лв. за 15.5 щ.бр. 

  - Домашен социален патронаж – 107 138 лв. за 12 щ.бр. 

  - Клуб на пенсионера и инвалида – 33 642 лв. за 4 щ.бр. 

  - Озеленяване  -  9 300 лв. за 1 щ.бр. 

  - Общински пазар  - 21 360 лв. за 3 щ.бр. 



 
 
 

  - По ПМС 66 – 43 067 лв. за  5 щ. бр. 

  - Звено Спорт – 88 229 лв. за 10 щ.бр. 

  - ОП Траянови врата – 44 301 лв. за 6 щ. бр. 

  - ОП „БКС” – 419 653 лв. за 46 щ.бр. 

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет по приложение № 9. 

10. Задължава кмета да разпредели одобреният от ОбС бюджет  по тримесечия и 

утвърди разпределението. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 

разпоредители с бюджет. 

11. Упълномощава Кмета: 

11.1. Да определи месечни лимити за финансиране на делегираните държавни 

дейности, съгласно ЗДБРБ за 2020 г.: 

първо тримесечие – 30 на сто 

второ тримесечие – 25 на сто 

трето тримесечие – 20 на сто 

четвърто тримесечие – 25 на сто 

11.2. При икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и 

прогнози за по-неблагоприятно развитие на икономиката от очакваното, след намаляване 

от Министерски съвет на не лихвените разходи и предоставени трансфери под утвърдения 

им размер, същите да бъдат намалени по съответните бюджети. 

11.3. В случаи на неритмично постъпване и неизпълнение на собствените приходи 

по бюджета на общината през годината, финансирането на съответните разходи в рамките 

на одобрените бюджетни кредити да се извършва до общия размер на постъпленията. 

12. Определя  размера на   общинския дълг за 2020г. в  размер на 2 877 479 лв. на 

01.01.2020 г. и размера на общинския дълг към 31.12.2020г. в размер на 2 358 549 

лева.Община Костенец не предвижда поемане на нов дълг през 2020г.      

13. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за 

финансиране на местни и държавни дейности в процеса на изпълнение на общинския 

бюджет да се осигури с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове 

на общината. 

14.  Общия размер на задълженията от минали години които ще бъдат разплатени в 

бюджет 2020 г.е 150 000 лева съгласно план график и ще се съберат вземания от минали 

години в размер на  255 195 лв.   

15. Определя приоритетите на бюджетните разходи за 2020 година, както следва: 

 15.1. Първа група – Разходи, осигуряващи жизнено важни доходи и плащания: 

Заплати, осигурителни плащания, помощи и стипендии; 

 

15.2. Втора група – Плащания по обслужване на общинския дълг и неразплатени 

разходи от минали години ;  

15.3. Трета група – Неотложни разходи за осъществяване на общински дейности: 

 разходи за храна, отопление, осветление, вода, както и издръжка на 

социалните, здравните и образователните заведения. 

 Разходи за поддържане на публичната общинска собственост. 

 15.4. Четвърта група - Разходи за стимулиране на икономически растеж. 

 Капиталови разходи с целеви и собствени средства. 

16. При възникване на непредвидени обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, 

катастрофи и други щети, финансирането на разходите за нормализиране обстановката в 

общината, да се счита за първостепенен приоритет за определения период. 

17. Възлага на Кмета на общината: 

17.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните 

разпоредители.  



 
 
 

17.2. Да ограничава или спира финансирането на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити при неспазване на финансовата дисциплина и на правилата по 

Системите за финансово управление и контрол. 

17.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 

постъпилите средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите; 

 

18. Определя максималния размер на новите задължения за разходи които могат да 

надвишават в края на  2020г.15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години /10 372 738 лв./ или в абсолютен размер на 1 555 910 лв. 

съгласно чл.94 от ЗПФ. 

19. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи които не могат да 

надвишават в края на 2020г. 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години /10 372 738 лв./ или в абсолютен размер на 5 186 379 лв. 

20. В рамките на бюджетната година временно свободните средства за делегираните 

от държавата дейности могат да се ползват за финансиране и на други плащания по 

бюджета на общината, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери. 

21. При спазване на общия размер на бюджета и възникване на неотложни и 

доказани потребности, Общински съвет оправомощява Кмета на общината да извършва 

компенсирани промени  /чл. 125, ал. 1 от ЗПФ/: 

21.1. между утвърдените разходи в рамките на една дейност,с изключение на 

дейностите на делегиран бюджет при условие че не се нарушават стандартите за 

делегираната от държавата дейност и няма просрочени задължения за съответната 

дейност. 

21.2. между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в 

друга, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности. 

22. Задължава ръководителите на бюджетни дейности и звена, финансирани чрез 

общинския бюджет, в 10 дневен срок от приемане на бюджета да разработят и представят 

на кмета на общината конкретни предложения за изпълнение на приходите в дейностите, 

които ръководят, както и мерки за изпълнение на гласувания им бюджет. 

23. Упълномощава Кмета на общината да кандидатства за средства от централния 

бюджет и други източници за съфинансиране на общински проекти и програми  и да 

предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския 

бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,финансирани със средства от 

ЕС и други международни програми,включително и на бюджетни организации чиито 

бюджет е част от общинския бюджет. 

24. Упълномощава Кмета на общината да разработва и възлага подготовката на 

общински програми и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и 

други фондове на ЕС, по национални програми и проекти за осигуряване на  алтернативни 

източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината и за 

изпълнение на общинския план за развитие.  

25. Задължава управителите на Туристическите дружества и Спортните клубове да 

представят отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства 

под формата на субсидия. 

26. Задължава читалищните настоятелства да представят отчет на кмета на 

общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия. 

27. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средства от ЕС съгласно 

приложение 6.  

28.Да одобри актуализирана бюджетна прогноза на община Костенец за местните 

дейности за периода 2020 – 2022г.след приемане на Решението на Министерски съвет за 

бюджетна процедура 2020г. 



 
 
 

29. Приема доклада по проекта на бюджет 2020г. на община Костенец.  

           30. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. 

 

 

 

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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

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

и местната администрация във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 26 от Учредителния акт на 

„КОСТЕНЕЦ ЛЕС 18” ЕООД, с ЕИК 205420686, с 12 гласа „за”, 2 „против” и 2 

„въздържал се”, Общински съвет - Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 25 

 І. Общински съвет – Костенец променя организационната и щатна структура на 

„КОСТЕНЕЦ ЛЕС 18” ЕООД, с ЕИК 205420686, както следва:  

 Съкращава 1 /една/ щатна бройка за длъжност „Касиер – счетоводител“; 

Съкращава 1 /една/ щатна бройка за длъжност „Заместник-директор“; 

Открива 1 /една/ щатна бройка за длъжност – специалист „Контрол на документи“.  

Разрешава лицето, заемащо длъжността „Заместник – директор” да бъде 

преназначено на свободната длъжност „Техник горско стопанство”. 

ІІ. Утвърждава ново щатно разписание, в което са отразени измененията по 

предходната т.І.  Същото влиза в сила от датата на настоящото решение.  

 

 

 

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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

 

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

местната администрация, чл. 71, ал. 5, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за 

ползване на дървесина и недървесни горски продукти, с 8 гласа „за”, 4 „против” и 2 

„въздържал се”, Общински съвет - Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 26 

 Одобрява/ утвърждава частично изменение в ценоразпис за физиологично 

структурно здрава дървесина, добита на временен горски склад (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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

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

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

се»,  Общински съвет- Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 27 

Общински съвет Костенец удължава срока на договора за възлагане управлението 

на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Костенец”ЕООД 

на д-р Мария Христоскова – Янкова - управител, считано от 01.032020 год. до провеждане 

на конкурс и назначаване на  управител по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 год. 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. 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

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

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1,т.5 от Търговския закон, с 

поименно гласуване с 14 гласа „За“, 0 „против“ и 0 „Въздържал се“  Общински съвет- 

Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 28  

1. Общински съвет – Костенец, избира за управител на „Медицински център І-

Костенец”ЕООД д-р Стоян Георгиев Карамишев. 

2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за възлагане управлението на 

„Медицински център І-Костенец”ЕООД с д-р Стоян Георгиев Карамишев за срок от 

три години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 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. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

водите, с поименно гласуване с да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 29 

 Общински съвет – Костенец, дава мандат на Кмета на Община Костенец, на  

редовното Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, свикано на 05.03.2020 г., да изрази 

позицията на Община Костенец по предварително обявения проект за дневен ред в писмо 

на Областния управител на Софийска област с изх.№АВиК-9/03.02.2020 г. и да гласува 

както следва: 

1. По първа точка от дневния ред – „за“;  

2.  По втора точка от дневния ред – „за“; 

3.  По трета точка от дневния ред – „за“; 

4.  По четвърта точка от дневния ред – при  постъпване  на  други  въпроси на 

заседанието, да приеме предложенията към същите, както при необходимост да гласува по 

негова преценка, с оглед запазване интересите на Община 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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

Във връзка със Заповед № ВР-3 от 10.02.2020г. на Областния управител на 

Софийска област на основание чл.21, ал.1, т.11 и чл.27, ал3 от Закона за местното 

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

Общински съвет- Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 30 

  Отменя Решение № 12 от Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – 

Костенец, проведено на 30.01.2020 година.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

На основание чл.22, ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 

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

съвет- Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 

  Отменя Наредба № 1 за обществения ред и безопасността на движението на 

територията на Община Костенец, приета с Решение № 9/29.04.2004г., допълнена с 

Решение № 99/28.06.2012г., изменена с Решение № 28/17.12.2015г. 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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

 

На основание чл.22, ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 

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

Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 32 

  Отменя Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

Община Костенец, приета с Решение № 13 от 18.12.2008г.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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

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

местната администрация, чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, с 

поименно гласуване с 14 гласа „За“, 0 „против“ и 0 „Въздържал се“ , Общински съвет 

Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 33 

1. Общински съвет – Костенец, дава съгласие Кметът на Община Костенец  да 

предоставя за безвъзмездно ползване поради установена необходимост за нуждите на 

„Медицински център 1 – Костенец” ЕООД, на „Специализирана болница за долекуване и 

продължително лечение и рехабилитация - Костенец”ЕООД и на „Център за спешна 

медицинска помощ София” - Филиал гр. Костенец, за осъществяване на здравни услуги, с 

цел извършване на качествено медицинско обслужване и здравни грижи на територията 

на община Костенец, следните вещи – частна общинска собственост, представляващи 

медицинска апаратура, а именно: 

Апарат за кръвно 

Електронен термометър 

Три – канален ЕКГ 

Спешна чанта 

Електронен спирометър 

Монофазен дефибрилатор без монитор 

Медицинска кушетка 

Медицински шкаф единичен 

Вакуум
-
аспиратор за малка хирургия 

Инхалатор 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


 
 
 

Кислороден концентратор 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Костенец да издаде заповед и да сключи 

договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещите по т. 1 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 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. 134, ал.2, т. 6 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 

 № 34 

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

Подробния устройствен план- изменение на плана за регулация и плана за застрояване 

/ПУП-ИПРЗ/  на УПИ V-674 и УПИ VІ-674 в кв. 84 по плана на гр. Костенец, при което се 

- Заличава част от улица от о.т. 784 – о.т. 789 – о.т. 788 и проектиране на нова о.т. 

789а; 

- Обединяват се УПИ V-674 и УПИ VІ-674 в кв. 84 по плана на гр. Костенец, като 

се проектира нов УПИ L (урегулиран поземлен имот петдесети) – „За 

производствена дейност” с площ от 2165 кв.м. 

- Запазва се съществуващото застрояване и се предвиждат две нови застроителни 

петна на един етаж с височина 6,00 м. Новообразуваният урегулиран поземлен 

имот попада в предимно производствена устройствена зона (ПП) сйс следните 

показатели на застрояване: 

Плътност на застрояване – Пзастр. – до 80% 

Кинт. = до 2,5 

Мин озеленяване – до 20 % 

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 и плана за 

застрояване. 

 

 

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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.8, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 6 от Наредбата за общинска собственост, чл. 134, ал.2, т. 6,  

във връзка с 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 

 № 35 

            1. Дава съгласие като собственик, част от улица „Янтра” с площ от 11 кв.м, да се 

придаде към новообразуван урегулиран поземлен имот ХVІ-6538 в кв. 136 по плана на 

гр.Костенец. 

           2. Променя предназначението на частта от улица „Янтра” с площ от 11 кв.м от 

публична в частна общинска собственост. 

3. 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 

4. Приема пазарна цена на придаваемите се 11 кв.м от улица „Янтра”, към 

новообразувания урегулиран поземлен имот  ХVІ-6538 в кв. 136 по регулационния план 

на гр.Костенец в размер на 205,00 лева /двеста и пет лева/. Възлага на кмета да сключи 

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

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

собствениците на Поземлен имот 6538 в кв. 136 по плана на гр.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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 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 

14 гласа „За“, 0 „против“ и 0 „Въздържал се“,  Общински съвет –Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 36 

 

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

следните жители на община Костенец: 

1.1. Десислава Ангелова Донкова 

1.2. Елизабет Василева Борисова 

1.3. Мария Василева Радева 

1.4. Цветелина Кирилова Матрачийска 

1.5. Ивелина Николаева Божичкова 

1.6. Анелия Кирилова Петрова 

1.7. Рени Бойкова Запрянова 

1.8. Христина Пламенова Кунова 

1.9. Силвия Кирилова Атанасова 

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

жители на Община Костенец:  

2.1.Веселка Кирилова Пенджурова, жител на с. Костенец – 200,00 лева;  

2.2.Днислава Славейкова Донкова - Милчева, жител на гр. Костенец –200,00 лева;  

2.3.Илияна Иванова Спасова, жител нагр. Момин проход– 200,00 лв.;  

2.4.Димитър Ангелов Момчилов, жител на с. Костенец – 250,00 лв.;  

2.5.Васил Владов Симов, жител на с. Костенец –50,00 лв.;  

2.6.Стояна Стоянова Симова, жител нас. Костенец –50,00 лв.;  

2.7.Стоянка Георгиева Бекярова, жител на с. Костенец –50,00 лв. 

2.8. Славчо Темелков Тонев, жител на с. Горна Василица – 100,00 лв. 

2.9. Недка Тодорова Атанасова, жител на гр. Костенец – 100,00 лв. 

2.10. Димка Ангелова Атанасова, жител на гр. Костенец – 100,00 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/ 
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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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

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

администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от 

Наредба за общинската собственост, с поименно гласуване с 14 гласа „За“, 0 „против“ и 

0 „Въздържал се“ Общински съвет - Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 37 

1. Общински съвет – Костенец дава съгласие да се проведе публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, 

представляващ ученически бюфет с площ от 15 кв.м., находящ се в сградата на Основно 

училище „Константин Костенечки”, за срок до 10 /десет/ години, при начална месечна 

наемна цена, не по- ниска от базисната, определена съгласно Наредба за базисните цени за 

отдаване под наем на имоти – общинска собственост,. 

 

2. Възлага на Директорът на Основно училище „Константин Костенечки” – 

село Костенец да организира и проведе процедурата за отдаване под наем на имота по т. 1, 

по реда на Глава шеста от Наредба за общинската собственост и да сключи договор за 

отдаване под наем със спечелилия конкурса участник. 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 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, с поименно гласуване с  14 гласа „За“, 0 

„Против“ и 0 „Въздържал се“ , Общински съвет - Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 38 

 1. Общински съвет – Костенец, възлага на „Костенец лес 18“ ЕООД, с ЕИК 

205420686, да предостави на „Кентавър“ ЕООД, с ЕИК 130553723, от временен горски 

склад, добита дървесина по категории и сортименти, съгласно сключен Договор с 

рer.№65-17-Д/15.11.2017 г., за покупко-продажба на стояща дървесина на корен, на 

стойност 8 493.93 лв. (осем хиляди четиристотин деветдесет и три лева и деветдесет и три 

стотинки) без ДДС. 

 2. Общински съвет – Костенец, възлага на кмета на община Костенец, да 

възстанови на „Кентавър“ ЕООД, с ЕИК 130553723, внесената гаранция за изпълнение в 

размер на 1 618.75 лв. (хиляда шестстотин и осемнадесет лева и седемдесет и пет 

стотинки), по Договор с рer.№65-17-Д/15.11.2017 г., за покупко-продажба на стояща 

дървесина на корен. 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 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, 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 13 гласа „За“, 0 

„Против“ и 1 „Въздържал се“Общински съвет-Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 39 

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 СПАС ПЕТРОВ 

СТАМБОЛИЙСКИ съгласно Решение на Общинска служба „Земеделие” № 2450 от 

14.09.1993г.както следва: 

 

 Проектен имот с кад. № 049011 – временно неизползвана нива с площ от 8,000 

дка, категория девета, находящ се в местността „БОЖКОВО ГУМНО”, землище в 

с. Голак, с ЕКАТТЕ: 15374, Община Костенец, съгласно скица – проект № 

К00018/23.01.2019г. Проектният имот попада изцяло в имот № 049009 – временно 

неизползвана нива с площ от 160,313 дка, категория девета, съгласно скица № 

К00400/09.10.2014г., за който е съставен АОС № 3056/12.12.2014г., частна 

общинска собственост. 

  

 Проектен имот с кад. № 049012 – временно неизползвана нива с площ от 8,007 

дка, категория девета, находящ се в местността „БОЖКОВО ГУМНО”, землище в 

с. Голак, с ЕКАТТЕ: 15374, Община Костенец, съгласно скица – проект № 

К000189/23.01.2019г.Проектният имот попада изцяло в имот № 049009 – 

временно неизползвана нива с площ от 160,313 дка, категория девета, съгласно 

скица № К00400/09.10.2014г., за който е съставен АОС № 3056/12.12.2014г., частна 

общинска собственост. 

 

 Проектен имот с кад. № 049013 - временно неизползвана нива с площ от 2,015 

дка, категория девета, находящ се в местността „БОЖКОВО ГУМНО”, землище в 

с. Голак, с ЕКАТТЕ: 15374, Община Костенец, съгласно скица – проект № 

К00020/23.01.2019г. Проектния имот попада изцяло в имот № 049009 - временно 
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неизползвана нива с площ от 160,313 дка, категория девета, съгласно скица № 

К00400/09.10.2014г., за който е съставен АОС № 3056/12.12.2014г., частна 

общинска собственост. 

 

 Проектен имот с кад. № 000245 – пасище, мера с площ от 1,879 дка, категория 

девета, находящ се в местността „БОЕВА КОРИЯ”, землище в с. Голак, с ЕКАТТЕ: 

15374, Община Костенец, съгласно скица – проект № К00026/23.01.2019г. 

Проектния имот попада изцяло в имот № 000165 – пасище, мера с площ от 39,524 

дка, категория девета, съгласно скица № К00307/07.07.2014г., за който е съставен 

АОС № 989/02.09.2014г., частна общинска собственост. 

 

 Проектен имот с кад. № 021083 – ливада с площ от 1,000 дка, категория девета, 

находящ се в местността „ГОЛЕМАТА ЛИВАДА”, землище в с. Голак, с ЕКАТТЕ: 

15374, Община Костенец, съгласно скица – проект № К00023/23.01.2019г. 

Проектния имот попада изцяло в имот № 021005 – ливада с площ от 2,944 дка, 

категория девета, съгласно скица № К00284/01.07.2014г., за който е съставен АОС 

№ 2521/29.07.2014г., частна общинска собственост. 

 

 Проектен имот с кад. № 047008 – изоставена ливада с площ от 1,960 дка, 

категория девета, находящ се в местността „МУЗОЛИЦА”, землище в с. Голак, с 

ЕКАТТЕ: 15374, Община Костенец, съгласно скица – проект № 

К00021/23.01.2019г. Проектния имот попада изцяло в имот № 047001 – 

изоставена ливада с площ от 47,583 дка, категория девета, съгласно скица № 

К00360/07.07.2014г., за който е съставен АОС № 2665/10.09.2014г., частна 

общинска собственост. 

 

 Проектен имот с кад. № 051003 – временно неизползвана нива с площ от 2,000 

дка, категория девета, находящ се в местността „КОРОЧИНИЦА”, землище в с. 

Голак, с ЕКАТТЕ: 15374, Община Костенец, съгласно скица – проект № 

К00025/23.01.2019г. Проектния имот попада изцяло в имот № 051001 – временно 

неизползвана нива с площ от 50,754 дка, категория девета, съгласно скица № 

К00227/08.01.2013г., за който е съставен АОС № 820/17.01.2013г., за поправка на 

акт за частна общинска собственост № 412/24.03.2011г. 

 

 Проектен имот с кад. № 051004 – временно неизползвана нива с площ от 5,607 

дка, категория девета, находящ се в местността „КОРОЧИНИЦА”, землище в с. 

Голак, с ЕКАТТЕ: 15374, Община Костенец, съгласно скица – проект № 

К00024/23.01.2019г. Проектния имот попада частично в имот № 051001 – 

временно неизползвана нива с площ от 50,754 дка, категория девета, съгласно 

скица № К00227/08.01.2013г., за който е съставен АОС № 820/17.01.2013г., за 

поправка на акт за частна общинска собственост № 412/24.03.2011г. 

 

 

 

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 

  

№ 2 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 20 февруари 2020 година 

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

 

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

местната администрация, във връзка с чл.4, ал.5 от Наредба за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, с 14 

гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет-Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 

Общински съвет – Костенец упълномощава г-жа Катерина Бонева, гл.специалист 

Общински съвет да приема и съхранява декларациите по Закона за противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, обработване на данните от тях 

и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в 

регистъра и публикуането на информацията в него. 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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