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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА 
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ,

Приемете моите най-сърдечни 
поздравления по случай настъпващите 

Великденски празници!
Убеден съм, че именно вярата в 

Христос и чудото на   Възкресението  
е това,  което ни прави единни. А само 
единни като общност и с обединени 
усилия можем да постигнем целите, 
които стоят пред нас.                     

Нека светлината на Христовото 
Възкресение озарява мислите и делата 
ни!

Нека благодатта и мирът да бдят над 
всички нас!

Нека светлината на Възкресението  
никога  не     угасва в нашите сърца!

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО!

ЙОРДАН АНГЕЛОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ  

   
Уважаеми жители на община Костенец,

Уведомяваме Ви, че ежедневно следим постъпилите данни 
относно разпространението на  COVID-19 на територията на Община Костенец.

Видно от представения бюлетин към 22.04.2020 година на територията 
обслужвана от РУ на МВР – Костенец са постъпили данни само за лица с 
наложена 14-дневна карантина от здравните органи. Лицата се проверяват 
по график, ежедневно на адреса от служители на МВР, като нарушения не са 
констатирани.

Извършена е проверка на множество търговски обекти на територията 
на община Костенец, като не е установено извършване на търговска дейност, 
както и не са констатирани нарушения по спазване Заповедите на Министъра на 
здравеопазването или други нормативни актове във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на  COVID-19.

На територията на община Костенец се извършват постоянни обходи, с цел 
недопускане струпване на много хора и контрол по спазване заповедите на 
Министъра на здравеопазването. 

На 25.04.2020 година в община Костенец е регистриран първият случай на 
заразено лице с COVID-19. Информацията, която имаме е, че лицето живее в 
град Костенец и е служител на МБАЛ Ихтиман. Съгласно правилата за действие, 
които са възприети при установяване на заразено лице, РЗИ предприема 
незабавни действия по установяване на кръга на контактните лица. Всички те 
биват поставени под карантина, а отговорността за извършване на проверка 
за спазване на карантината е на органите на МВР и съответното РЗИ. Личният 
лекар на лицата има задължението да проследява тяхното състояние.

Поздрав по случай Великденските 
празници от г-н Йордан Ангелов, 

кмет на община Костенец

На 21.04.2020 г. стартира проект 
„Подобряване на материалната база на 
ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» град 
Костенец».

С положените усилия от страна на 
г-н Йордан Ангелов, кмет на Община 
Костенец и екипа му бе открита строителна 
площадка по Проект „Подобряване на 
материалната база на ОУ «Св. Св. Кирил 
и Методий» град Костенец», по договор 
№ 23/07/2/0/00471 с Държавен фонд 
«Земеделие».

Този проект е с огромно значение за 
населението. Дейностите по него са в 
няколко направления. Включват цялостен 
ремонт на отоплителната инсталация 
на училището и обновяване двора, в т.ч. 
изграждане на комбинирано игрище за 

волейбол и баскетбол с трибуни към него, 
едно игрище за мини - футбол и хандбал, 
две игрища за народна топка и зона за лека 
атлетика. Предвижда се да бъде оформена 
паркова част и сцена за артистични 
прояви и учебна стая на открито.

През първия месец и половина от 
встъпването си в длъжност г-н Ангелов 
положи неимоверни усилия, за да спаси 
и възобнови няколко проекта, които са 
от огромно значение за населението на 
Община Костенец, сред които и този.

Срокът за изпълнение на договора 
е 90 дни от откриване на строителната 
площадка, а строителните роботи 
ще бъдат съобразени с въведените 
противоепидемични мерки.

Община Костенец получи 
безвъзмездно предпазни маски за 
многократна употреба, които бяха 
предоставени от Професионална 
гимназия „Георги Сава Раковски“ град 
Костенец и Професионална гимназия 
„Христо Ботев“ град Долна баня. 

Дарението бе предназначено 
за общинските служители, които 
независимо от опасността от 

COVID-19 са на работа. „Това е добро 
дело в един важен период за всеки 
един от нас. Вярвам, че това изпитание 
ще ни научи да бъдем по-отговорни, 
самодисциплинирани, разумни и 
по-човечни! Благодаря за Вашата 
подкрепа в този труден момент. Бъдете 
здрави!“ каза Йордан Ангелов, кмет на 
община Костенец.               

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА 
МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ОУ“СВ. СВ. 

КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГРАД КОСТЕНЕЦ“

УЧИЛИЩА ДАРИХА МАСКИ ЗА 
МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА НА 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

На територията на община Костенец 
са поставени камери за видеонаблюдение. 
Мрежа от камери с висока резолюция 
гарантира спокойствието и сигурността 
на гражданите и гостите на Общината. 
Точките за видеонаблюдение са 
разположени на ключови места в град 
Костенец и в град Момин проход. 

Видеонаблюдението е модерният 
и цивилизован начин да съхраняваме 
общественото имущество, реда и 
сигурността в града и общината 
инвестира в спокойствието и комфорта 
на гражданите си. Камерите са свързани 
с два контролни пункта, откъдето в 
реално време ще се следи за реда.

ГАРАНТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И 
СИГУРНОСТТА НА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
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По стара традиция с наближаване на най-
светлия християнски празник – Възкресение 
Христово започва и подготовка по писане на яйца 
с восък. Изписването на орнаментите - животни, 
шевици, пролетни цветя, житни класове, плодове, 
геометрични фигури става с помощта на разтопен 
восък, нанесен върху яйцата с писалка с метална 
тръбичка, наречена „писец“. В село Костенец 
рисуваните яйца са известни като  „писани“ , 
„шарени“ и др. 

„Писането“ на яйцата е изкуство, съчетаващо 
сръчност, въображение и много любов. 

Майсторската техника е вписана в Националната 
представителна листа на нематериалното културно 
наследство „Живи човешки съкровища – България” 
- 2016 година. НЧ „Просвета-1881“ с. Костенец 
съхранява грамота за елемента „Писане на яйца с 
восък“ от Министерство на културата за принос и 
опазване на културното наследство.

Признанието се присъжда на носителките на 
традиционния занаят, който се предава в домашна 
среда от поколение на поколение.

Кметство село Костенец

ПИСАНЕ НА ЯЙЦА С ВОСЪК В СЕЛО КОСТЕНЕЦ
МАРШРУТНА ЛИНИЯ

гр. КОСТЕНЕЦ – с. КОСТЕНЕЦ

ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 08:00 ч., 10:15 ч., 16:10 ч., 18:15 ч.
ОТ С. КОСТЕНЕЦ: 06:50 ч., 08:15 ч., 10:30 ч., 16:20 ч.

МАРШРУТНА ЛИНИЯ
гр. КОСТЕНЕЦ – гр. МОМИН ПРОХОД

ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 10:00 ч., 12:10 ч.
ОТ ГР. МОМИН ПРОХОД: 07:20 ч., 10:10 ч., 12:20 ч.

МАРШРУТНА ЛИНИЯ
гр. КОСТЕНЕЦ – мах. НОВА

ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 08:30 ч., 14:40 ч., 17:30 ч.
ОТ МАХ. НОВА: 08:45 ч., 14:55 ч., 17:45 ч.

МАРШРУТНА ЛИНИЯ
гр. КОСТЕНЕЦ – к.к. ПЧЕЛИНСКИ БАНИ

ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 09:30 ч., 12:30 ч.
ОТ К.К. ПЧЕЛИНСКИ БАНИ: 09:40 ч., 12:40 ч.

МАРШРУТНА ЛИНИЯ
гр. КОСТЕНЕЦ – с. ОЧУША

ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ: 16:30 ч. 
(НА ВРЪЩАНЕ МИНАВА   ПРЕЗ К.К. ПЧЕЛИНСКИ БАНИ)
ОТ С. ОЧУША: 16:45 ч.

А В Т О Б У С Н О   Р А З П И С А Н И Е

В град Момин проход бяха 
монтирани десет нови камери от 
фирма „Арсист“ ООД. Камерите 
са с висока резолюция, която 
гарантира спокойствието и 
сигурността на гражданите и 
гостите на град Момин проход. 
Точките за видеонаблюдение са 
разположени на ключови места в 
града.

МОНТИРАНЕ НА КАМЕРИ В МОМИН ПРОХОД

По случай Великденските 
празници г-н Ивайло Котларов, 
кмет на кметство град Момин 
проход раздаде 150 козунака 
на социално слаби, самотни и 
възрастни хора от град Момин 
проход, като им пожела здраве 
и светли спокойни Великденски 
празници. 

По - рано този месец 
съгражданите ни Георги 
Станоев и Анна Стоилова 
проявиха желание да помогнат 
на хора в нужда. Благодарение 
на дарението им и заедно 
с представители на местна 
политическа партия, които 
се включиха активно в тази 
инициатива, под патронажа на 
кмета на община Костенец бяха 
зарадвани над 305 човека от 
цялата община. На Лазаровден 
бяха занесени пакети с продукти 

от първа необходимост, за 
да могат да посрещнат по 
– спокойни Великденските 
празници. 

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ПО 
СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

След поредното почистване на 
нерегламентираните сметища от  строителни и 
битови отпадъци, Ви призоваваме за отговорност 
и спазване на обществените и законови норми за 
недопускане на нови замърсявания.

Проблемът с тези замърсявания не е единствено 
проблем на институциите, в частност на Кметство 
село Костенец. Нерегламентираното изхвърляне на 
отпадъци е следствие на нашето разбиране за чист 
свят, осъзнаване на отговорността ни като граждани 
и способността ни да живеем в толерантна среда.

С оглед спазването на реда, установен в 
Наредбата за управление на отпадъците, се 
извършват периодично проверки за наличието на 
нерегламентирани сметища. Въпреки предприетите 

мерки, изхвърлянето на отпадъци, извън 
определените за това места продължава.

 Почистването на нерегламентираните сметища 
натоварва бюджета  с допълнителни разходи. Същите 
застрашават както околната среда, така и здравето 
на хората, живеещи в близост до тях. Особено в 
настоящата кризисна ситуация с разпространението 
на  пандемията от COVID-19.

Кметство село Костенец, апелира всички жители 
да запазят красивото ни село в чист и приветлив вид 
и да не допускат бъдещи замърсявания. Изхвърляйте 
сметта си на определените за това места.

Очакваме съдействие за откриване на 
нарушителите.

Кметство село Костенец

АПЕЛ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО КОСТЕНЕЦ

ПРЕДИ  ПОЧИСТВАНЕ                                 СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ

Увеличеният брой на 
членовете на пенсионерски клуб 
в с. Костенец, както и тяхното 
здравословно състояние доведе 
до нужда от наемане на ново 
помещение, което да бъде по-
лесно достъпно за възрастни и 
болни хора. Идеята се реализира 
с подкрепата на г-жа Любка 
Кацарова - кмет на кметство село 
Костенец и г-н Йордан Ангелов 
- кмет на Община Костенец. 
Откриването на пенсионерския 
клуб се състоя малко преди да 
бъде обявено извънредното 
положение с разпространението 

на COVID-19.
Помещението беше цялостно 

ремонтирано - прекаран 
водопровод, електричество, 
канализация  и изграждане 
на санитарно и сервизно 
помещение. За удобство и уют на 
членовете на клуба са монтирани 
дограма, щори и конвектори.

Нека новото помещение 
донесе нови емоции и много 
щастливи дни на своите 
посетители.

Обещано! Изпълнено!

Кметство село Костенец

НОВ ПЕНСИОНЕРСКИ  КЛУБ  В  СЕЛО  КОСТЕНЕЦ „ ЗЕЛЕН ЗДРАВЕЦ“
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На 20 февруари 2020 година в 
заседателната зала на община  Костенец 
се проведе заседание на Общински 
съвет - Костенец, свикано по реда на чл. 
23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. Проверката 
на кворума показа присъствие на 14 
общински съветници от общо 17. 
Присъстваха още: г-н Ангелов, кмет на 
общината, г-жа Проданова, зам.- кмет, 
г-жа Герева, зам.- кмет, г-н Котларов, 
кмет на кметство гр. Момин проход, г-жа 
Кацарова, кмет на кметство с. Костенец, 
кметските наместници на с. Пчелин, с. 
Горна Василица, с. Очуша и граждани.

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД: Предложение относно приемане на 
одобряване на Програма за управление 
на община Костенец, обхващаща мандат 
2019 - 2023 г. 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”, Об-
щински съвет – Костенец прие

РЕШЕНИЕ :  Общински съвет 
– Костенец одобрява Програма за 
управление на Община Костенец, 
обхващаща мандат 2019 - 2023 година.

ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД: Предложение относно приемане на 
Стратегия за управление на общинската 
собственост в Община Костенец за 
мандат 2019 – 2023 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

РЕШЕНИЕ: Общински съвет 
– Костенец приема Стратегия за 
управление на общинската собственост 
в община Костенец, мандат 2019  – 2023 
година.

ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД: Предложение относно приемане на 
Програма за управление и разпореждане 
с имотите - общинска собственост в 
Община Костенец през 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

РЕШЕНИЕ: Общински съвет 
- Костенец приема Програма за 
управление и разпореждане с имотите 
– общинска собственост в община 
Костенец през 2020 година.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение относно 
приемане на проект на бюджет и План за 
финансиране на капиталовите разходи 
за 2020 година на община Костенец. На 
основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 

и връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 от 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 «въздържал 
се», Общински съвет - Костенец прие

РЕШЕНИЕ:  Приема бюджета на 
община Костенец за 2020 година. 

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД: Предложение относно промяна в 
организационната и щатна структура на 
„Костенец Лес 18” ЕООД. 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

РЕШЕНИЕ: Общински съвет - 
Костенец променя организационната 
и щатна структура на „КОСТЕНЕЦ 
ЛЕС 18” ЕООД. Утвърждава ново 
щатно разписание, в което са отразени 
измененията по предходната т. І. Същото 
влиза в сила от датата на настоящото 
решение. 

ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:  Предложение относно частично 
изменение на цени за продажба на добита 
дървесина на временен горски склад. 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

РЕШЕНИЕ: Одобрява/утвърждава 
частично изменение в ценоразпис 
за физиологично структурно здрава 
дървесина, добита на временен горски 
склад (съгласно приложение).

ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:  Предложение относно 
удължаване срока на договор за 
възлагане на управлението на 
Управителя на „Специализирана 
болница за продължително лечение и 
рехабилитация” ЕООД до провеждане 
на конкурс и назначаване на 
управител. 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

РЕШЕНИЕ: 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 01.03.2020 г. 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.

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД: Предложение относно избор на 
Управител на „Медицински център І - 
Костенец” ЕООД. 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

РЕШЕНИЕ: Общински съвет 
- Костенец, избира за управител на 
„Медицински център І - Костенец” 
ЕООД д-р Стоян Карамишев. Възлага 
на Кмета на общината да сключи 
договор за възлагане управлението 
на „Медицински център І - Костенец” 
ЕООД с д-р Стоян Карамишев за срок от 
три години.

ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:  Предложение относно свикано 
редовно заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК в 
обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД 
- София. 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

РЕШЕНИЕ: 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.  

ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:  Предложение относно отмяна 
на Решение № 12 от Протокол № 1 
от заседание на Общински съвет - 
Костенец, проведено на 30.01.2020 
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, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация, с 14 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”, Общински 
съвет - Костенец прие                                                                                       

РЕШЕНИЕ:   Отменя Решение № 
12 от Протокол № 1 от заседание на 
Общински съвет - Костенец, проведено 
на 30.01.2020 година. 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:  Предложение относно 
отмяна на Наредба №1 за обществения 
ред и безопасността на движението на 
територията на община Костенец. 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”, Об-
щински съвет - Костенец прие

РЕШЕНИЕ: 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 .

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:  Предложение относно 
отмяна на Наредба за изграждане 
и опазване на зелената система на 
територията на община Костенец. 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

РЕШЕНИЕ:  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. 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение 
относно учредяване на безвъзмездно 
право на ползване на вещи – частна 
общинска собственост без търг или 
конкурс на медицинска апаратура. 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

РЕШЕНИЕ:  Общински съвет 
- Костенец, дава съгласие Кметът 
на община Костенец  да предостави 
за безвъзмездно ползване поради 
установена необходимост за нуждите 
на „Медицински център I - 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, 
вещи - частна общинска собственост, 
представляващи медицинска 
аппаратура.

Упълномощава Кмета на община 
Костенец да издаде заповед и да сключи 
договор за учредяване безвъзмездно 
право на ползване върху вещите по т. 1.

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение относно 
даване на съгласие, като собственик за 
изработване на проект 
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за изменение на ПУП – ИПРЗ (подробен 
устройствен план – изменение на плана за 
регулация и застрояване) на УПИ V-674 
и УПИ VІ-674 в кв. 84 по регулационния 
план на гр. Костенец. На основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и 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

РЕШЕНИЕ:  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) със следните показатели на 
застрояване: Плътност на застрояване – 
Пзастр. – до 80%, Кинт. = до 2,5, Мин 
озеленяване – до 20 %.

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.

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение относно 
даване на съгласие, като собственик 
за изменение на плана за регулация 
за ПИ 6538 в кв. 136 и улица «Янтра», 
чрез образуване на нов урегулиран 
поземлен имот ХVІ-6538 в кв.136 по 
регулационния план на гр. Костенец. 
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

РЕШЕНИЕ: 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. Променя 
предназначението на частта от улица 
„Янтра” с площ от 11 кв.м от публична 
в частна общинска собственост. 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. 
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. 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.

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение относно 
отпускане на еднократни помощи. 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

РЕШЕНИЕ: Общински съвет - 
Костенец, отпуска помощ по 200 лв. 
за раждане на  дете на девет жители 
на община Костенец. Общински 
съвет - Костенец отпуска еднократна 
помощ за лечение на десет жители на 
община Костенец.  Средствата да бъдат 
осигурени от § 42 14 от общинския 
бюджет.

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение относно 
отдаване под наем на училищен бюфет 
с площ от 15 кв.м., находящ се в ОУ 
„Константин Костенечки”, с. Костенец. 
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

РЕШЕНИЕ: 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,. 

Възлага на Директора 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.

ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА 
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение 
относно предоставяне на дървесина на 
„Кентавър” ЕООД. 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

РЕШЕНИЕ: 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. 

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

ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА 
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение 
относно предоставяне на земеделска 
земя от Общинския поземлен фонд 
с цел възстановяването й на бивши 
собственици на Спас Стамболийски. 
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

РЕШЕНИЕ: 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 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, Проектен имот с кад. 
№ 049012 – временно неизползвана нива 
с площ от 8,007 дка, Проектен имот с 
кад. № 049013 –  временно неизползвана 
нива с площ от 2,015 дка, Проектен 
имот с кад. № 000245 – пасище, мера 
с площ от 1,879 дка, Проектен имот с 
кад. № 021083 – ливада с площ от 1,000 
дка, Проектен имот с кад. № 047008 
– изоставена ливада с площ от 1,960 
дка, 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. Проектният 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. Проектният 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.

ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение относно 
възлагане приемане и съхранението 
на декларациите по Закона за 
противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобитото 
имущество. 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

РЕШЕНИЕ: 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. 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД: Питания: Г-н Банчев, 
председател на ОбС, предостави думата 
на общинските съветници за питания. 
Постъпиха следните питания:

Г-н Одажиян, съветник ПП Воля 
напомни, че когато са дискутирали 
бюджета на общината в комисиите, 
той е поискал да се каже публично 
колко са задълженията на община 
Костенец, г-н Стойнов е предоставил 
таблица от публичното обсъждане, в 
която става въпрос за около 8 млн. лева. 
Помоли този въпрос да го изяснят. Като 
член на комисията по образование в 
бюджета е записано преходен остатък 
за делегираната държавна дейност в 
размер на 90 234 лв. в т.ч. финкция 
образование  83036 лв., г-жа Проданова 
е дала категорична гаранция, че няма 
да се заиграват с образователните 
институции, които са национална 
политика, а е и приоритет в програмата 
на Кмета на общината. Г-н Одажиян 
помоли г-жа Проданова да  потвърди 
от трибуната, че ще бъдат преведени до 
30 март и запита колко е този остатък за 
2018г.?

Г-жа Проданова, зам.- кмет на 
общината помоли за следното: когато 
искат точни данни да я искат писмено, 
за да може да отговорят точно, с цифри. 
Относно задълженията на общината е 
пуснала по имейл справка. По втория 
въпрос поясни, че са поискали справка 
от всички училища от миналата година 
на база брой ученици за подобряване 
на материално-техническата база. Ако 
въпросите са били внасени писмено би 
могло да се подготвят.

Г-н Одажиян,  съветник ПП Воля 
поясни, че има объркване, не е попитал 
за тези 25 лв. на ученик, а за преходния 
остатък за 2018 година. В правилника е 
записано, че могат да поставят въпросите 
на самото заседание и на следващото да 
получат отговор.

Поради изчерпване на дневния ред 
г-н Банчев, председател на ОбС закри 
заседанието в 12.00 часа.

от стр. 3
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Представяме Ви едно интервю с 
председателя и главен треньор Георги 
Димитров и Добромира Пенчева старши 
треньор на Спортен клуб – Костенец

Разкажете ни малко повече за Спортен 
клуб – Костенец

Спортен клуб - Костенец е създаден 
през 2010 година в град Костенец от местни 
ентусиасти. Като многоспортов клуб, той 
разви дейност в няколко спорта – лека 
атлетика, баскетбол, футбол и др. С най-
голяма значимост са резултатите и изявите 
му  в леката атлетика. 

Първи председател и основател на клуба 
е заслужил майстор на спорта – Световната 
студентска шампионка и рекордьорка 
по петобой, олимпийската състезателка 
Валентина Димитрова (1956-2014) – една от 
най-големите многобойки в света. Валентина 
Димитрова е възпитаничка на ОУ“Св. Св. 
Кирил и Методий“ и СУ“Св. Климент 
Охридски“ в град Костенец. Тя е първият 
треньор по лека атлетика в клуба. Заслужено 
Ученическият спортен клуб на гр. Костенец 
носи нейното име.

Какви резултати постигнахте от 
началото на създаването на клуба?

За тези десет години бяха постигнати 
уникални успехи в леката атлетика. Клубните 
отбори при девойките и юношите бяха пет 
пъти държавни шампиони на държавните 
игри на малките селища по лека атлетика със 
64 медала /28 от тях златни/ в индивидуалното 
класиране. Най-много титли завоюваха 
Виктория Йорданова и Боряна Йорданова. 

Най-младите надежди на клуба в групата 
на 7-11 годишните – Андреа Шатарова, 
Ивайла Бонева, Леа Ваклина, Пламен 
Габровски са не само медалисти, но и най-
перспективните за възрастта си в България.

За шеста поредна година Виктория 
Йорданова е национална шампионка по 
многобой с 19 медала от националните 
шампионати, с национален рекорд и сребърен 
медал от Балканския шампионат. За осма 
поредна година Боряна Йорданова увеличи 
колекцията си от титли и медали и е на 4-то 
място на Европейските игри за деца в Бърно. 

От миналата година в клуба тренира и 
европейската медалистка от Бърно Изабел 
Крамарска, която тази зима завоюва две 
шампионски титли.

Състезателите на клуба, които съставиха 
ученическите отбори на СУ „Св. Климент 
Охридски“ град Костенец успешно се 
проявиха, като за този период спечелиха 98 
медала от областните, зоновите и държавно 
ученически първенства. Виктория Йорданова 

е шампионка 
на държавното 
у ч е н и ч е с к о 
първенство.

Женският отбор 
на клуба е един от 
най-силните отбори 
в България, като 
има вече 69 медала 
от националните 
шампионати, от 
тях 29 златни и 19 
медала от балкански 
и европейски 

първенства. Златната щафета на „СК-
Костенец“ е осем пъти шампион при жените. 
Политиката на клуба е големите състезатели 
да участват в тренировките е организацията 
на състезанията за деца, организирани от 
клуба.

Ярък пример е една от най-големите 
български лекоатлетки, световната и 
европейска шампионка Ваня Стамболова, 
която не само участва от името на клуба, но и 
е рекордьорка на шест дисциплини от леката 
атлетика, няколко години безвъзмездно 
тренираше децата от детските градини в 
общината.

През този период бяха обхванати над 
1800 деца, юноши и девойки в тренировъчно-
състезателен процес по лека атлетика. 
Тестирани бяха стотици деца с уникалния 
тест по дееспособност – лиценз на „СК-
Костенец“.

Какви турнири организирате всяка 
година?

Клубът организира и провежда всяка 
година регионален турнир по детска атлетика 
за детските градини и регионален турнир за 
ученици I-IV клас, като цялата организация и 
награждаване за всички участници и отбори 
се поемаше от клуба. Разполагаме с голям и 
квалифициран екип за провеждане на тези 
състезания. Цялата дейност /тренировки, 
състезания, лагери, транспорт екипировка, 
уреди и съоръжения/ клубът предоставяше 
през целия период безплатно на всички 
спортуващи. 

Спортен клуб – Костенец  разполага 
ли с квалифицирани треньори, които да 
подготвят състезателите?

Клубът е един от малкото в България, 
който разполага с лицензирани и 
квалифицирани треньори по лека атлетика, 
които могат да подготвят спортисти. През 
този период в клуба са работили девет 
треньори. В момента разполагаме с пет 

треньора.
Старши треньор 

е Добромира 
Пенчева, която 
е потомствена 
л е к о а т л е т к а . 
Състезателка в 
спринта на 100 и 
200 метра. Дъщеря 
на националната 
р е к о р д ь о р к а 
К р а с и м и р а 
Пенчева. И майка 
на Виктория 

Йорданова. Те са три поколения лекоатлетки. 

Добромира Пенчева е главен двигател на 
детската атлетика. Член е на управителния 
съвет на клуба. Педагог и учител по 
Физическо възпитание и спорт в СУ“Св. 
Климент Охридски“ град Костенец.

Дългогодишният и уважаван педагог по 
физическо възпитание, обществен и спортен 
деятел, треньор и бивша състезателка по 
акробатика Йорданка Стоименова е член 
на управителния съвет и е съпричастна с 
цялостната дейност на клуба.

Председател и главен треньор на клуба 
в момента е Заслужил Треньор Георги 
Димитров. Той е най-успешният треньор 
по лека атлетика в историята на България, 
един от най-големите треньори в света и №1 
за всички времена в света в препятствените 
бягания. До този момент от всички лекоатлети 
на „СК-Костенец“ от всички възрасти от 
национални и международни състезания са 
извоювани 326 медала.

Какво искате да реализирате през тази 
година?

До края на годината въпреки сериозните 
финансови и организационни проблеми ще 
отстояваме изпълнението на плана за 2020 
година, а именно: 

Организирането и провеждането на 
двата регионални турнира, подготовката и 
участието в националните шампионати във 
всички възрасти и спечелването на над 20 
медала, подготовката, добиването на квоти и 
участието на всички възрасти в балканските, 
европейските, и световните първенства, 
подготовката, добиването поне на една квота 
и участие в Олимпийските игри в Токио през 
2021 година. И не на последно място спортна 
подготовка в леката атлетика на стотици деца 
от детските градини и начален курс.

През изминалата година децата от 
Спортен клуб - Костенец бяха наградени 
от кмета на община Костенец г-н Йордан 
Ангелов за постигнатите високи резултати в 
областта на спорта. 

Спортен клуб - Костенец за десет години 

постигна не само успехи, каквито досега 
не е имало в спортната кариера в Костенец, 
но и натрупа потенциал от кадри, опит и 
талантливи деца. Ненапразно в клуба има 
спортуващи деца от целия регион – Долна 
баня, Сестримо, Радуил и др. Като успех на 
дейността на клуба се отчита и подготовката, 
която получиха в клуба няколко състезателки, 
които вече са действащи треньори с успехи.

„Пожелавам успех на всички състезатели. 
Продължавайте да прославяте името на 
Спортен клуб – Костенец и на град Костенец. 
Сигурна съм, че заедно ще постигнем още 
по-големи успехи“ -  Добромира Пенчева, 
старши треньор на СК - Костенец.

КостенеЦМоята община е

СПОРТЕН КЛУБ – КОСТЕНЕЦ ТАЗИ ГОДИНА ЧЕСТВА 
СВОЯ ДЕСЕТГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
УТРЕШНИЯ ДЕН“ 

МОН ПРЕДОСТАВИ 
ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА 
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ РАБОТАТА 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ

Професионална гимназия “Георги 
Сава Раковски” изказва своята 
благодарност на Министерство на 
образованието и науката, Дирекция ИКТ, 
за дарените 12 преносими компютъра, 
с които бе обезпечена работата на 
педагогическите специалисти от 
училището в условията на обявеното 
извънредно положение. Техниката е 
финансирана в рамките на изпълнение 
на Дейност 2 по проект на МОН 
“Образование за утрешния ден”.

Източник: Професионална гимназия 
„Георги Сава Раковски“ град Костенец

Читалищна библиотека село 
Костенец и тази година по традиция 
се включи в националния „Маратон 
на четенето“ в продължение на 2 
дни. Разбира се, предвид обявеното 
извънредно положение в страната, 
децата четоха онлайн чрез платформата 
Zoom. Включиха се ученици от 1-ви до 
7-ми клас, както и техните ръководители 
при ОУ „Константин Костенечки“ 
село Костенец, които четоха откъси 
от любими книги. Бяха подбрани 
интересни класически, но и нашумели 
заглавия, български и чужди, както и 
енциклопедии. За всички беше нещо 
ново, интересно и забавно.

Благодарим на всички сладурковци, 
които се включиха! Благодарим на 
всички учители и на директора на 
училището г-жа Ангелина Пергелова, 
които взеха участие в Маратона 
и успяха да организират децата, 
въпреки своята натовареност. Поклон! 
След приключване на извънредното 
положение и завръщането ни към 
нормален ритъм на живот и работен 
процес ще бъдат изготвени и раздадени 
грамоти на всички участници.  Мили 
деца, скъпи учители, бъдете здрави и все 
така успешни!

Източник: Читалищна библиотека 
село Костенец при НЧ“Просвета-1881“ 
с.Костенец

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО
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          Съгласно чл. 4 от Наредбата за търговска дейност 
на територията на община Костенец, всички лица 
извършващи търговска дейност на територията на 
общината в следните видове обекти:

1. Стационарни

              1.1. Обекти за търговия с хранителни стоки;
              1.2. Обекти за търговия с нехранителни стоки;
              1.3. Заведения за хранене и развлечения;
              1.4. Средства за подслон и места за настаняване;
           1.5. Обекти за услуги/салони, сервизи, работилници, ателиета 

и др. подобни/;
              1.6. Паркинги;
              1.7. Бензиностанции и газстанции;
              1.8. Зали за хазартни игри;
              1.9. Компютърни и интернет зали;
              1.10. Складове;
              1.11. Аптеки, дрогерии;
              1.12. Търговски комплекси, базари, пазари;
              1.13. Пунктове за вторични суровини;
              1.14. Други;

2. Преместваеми

              2.1. Павилиони, каравани и фургони;
              2.2. Щандове, разположени в частни имоти,

са длъжни, в 30 - /тридесет/ дневен срок от започване на дейността 
в съответния обект, да подадат уведомление по образец в 2 /два/ 
екземпляра до Кмета на общината в „Център за административно 
обслужване” в Общинска администрация – Костенец, с адрес: град 
Костенец 2030, ул. „Иван Вазов” № 2, ет.1. Услугата е безплатна.

Към уведомлението се прилагат следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския 
закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото 
законодателство;

2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/;
3. Удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни, 

в съответствие със Закона за храните или удостоверение за вписване в 
регистъра на обекти с обществено предназначение, издадено от РИОКОЗ;

4. Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, 
разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други подобни/;

5. Други документи, съгл. изискванията на българското законодателство 
/за хазартни игри,  аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и 
други/.

Съгласно чл.9, ал.1 от Наредба за търговската дейност на 
територията на община Костенец, търговските обекти по чл. 4, ал. 
1, т.т. 1.1, 1.3, 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8, 1.9, 1.11 и 2.1 може да работят и с 
ненормирано работно време, като за целта по чл.11, ал.1 се подава 
заявление до Кмета на общината за издаване на удостоверение за 
работа на обекти с ненормирано работно време, с необходимия набор 
от документи:

1. Протокол за измерено ниво на битов шум, издаден от оторизирана 
фирма. Измереното ниво в обекта следва да бъде под допустимото,а 
самото измерване да бъде извършено след 23 часа. / за ЗХР/.

2. Становище от РУ гр. Костенец за липса на  констатирани нарушения 
на обществения ред в обекта през последните 6 месеца от датата на 
подаване на заявлението / за ЗХР/

3. Становище от РУПБС  за съответствие на обекта с изискванията за 
пожарна безопасност.

4. Документ за собственост и/ или друг документ, от който да е видно 
, че лицето може да извършва дейност в обекта.

5. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация.
6. За обекти, намиращи се в жилищни сгради – протокол от общото 

събрание на живущите, в  който с решение е дадено съгласие  от 
обитателите за работа на обекта с ненормирано работно време.

7. Декларация и/или копие от удостоверението за категоризация на 
обекта / за ЗХР/

8. Документ за платена такса

Таксата за издаване на Удостоверение за работа с ненормирано 
работно време е 100,00 /сто/ лева, с валидност 1 /една/ календарна 
година. 

Съгласно чл. 24 от Наредбата за търговска дейност на територията на 
община Костенец, за нарушаване на разпоредбите на Наредбата, се нала-
гат глоби на физическите лица в размер от 50 лв. до 5 000 лв., а на едно-
личните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер 
от 100 лв. до 50 000 лв.; 

Съгласно чл. 25 от Наредбата, актовете по установяване на админи-
стративни нарушения се съставят от експерти “Търговия, транспорт и ту-
ризъм” в Дирекция „АПО” и други упълномощени от Кмета служители 
от общинската администрация по чл.11 и чл. 21 и от служители на РУ на 
МВР – Костенец. 

Повече информация, както и образците на заявленията, можете да 
намерите на интернет страницата на Община Костенец: http://www.
kostenetz.com или на следния линк: http://www.kostenetz.com/?q=en/
node/55.

СЪОБЩЕНИЕ

КостенеЦМоята община е

Уважаеми съграждани,

Община Костенец разработва проектно 
предложение „Осигуряване на топъл 
обяд у дома в условията на извънредна 
ситуация  на територията на община 
Костенец” по Целева програма „Топъл 
обяд у дома в условията на извънредна 
ситуация”, финансирана от националния 
бюджет, чрез Агенция за социално 
подпомагане.

По проекта ще бъде предоставян топъл 
обяд /супа, основно ястие, хляб и поне 
веднъж седмично десерт/ всеки работен ден 
в периода 01.05.2020 г. - 19.06.2020 г. на: 

•	 лица с ниски доходи, под линията 
на бедност, определена за страната /363 
лв. месечен доход/, за времето, в което са 
поставени под задължителна карантина; 

•	 уязвими лица, в това число и 
възрастни над 65 години, без доходи 
или с доход под линията на бедност, 
определена за страната, които живеят сами 
и нямат близки, които до се грижат за тях 

и в условията на извънредното положение, 
обявено в страната не са в състояние да си 
осигурят прехраната; 

•	 лица, които поради възрастта си, 
поради трайно увреждане или в резултат от 
заболяване не могат да се самообслужват и 
не могат да осигурят сами или с помощта на 
близките си своите ежедневни потребности 
от храна.

Не се изисква подаване на документи! 
Община Костенец ще използва всички 
възможности за подбор – отворена 
телефонна линия, сигнали на граждани, 
информация от общинската база данни, 
информация от доставчици на социални 
услуги и институции, с цел гарантирано 
достигане на услугата до най-нуждаещите 
се лица.

Повече информация, относно 
включването в проекта, може да получите 
на тел.: 07142/23-08/305 или  0879 591 341 
до 17.04.2020 г.

Община Костенец има намерение да 
кандидатства с проектно предложение по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M90P001-2.101 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания – Компонент 3”. Програмата 
е свързана с нуждата от предоставянето 
на услуги по домовете в контекста на 
създалата се извънредна епидемична 
ситуация в страната. Дейностите,  които 
ще се предоставят са насочени към 
възрастни хора над 65 г. с ограничения или 
невъзможност за самообслужване, както и 
към хора с уреждания и техните семейства, 
хора, които са поставени под карантина от 
здравните власти, и за които има социална 
необходимост от почасови услуги, които са 
следните:

- Доставка на храна, хранителни 
продукти и продукти от първа необходимост, 
включително и закупуване на лекарства /със 
средства на потребителите/.

- Заплащане на битови сметки, 
заявяване и получаване на неотложни 
административни услуги /със средства на 
потребителите/.

По този начин се защитава обществения 
интерес и се отговаря на нуждите на 
населението от превенция разпространението 
на COVID-19.

Дейността ще се извършва в периода 
01.05.2020 г. – 31.12.2020 г.

За целта община Костенец набира 
служители, за извършване на дейностите 
заложени в проекта, които ще бъдат 
назначени на трудов договор за периода от 
01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. Желаещите 
могат да подадат заявление в свободен текст 
на  e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com 
или лично в деловодството на Общинска 
администрация – Костенец.  В заявлението 
всеки един желаещ, задължително да посочи 
и  телефон за обратна връзка

Срок за подаване на документи: 29.04.2020 
г. до 17.00 ч.

Само за  допълнителна информация:
За гр. Костенец
-  0879/ 59 13 41 –Отдел Проекти”на ЕС
За кметство с. Костенец
-  0885/ 84 14 80 – г-жа Любка Кацарова
За кметство гр. Момин проход
-  0899/ 39 36 34 – г-н Ивайло Котларов
За кметство с. Пчелин
-  0877/ 00 43 89 –  г-н Живко Петров
За кметство с. Горна Василица
-  0886/ 74 74 19 – г-н Атанас Йорданов
За кметство с. Очуша и с. Подгорие
-  0877/ 37 08 70 – г-н Иван Стойчев

При одобрение на проектното 
предложение, ще бъде публикуван телефон за 
подаване на заявки от страна на нуждаещите 
се.

О Б Я В А

Във връзка с провеждането на 
ремонтни дейности по проект „Реконструкция 
и рехабилитация на общински път SFO 1370 
Костенец - село Костенец - летовище Костенец 
- участък от километър 0+000 до километър 
9+000“ по договор за безвъзмездна финансова 
помощ № 23/07/2/0/00470 от 01.12.2017г. 

между община Костенец и Държавен фонд 
„Земеделие“ Ви информираме, че дейностите 
включват подмяна на тротоарните настилки с 
нови по цялата дължина на пътя. На мястото 
на дръвчетата, които е необходимо да бъдат 
премахнати ще бъдат засадени нови.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е




