
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИВЕТСТВИЕ ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИ НОЕМВРИ ОТ  

Г-Н РАДОСТИН РАДЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ 

 
 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, 

                     КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ И БУДИТЕЛИ, 

     Приемете моите най-искрени поздравления  по 

случай 1-ви ноември - Ден на народните будители! На 

този ден всички ние се прекланяме пред творците и 

пазителите на българската духовна и културна 

традиция – учители, читалищни и просветни дейци.         

     На всички Вас пожелавам здраве, благополучие и 

още много нови хоризонти  в областта на 

образованието, просветата и културата!  

    Продължавайте все така да опазвате и обогатявате 

културното и духовното ни наследство! Бъдете 

достойни и горди наследници на завещаната ни 

българска духовност и традиции и гледайте със 

самочувствие в бъдещето на България! 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
    
 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
 

     

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРСИ ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИ НОЕМВРИ  

„МИСИЯ БУДИТЕЛ“ 

 

    

   Ученици от VII клас при ОУ"Константин Костенечки", 

село Костенец, участваха в конкурса за есе "Мисия 

Будител", организиран от Областна администрация на 

Софийска област.  

    Първо място спечели Йоанна Кацарова, а трето - Йоана 

Банчева. Грамотите и наградите си седмокласниците 

получиха на 5 ноември 2018 година от областния 

управител г-н Илиан Тодоров. Поздравления за отличното 

и достойно представяне на учениците от ОУ“Константин 

Костенечки“ село Костенец. Поздравления за г-жа Данина 

– учител по български език и литература, която подготви 

победителите.  Поздравления и за всички ученици  от 

родното училище, които взеха участие в конкурса, 

организиран от Областна администрация на София област. 

Бъдете здрави, успешни и упорити! 

 

ПЪРВИ НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

 
 

    В Деня на народните будители децата от ФК 

"Белмекен" село Костенец, кмета и служителите на 

кметството, председателя на клуба на военноинвалидите и 

читалищния секретар поднесоха цветя пред паметната плоча 

на един от костенските будители - Стоян Кайтазов.  

 

 

     Стоян Кайтазов е член - основател на читалището и е 

дарил 1 700 000 лева за построяването му. И днес в 

читалището творци и самодейци изпълват с културен живот 

сградата. Поклон! След това децата посадиха дръвче на 

площад "Константин Костенечки", което в бъдеще ще стане 

традиция за село Костенец.  

    Всяко време има своите будители. Нека всички ние, с 

всеки изминал ден да чувстваме, че ставаме по-добри, да се 

раждат нови надежди, да възкръсва вярата в ценностите, 

които истински осмислят човешкия живот. И дано да 

съумяваме да пазим този дух! 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой 21/86/, ноември 2018г.                       АКТУАЛНО                                                              2 

ЧЕСТВАНЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА 

СУ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГРАД КОСТЕНЕЦ 

 

 
 
    На 23 ноември СУ“Св.Климент Охридски“ град 

Костенец отпразнува своя патронен празник. В 

празничната програма взеха участие ученици от 

Театрално студио "Георги Русев" с художествен 

ръководител г-жа Марияна Петрова, Клуб за 

художествено слово с ръководител г-жа Аделина 

Иванова, Вокална група с ръководител Борислав 

Паунов към СУ"Св.Климент Охридски" гр.Костенец 

и Фолклорна танцова формация "Костенец" с 

ръководител Николай Ибришимов. 

    В актовата зала на училището бяха поканени 

учители, дали своя принос в развитието на 

училището през годините, както и официални гости:  

г-н Радостин Радев, кмет на община Костенец и г-н 

Георги Митров, председател на Общински съвет-

Костенец.  

    По-късно във физкултурния салон се проведе 

благотворителен волейболен мач за подпомагане на 

деца в нужда, под ръководството на учителите 

Валентина Банчева, Петър Ланджев и Добромира 

Пенчева, с ученици от осми до единадесети клас. 

Инициативата бе на 11 „А“ клас. Всички ученици 

бяха приветствани и наградени от г-жа Захаринка 

Кусарова, директор на СУ“Св.Климент Охридски“ 

град Костенец. Кметът на община Костенец, г-н 

Радостин Радев също присъства на турнира.  

 

 
 

 

МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВЕ И СВЕТА ЛИТУРГИЯ ЗА ДЕНЯ 

НА  СВЕТИ МИНА 

 

    На 11 ноември 2018 година се отбеляза празникът 

Свети Мина – покровител на семейството и хората на 

път, от 11.30 часа на параклис "Свети Мина" 

/Войнишките чешми/. Беше отслужена Света 

литургия, Молебен за здраве и Водосвет от 

свещеноиконом Николай Свещаров. Присъстваха 

жители и гости на Костенец, г-жа Любка Кацарова, 

кмет на кметство село Костенец, г-н Радостин Радев, 

кмет на община Костенец, общественици и 

настоятели. 

 С ЛЮБОВ И РЕСПЕКТ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 

 

     

    Кметът на община Костенец, г-н Радостин Радев и 

г-жа Любка Кацарова, кмет на с.Костенец поздравиха 

столетничката Костадинка Козлева от село Костенец, 

която на 6-ти ноември навърши 100 години.   
    Такива поводи за празник днес са рядкост. 

Юбилеят Ви е събитие за община Костенец, което 

носи уважение и гордост. Дано сте жива и здрава още 

дълго време – за радост и пример на Вашите потомци.       

    Нека те черпят от богатия Ви житейски опит и 

сгряват старините Ви с топла дума и искрена грижа. 

Във Ваше лице община Костенец има безценен 

свидетел на историята на почти целия двадесети век.  

Вие сте пример за подражание за силата на характера 

и житейската мъдрост, които носите у себе си.  
    Желаем Ви от сърце здраве, бодрост на духа и воля, 

за да съхраните дълго жизнените си сили и 
мъдростта на столетник! 

 



  

   ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ  

  31 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА         

  

           

    На 31 октомври 2018 година в 

голямата заседателна зала на 

община Костенец се проведе 

заседание на Общински съвет – 

Костенец. Проверката на 

кворума показа присъствие на 

15 общински съветници от общо 

17. Присъстваха още: г-н Радев, 

кмет на общината, г-жа 

Митрова, кмет на кметство гр. 

Момин проход, г-жа Кацарова, 

кмет на кметство с. Костенец, г-

н Йорданов, кмет на кметство с. 

Пчелин, г-н Георгиев, кметски 

наместник на с. Очуша. 

Г-н Митров, председател 

на ОбС запозна присъстващите с 

постъпили молби за отсъствие 

от заседанието от г-н Даскалов, 

съветник ПП БСП. С 14 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 „въздържал 

се” молбата бе приета и 

отсъствието уважено. Г-н 

Митров запозна със заявление от 

г-н Юлиан Георгиев, съветник 

ПП БДЦ, с което заявява, че 

напуска групата на ПП БЦД и 

остава независим съветник. 

Г-н Константин Радев 

/ПП „БСП”/ запозна 

присъстващите с декларация от 

Общинския съвет на БСП – 

Костенец, с която уведомяват, че 

със свое решение ОС на БСП – 

Костенец снема политическото 

доверие от общински съветник 

Юлиян Одажиян. С последните 

си гласувания той влезе в 

противоречие с решенията на 

органа, който го е издигнал и 

наруши уставните постановки за 

дейността на общински 

съветници от БСП. Считано от 

тази дата, същият е изключен от 

групата на общински съветници 

от БСП. Настояват незабавно да 

си подаде оставката от поста 

зам.-председател на Общински 

съвет-Костенец, на който е 

избран с гласовете на съветници 

от БСП и да прекрати 

правомощията си на общински 

съветник, за да влезе 

следващият от листата на БСП – 

Костенец. 

           Г-н Митров, председател 

на ОбС запозна присъстващите с 

проекта за дневен ред. 

           Г-н Одажиян, независим 

съветник, по процедура 

предложи, като т.1 да бъде 

разглеждане на писмо с  Вх.№ 

150-409/19.10.2018г., във връзка 

с върнати решения от кмета на 

общината. Като т.2 да стане т.8 - 

Предложение относно дейността 

на спортен комплекс 

„Бенковски”, гр.Костенец. Като 

т.3 да стане т.7- Предложение 

относно даване на съгласие за 

издаване на разрешително за 

водовземане от находище на 

минерална вода – изключителна 

държавна собственост, 

предоставена безвъзмездно за 

управление и ползване на ЕТ 

„Добри Холидей – Драгомир 

Георгиев”. 

ТОЧКА ПЪРВА ОТ  

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 Г-н Одажиян, независим 

съветник запозна присъстващите 

с Предложение относно 

разглеждане на писмо с  Вх.№ 

150-409/19.10.2018г. – не приема 

Заповед № РД-04- 

457/17.10.2018г. и Заповед РД- 

04-458/17.10.2018г. и 

потвърждава Решение № 108 и 

№ 109 от  12.10.2018г. на 

Общински съвет – Костенец. 

 Г-н Радев, кмет на общината 

изрази мнение, че е 

изключително некоректно е така 

да се чете прегласуване на 

решения, става въпрос за смяна 

на директор на ОП „ОГЗГФ”и 

преобразуване на Общинско 

предприятие. Така с РД не става 

ясно за какво става въпрос, поне 

да се гледат в комисии и да 

стане ясно, в последния момент 

са вкарват нови точки в дневния 

ред.  

           Г-н Митров, председател 

на ОбС напомни, че заповедите 

са качени на имейлите и всички 

са запознати. На основание чл. 

45, ал.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация  с 10 гласа „за”, 

5 „против” и 0„въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112 

 Общински съвет – Костенец 

не приема Заповед № РД-04-

457/17.10.2018г. и Заповед РД- 

04-458/17.10.2018г. на Кмета на 

община Костенец и потвърждава 

Решение № 108 и № 109 от  

12.10.2018г. на Общински съвет 

– Костенец. 

ТОЧКА ВТОРА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

     Г-н Чолаков, съветник ПП 

БДЦ запозна присъстващите с 

Предложение относно дейността 

на спортен комплекс 

„Бенковски”, гр. Костенец. Г-жа 

Стоянова, съветник ПП ГЕРБ 

предложи за членове на 

комисията – председател, г-н 

Юлиян Одажиян, за членове - г-

н Георги Донков, г-жа Снежана 

Тодорова и представители на 

Общинска администрация - г-жа 

Владислава Китова и г-н Ангел 

Дунгаров. 

 Г-жа Тодорова, съветник ПП 

БСП си даде отвод. 
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 Г-н Чолаков, съветник ПП 

БДЦ предложи за член на 

комисията г-н Георги Митров. 

 Г-н Радев, кмет на общината 

помоли да не се записват имена, 

той ще определи със заповед. 

 Г-н Одажиян, независим 

съветник предложи да се 

подложи състава на комисията. 

 Г-н Митров, председател на 

ОбС подложи на гласуване 

състава на комисията. С 9 гласа 

„за”, 4 „против” и 1 „въздържал 

се” бе приет. На основание 

чл.21, ал.1, т.6 и т.24 и чл.49, 

ал.1, т.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация,  с поименно 

гласуване с 9 гласа «за», 5 

«против» и 0 «въздържал се», 

Общински съвет – Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 113 

 

Общински съвет – 

Костенец  избира пет члена 

временна комисия, която да 

извърши цялостна проверка на 

дейността на звено «Спорт», към 

Общинска администрация - 

Костенец, в състав: Председател 

– Юлиян Агоп Одажиян, 

независим общински съветник 

  Членове:  Георги Георгиев 

Донков, съветник МК 

«Костенец, събуди се», Георги 

Владов Митров, съветник ПП 

ГЕРБ, представител на 

Общинска администрация, 

представител на Общинска 

администрация 

ТОЧКА ТРЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

 Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на г-н 

Радостин Радев. 

      Г-н Радев, кмет на общината 

запозна присъстващите с 

Предложение относно даване на 

съгласие за издаване на 

разрешително за водовземане от 

находище на минерална вода – 

изключителна държавна 

собственост, предоставена 

безвъзмездно за управление и 

ползване на ЕТ „Добри Холидей 

– Драгомир Георгиев”. На 

основание чл.21,ал. 1, т.7 и чл. 

27, ал.4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация, във 

връзка с чл.52, ал.1, т.3, б”а”, 

§133, ал.9, т.1, б”б” и б”в” от 

Преходни и заключителни 

разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на 

Закона за водите, с поименно 

гласуване с 13 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 114 

                                                                                               

      І.Общински съвет -  

Костенец определя: Искането от 

ЕТ „Добри Холидей – Добромир 

Георгиев”, със седалище и адрес 

на управление: гр. Костенец, ул. 

„Стефан Караджа” № 89, ЕИК 

203274503 , представлявано от  

Добромир Георгиев – 

Управител, за издаване на 

разрешително за водовземане на 

минерална вода, от находище 

„Момин проход”, водовземно 

съоръжение: каптиран естествен 

извор, съответства на 

политиката и плана за развитие 

на Община Костенец. 

ІІ. Общински съвет- 

Костенец дава съгласие да се 

издаде разрешително за 

водовземане на минерална вода 

– изключителна държавна 

собственост, предоставена 

безвъзмездно за управление и 

ползване на Община Костенец,  

находище „Момин проход”, 

водовземно съоръжение: 

каптиран естествен извор на ЕТ 

„Добри Холидей – Добромир 

Георгиев”, със седалище и адрес 

на управление: гр. Костенец, ул. 

„Стефан Караджа” № 89, ЕИК 

203274503, представлявано 

Добромир Георгиев - управител, 

със следните параметри: 

1/ цел на водоползването: „за 

балнеолечение” 

- 2/ проектен дебит: 

Средноденонощен дебит на 

черпене – 0,583 л/сек. Годишен 

обем на черпене – 12600 

куб.м/год. 

3/ място на водовземането: 

обект: „Къща за гости”, 

разположена на територията на 

поземлен имот № 015033 с НТП: 

жилищна територия, местността 

„Ореха” в землището на с.Долна 

Василица. 

4/ срок на действие на 

разрешителното: до крайния 

срок на действие на Решение 

№10/18.01.2011г. на министъра 

на околната среда и водите, с 

което находище на минерална 

вода – изключителна държавна 

собственост - № 46 от 

Приложение № 2 от Закона за 

водите „Момин проход” е 

предоставено за управление и 

ползване от Община Костенец. 

5/таксата за разрешеното водно 

количество определена на база 

разрешения годишен обем, 

температурата на минералната 

вода и разрешените цели за 

водовземането е съгласно 

Тарифа за таксите за правото за 

водовземане от находища на 

минерални води – изключителна 

държавна собственост, 

предоставени безвъзмездно за 

управление и ползване на 

Община Костенец и таксите за 

издаване на разрешителни за 

водовземане приета с решение 

на Общински съвет – Костенец 

№ 132/01.09.2011г., изменена с 

Решение на Общински съвет – 

Костенец № 77/10.05.2012г. 

Г-н Митров, председател 

на ОбС предостави думата на г-

жа Жанет Джорова. 

Г-жа Джорова, съветник 

ПП БДЦ поиска 10 мин. 

почивка. 

Г-н Митров, председател 

на ОбС обяви 10 мин. почивка. 
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След приключване на 

почивката г-н Митров, 

председател на ОбС установи, че 

в залата не присъстват 

необходимия брой общински 

съветници. Поради, липса на 

кворум г-н Митров, председател 

на ОбС закри заседанието в 

17.06 часа. 

 

ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ 

ПОДПИСКА 

 

На 12 ноември 2018 г., на 

основание чл.49, ал.6 от 

ПОДОбСПКВОбА, Общински 

съвет – Костенец проведе 

гласуване чрез подписка, във 

връзка със следните  

предложения: 

1. Предложение относно 

допълнение и изменение на 

Решение № 109 по Протокол № 

23 от 12.10.2018г. на Общински 

съвет – Костенец. 

2. Предложение относно 

приемане на Вътрешни правила 

за организацията и реда за 

проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на 

интереси в Общински съвет – 

Костенец. 

3. Предложение относно 

увеличаване капитала на 

„Специализирана болница за 

продължително лечение и 

рехабилитация – 

Костенец”ЕООД и „Медицински 

център І – Костенец”ЕООД. 

4. Предложение относно 

свикано извънредно заседание 

на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К в 

обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация”ЕООД – София. 

5. Предложение относно даване 

на съгласие за изменение на 

разрешително № 3/28.06.2012 г. 

за водовземане от находище на 

минерална вода – изключителна 

държавна собственост, 

предоставена безвезмездно за 

управление и ползване на 

Община Костенец на „Езерото – 

Желязкови” ООД. 

 
Т О Ч К А    П Ъ Р ВА    О Т          

Д Н Е В Н И Я      Р Е Д : 

 

Подписката, 

(Предложение относно 

допълнение и изменение на 

Решение № 109 по Протокол № 

23 от 12.10.2018г. на Общински 

съвет – Костенец) е неразделна 

част от Протокол № 

25/12.11.2018г. На основание чл. 

21, ал. 1, т. 9 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 113 

и следващите от Търговския 

закон и във връзка с чл. 51, ал.2 

от Закона за общинската 

собственост и чл. 8, чл. 9 и чл. 

10 от Наредба за условията и 

реда за упражняване на правата 

на собственост на община 

Костенец в търговски дружества 

с общинско участие в капитала 

от общо 17 общински 

съветници, с гласуване чрез 

подписка  Общински съвет- 

Костенец, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 115 

 

1.1. Прекратява 

дейността на общинско 

предприятие /ОП/ 

”ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ В 

ГОРСКИ ФОНД” като 

специализирано звено на 

общината за стопанисване и 

управление, възпроизводство, 

ползване и опазване на 

общинските гори и земи на 

територията на Община 

Костенец, възстановяване на 

нарушени терени от горския и 

поземлен фонд, озеленяване, 

ловно стопанство, ловен 

туризъм, охрана на дървесни 

видове по поречията на реки, 

край пътища и др., визирани в 

чл.32 от ЗОСИ; 

            1.2. Определя комисия в 

състав: 

1.1.1.Димитринка Николова      –  

Председател и членове 

1.1.2. Светлана Кръстева;  

1.1.3. Лидия Стоянова ; 

1.1.4. Георги Донков  и  

1.1.5. Юлиян Одажиян,  

които да установят и 

приемат незабавно по опис 

активите и пасивите на 

закритото специализирано звено 

на общината – ОП  

„ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ В 

ГОРСКИ ФОНД” и състави 

доклад за констатации относно 

дейността на звеното; 

      1.3.  До предаване на 

приетите активи и пасиви на 

учредяващото се с настоящото 

решение дружество за 

стопанисване и управление, 

възпроизводство, ползване и 

опазване на общинските гори и 

земи на територията на Община 

Костенец и др. дейности, 

възлага на Кмета на Община 

Костенец да изпълнява поетите 

по договорите на звеното 

задължения, след съгласуване на 

същите с назначената по т. 1.2 

от настоящото решение, вкл. и 

на разходите по дейностите.  

2.1. На основание чл.21, 

ал.1, т.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, чл. 113, вр. с чл. 

147, ал. 2 от Търговския закон, 

вр. с чл. 51,  ал. 2  от Закона за 

общинската собственост и чл. 

181, ал. 1, т. 1, буква б) от 

Закона за горите, Учредява 

(създава) ЕДНОЛИЧНО 

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА 

ОТГОВОРНОСТ с наименование 
„КОСТЕНЕЦ ЛЕС 2018”. 

2.2. Седалището на 

Дружеството е: държава 

Република България, 

гр.Костенец, Софийска област; 

2.3. Адресът на 

управление на дружеството е: 

гр.Костенец, ул. „Теменуга“ № 

12,  

2.4. Дружеството се 

учредява за неопределен срок от 

време. 
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2.5. Дружеството има 

следния предмет на дейност: 

дърводобив, преработка и 

продажба на дърва за огрев на 

населението, изпълнение на 

дейности в горските територии - 

общинска собственост, дейност 

по ползване на дървесина и 

недървесни горски продукти за 

стопанисване и управление, 

възпроизводство, ползване и 

опазване на общинските гори и 

земи на територията на Община 

Костенец, възстановяване на 

нарушени терени от горския и 

поземлен фонд, озеленяване, 

ловно стопанство, ловен 

туризъм, охрана на дървесни 

видове по поречията на реки, 

край пътища; Покупка на стоки 

и други вещи с цел препродажба 

в първоначален, преработен или 

обработен вид, продажба на 

стоки от собствено 

производство, внос и износ на 

стоки, комисионни, лизингови, 

спедиционни и превозни сделки, 

консултантска дейност, 

туристически, информационни, 

програмни , складови услуги и 

други услуги; Сделки с 

интелектуална собственост, 

както и всяка друга дейност, 

незабранена със закон. 

2.6. Капиталът на 

Дружеството е в размер на 100 

(сто) лева, разпределени в 100 

(сто) дяла с номинална стойност  

по 1 (един) лев всеки един от 

тях. Едноличен собственик на 

капитала на дружеството е 

Община Костенец. 

3. Приема и утвърждава 

Учредителен акт на 

„КОСТЕНЕЦ ЛЕС 2018” ЕООД. 

4. Избира и назначава за 

управител  на дружеството - Иво 

Иринеев Милчев, с ЕГН 

хххххххххх, притежаващ лична 

карта № ххххххххх, издадена на 

хх.хх.2011 г. от МВР – София 

област който ще управлява и 

представлява дружеството. 

Управлението на дружеството се 

възлага с договор, сключен с 

избрания управител, в който се 

определят срокът, размерът, 

редът, условията за получаване 

на възнагражденията, условията 

за прекратяване на договора и 

др. условия по договорите, като 

възлага на Председателя на ОбС 

на Община Костенец да 

подпише договора от името на 

едноличния собственик на 

капитала на дружеството.  

5. Новоучреденото 

дружество „КОСТЕНЕЦ ЛЕС 

2018“ ЕООД поема активите и 

пасивите на закритото общинско 

предприятие /ОП/ „ОБЩИНСКИ 

ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД”, 

както и всички негови права и 

задължения. 

6. Упълномощава и 

задължава избрания управител 

на дружеството лично или чрез 

упълномощено от него трето 

лице (адвокат/и) да предприемат 

всички необходими правни и 

фактически действия за 

вписване на учреденото 

дружество в Търговския 

регистър при Агенция по 

вписванията. 

 
Т О Ч К А    В Т О Р А        О Т            

Д Н Е В Н И Я      Р Е Д: 
 

Подписката,    ( 

Предложение относно приемане 

на Вътрешни правила за 

организацията и реда за 

проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на 

интереси в Общински съвет – 

Костенец) е неразделна част от 

Протокол № 25/12.11.2018г. 

На основание чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация и чл.10, във 

връзка с §3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на 

Наредбата за организацията и 

реда за извършване на проверка 

на декларации и за установяване 

на конфликт на интереси, с 

гласуване чрез подписка,  

Общински съвет – Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 116 

 

Приема Вътрешни правила 

за организацията и реда за 

проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на 

интереси в Общински съвет – 

Костенец, съгласно текста, 

приложен към настоящото 

решение и неразделна част от 

него. 

Препис от решението да се 

изпрати на председателя на 

Общинския съвет и 

председателя и членовете на 

постоянната комисия за 

предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси, както 

и на служителя в звеното по 

чл.29а от ЗМСМА за сведение и 

изпълнение. 

 
Т О Ч К А    Т Р Е Т А    О Т         

Д Н Е В Н И Я      Р Е Д : 

 

     Подписката,(Предложение 

относно увеличаване капитала 

на „Специализирана болница за 

продължително лечение и 

рехабилитация – 

Костенец”ЕООД и „Медицински 

център І – Костенец”ЕООД) е 

неразделна част от Протокол № 

25/12.11.2018г. 

На основание чл. 21,   ал. 

1, т. 8 и т. 9 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 

137, ал. 1,   т. 4 от Търговски 

закон, чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 

1, т. 1 от Търговски закон, чл. 

16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за упражняване 

на правата на собственост на 

община Костенец в търговски 

дружества с общинско участие в 

капитала, Общински съвет – 

Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 117 
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 1. Общински съвет – 

Костенец увеличава капитала на 

„Специализирана болница за 

продължително лечение и 

рехабилитация - Костенец” 

ЕООД, с ЕИК 000770264, от  

53 945.00 лв. /петдесет и три 

хиляди деветстотин четиридесет 

и пет лева/ на 217 070.00 лв. 

/двеста и седемнадесет хиляди и 

седемдесет лева/. Увеличението 

в размер на 163 125.00 лв. /сто 

шестдесет и три хиляди сто 

двадесет и пет лева/, чрез 

записване на 16 313 

/шестнадесет хиляди триста и 

тринадесет/ нови дяла с 

номинална стойност от 10 

/десет/ лева всеки и поемането 

им от едноличния собственик на 

капитала Община Костенец. 

Увеличаването на 

капитала на „Специализирана 

болница за продължително 

лечение и рехабилитация - 

Костенец” ЕООД се извършва 

чрез внасяне от едноличния 

собственик на капитала Община 

Костенец на непарична вноска, 

представляваща увеличение 

стойността на сградата на 

лечебното заведение по 

балансова стойност 163 117.27 

лв. /сто шестдесет и три хиляди 

сто и седемнадесет лева и 

двадесет и седем стотинки/ - 

изпълнени СМР в резултат на 

проведени енергоефективни 

мероприятия и 7.73 лв. /седем 

лева и седемдесет и три 

стотинки/ парична вноска, която 

да се внесе от Община Костенец 

по сметката на дружеството. 

2. Изменя се т. 7 от 

Учредителният акт на 

„Специализирана болница за 

продължително лечение и 

рехабилитация - Костенец” 

ЕООД, който придобива 

следното съдържание след 

редакцията: 

„т. 7 КАПИТАЛЪТ на 

дружеството (лечебното 

заведение) е в размер на   

217 070.00 лв. (двеста и 

седемнадесет хиляди и 

седемдесет лева), разпределен в 

21 707 (двадесет и една хиляди 

седемстотин и седем) дяла по 10 

(десет) лева всеки един. 

В капитала на 

Дружеството е внесена 

непарична вноска от Община 

Костенец с парична оценка в 

размер на 163 117.27 лв. /сто 

шестдесет и три хиляди сто и 

седемнадесет лева и двадесет и 

седем стотинки/, 

представляваща увеличена 

стойност на дълготраен 

материален актив - сградата на 

лечебното заведение, по 

балансовата стойност на 

извършените строително-

монтажни работи, както и 

парична вноска в размер на 7.73 

лв. /седем лева и седемдесет и 

три стотинки/.“ 

3. Общински съвет – 

Костенец увеличава капитала на 

"Медицински център І - 

Костенец" ЕООД, с ЕИК 

130337280, от 15 980.00 лв. 

/петнадесет хиляди деветстотин 

и осемдесет лева/ на 88 660.00 

лв. /осемдесет и осем хиляди 

шестстотин и шестдесет лева/. 

Увеличението в размер на 72 

680.00 лв. /седемдесет и две 

хиляди шестстотин и осемдесет 

лева/, чрез записване на 7 268 

/седем хиляди двеста шестдесет 

и осем/ нови дяла с номинална 

стойност от 10 /десет/ лева всеки 

и поемането им от едноличния 

собственик на капитала Община 

Костенец. 

Увеличаването на 

капитала на "Медицински 

център І - Костенец" ЕООД се 

извършва чрез внасяне от 

едноличния собственик на 

капитала Община Костенец на 

непарична вноска, 

представляваща увеличение 

стойността на сградата на 

лечебното заведение по 

балансова стойност 72 672.26 лв. 

/седемдесет и две хиляди 

шестстотин седемдесет и два 

лева и двадесет и шест 

стотинки/ - изпълнени СМР в 

резултат на проведени 

енергоефективни мероприятия и 

7.74 лв. /седем лева и седемдесет 

и четири стотинки/ парична 

вноска, която да се внесе от 

Община Костенец по сметката 

на дружеството. 

4. Изменя се т. 7 от 

Учредителният акт на 

"Медицински център І - 

Костенец" ЕООД, който 

придобива следното съдържание 

след редакцията: 

„т. 7 КАПИТАЛЪТ на 

дружеството (лечебното 

заведение) е в размер на     

88 660.00 лв. (осемдесет и осем 

хиляди шестстотин и шестдесет 

лева), разпределен в 8 866 (осем 

хиляди осемстотин шестдесет и 

шест) дяла по 10 (десет) лева 

всеки един. 

В капитала на 

Дружеството е внесена 

непарична вноска от Община 

Костенец с парична оценка в 

размер на 72 672.26 лв. 

/седемдесет и две хиляди 

шестстотин седемдесет и два 

лева и двадесет и шест 

стотинки/, представляваща 

увеличена стойност на 

дълготраен материален актив - 

сградата на лечебното 

заведение, по балансовата 

стойност на извършените 

строително-монтажни работи, 

както и парична вноска в размер 

на 7.74 лв. /седем лева и 

седемдесет и четири стотинки/.“ 

5. Промените относно 

увеличението на капитала да 

бъдат отразени в учредителните 

актове на „Специализирана 

болница за продължително 

лечение и рехабилитация - 

Костенец” ЕООД и 

"Медицински център І - 

Костенец" ЕООД и същите да 

бъдат публикувани по 

съответният ред. 

6. Упълномощава 

Кмета на Община Костенец да 
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внесе от името на Община 

Костенец парична вноска, 

съответно 7.73 лв. в капитала на 

„Специализирана болница за 

продължително лечение и 

рехабилитация - Костенец” 

ЕООД и 7.74 лв. /седем лева и 

седемдесет и четири стотинки/ в 

капитала на "Медицински 

център І - Костенец" ЕООД. 

7. Възлага на 

управителите на дружествата да 

извършат съответните промени 

в Учредителния акт на 

дружеството си и предприемат 

действия по вписване на 

промените по партидата на 

дружеството в Търговския 

регистър.  

 
Т О Ч К А    Ч Е Т В Ъ Р Т А    О Т    

Д Н Е В Н И Я      Р Е Д : 

 

     Подписката,(Предложение 

относно свикано извънредно 

заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по В и К в 

обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация”ЕООД – София.) 

е неразделна част от Протокол 

№ 25/12.11.2018г. 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 гласуване чрез 

подписка, Общински съвет – 

Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 118 

 

     Общински съвет – Костенец, 

дава мандат на Кмета на 

Община Костенец, на 

извънредно Общо събрание на 

Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация” ЕООД – София, 

свикано на 13.11.2018 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-40/11.10.2018 г. и 

да гласува както следва: 

1. По първа точка от дневния 

ред – „за“;  

2. По втора точка от дневния ред 

– при  постъпване  на  

допълнителни  въпроси на 

заседанието, да приеме 

предложенията към същите, 

както при необходимост да 

гласува по негова преценка, с 

оглед запазване интересите на 

Община Костенец. 

 
Т О Ч К А    П Е Т А    О Т             

Д Н Е В Н И Я      Р Е Д : 

 

    Подписката, (Предложение 

относно даване на съгласие за 

изменение на разрешително № 

3/28.06.2012 г. за водовземане от 

находище на минерална вода – 

изключителна държавна 

собственост, предоставена 

безвезмездно за управление и 

ползване на Община Костенец 

на „Езерото – Желязкови” ООД) 

е неразделна част от Протокол 

№ 25/12.11.2018г. 

         На основание чл.21,ал. 1, 

т.7 и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.52, 

ал.1, т.3, б”а”, чл. 72, ал. 1 , т. 2, 

чл. 78а и чл. 76, ал. 1, т. 1 от 

Закона за водите, с гласуване 

чрез подписка, Общински съвет 

– Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 119 

                                                                                                                        

І. Общински съвет 

Костенец дава съгласие да се 

измени  разрешително № 

3/28.06.2012г. за водовземане от 

находището на минерална вода – 

изключителна държавна 

собственост - № 36 от 

Приложение № 2 от Закона за 

водите, предоставена 

безвъзмездно за управление и 

ползване на Община Костенец, 

„Костенец”, с.Костенец, 

водовземно съоръжение – 

сондаж № 2хг, издадено от 

Кмета на Община Костенец на 

„Езерото – Желязкови” ООД със 

седалище и адрес на управление: 

гр. Костенец, ул. „Марица” № 

19, ЕИК 130562761, за обект: 

Балнеорехабилитационен център 

към Хотелски комплекс 

„Езерото”, находящ се в 

поземлен имот с идентификатор 

№ 38916.10.151 по 

кадастралната карта на к.к. Вили 

Костенец, както следва: 

1/ в частта „разрешен 

дебит”  разрешените 0,16 л/сек, 

да се изменят на 0,38 л/сек; 

2/ в частта „разрешен 

годишен воден обем”, 

разрешените 5000 m³/годишно, 

да се изменят на  11961 

m³/годишно; 

         ІІ. Възлага на кмета на 

Община Костенец да издаде 

решение за изменение на 

разрешително № 3/28.06.2012г. 

за водовземане от находището 

на минерална вода – 

изключителна държавна 

собственост - № 36 от 

Приложение № 2 от Закона за 

водите, предоставена 

безвъзмездно за управление и 

ползване на Община Костенец, 

„Костенец”, с.Костенец, 

водовземно съоръжение – 

сондаж № 2хг, издадено от 

Кмета на Община Костенец на 

„Езерото – Желязкови” ООД. 
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Костенец днес 

Издание на община Костенец 

 

E-mail: 

kostenetz.dnes@kostenetz.com 

 

2030 Костенец, 

 ул.“Иван Вазов“ №2 

 

Редактор:  

Вержиния Шопска 
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НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "НАШЕНСКО 

ХОРО" 2018 

 

    Националният фолклорен фестивал "Нашенско 

хоро" се проведе на 10 ноември 2018 година  в град 

Самоков–спортна зала „Арена Самоков”.  

     Фестивалът има за цел да поддържа, обедини и 

поощри всички хора, които се занимават, подпомагат 

и допринасят за запазването и разпространението на 

българския танцов фолклор. Танцов състав 

"Пчелински извор" се завърна с награда от Петия 

Юбилеен Национален фолклорен фестивал 

"Нашенско хоро"! Поздравявам специално 

танцьорите за постигнатия успех! 

 

     Димитър Михов –  Художествен  ръководител 

на ТС“Пчелински извор“ с. Пчелин 

 

ПОРЕДНА ПОБЕДА ЗА ФК „БЕНКОВСКИ“ КОСТЕНЕЦ 

 

    На 10 ноември 2018 година Отборът на Рилец 

Говедарци загуби гостуването си на тежкия съперник 

Бенковски Костенец с 0:1, в среща от 10-ти кръг на 

ОГ – София Изток. На терена в Костенец домакините 

започнаха вихрено мача и в първите десет минути 

сътвориха 2-3 чисти положения пред вратата на 

Зографски, но той показа изключителни рефлекси и 

попари домакините с отличните си намеси. В средата 

на полувремето Рилец влезе в мача и показа добра 

игра, като натика съперника си в неговата половина, 

но не успя  да отбележи. През втората част 

доминацията на говедарчани продължи. Така се 

стигна до 70-та минута, в която Бенковски стигна до 

гола след изпълнение на ъглов удар. След 

изиграването на този кръг Рилец заема третото място 

в ОГ – София Изток, само на 4 точки от лидера 

Бенковски, с общ актив от 20 точки. Втори в 

класирането е тима на ОФК Елин Пелин, който взе 

лесна победа с 2:0 в градското дерби срещу Левски и 

също диша във врата на костенчани, с актив от 22 

точки. Наказаният тим пък на Мътивир Ихтиман не се 

яви за срещата с Пирдоп и ще отнесе санкция, както и 

служебно присъден резултат от 3:0 за домакините. 

 

„А“ ОБЛАСТНА ГРУПА – ИЗТОК - СЕЗОН 2018/2019 
КЛАСИРАНЕ: 

 
 

 

ПРАЗНИЧЕН ПОЗДРАВ ЗА ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ 

    На 31 октомври 2018 година, по случай 1-ви 

ноември, Ден на народните будители, Клуб по 

художествено слово с ръководител Аделина Иванова 

при СУ“Св. Климент Охридски“ гр.Костенец направи 

празничен поздрав към пенсионерите от Клуб   

„Здраве и хармония“ в град Костенец. Националната 

седмица на четенето бе закрита с и представяне на 

резултатите. 

 



  

Материали по спазване правилата за пожарна безопасност през есенно-зимния сезон 
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