
Общински вестник, брой 12, февруари 2021 г. Разпространява се безплатно

През 2021 ще продължим за-
саждането с дръвчета отделните 
населени места. 

Голяма част от средствата в Ка-
питаловата програма са предвиде-
ни за благоустрояване на градска 
среда, ремонт на улици, както и 
изграждането на детски площадки. 

Над 4 000 000 лв., отпуснати с 
Постановления на Министерски 
съвет и с държавни средства са 
предвидени за населените места на 
Костенец за ремонт на улици, кана-
лизации и водопроводи, в т.ч.:

Ремонти по ПМС в отделните 
населени места:
Реконструкция и благоустрояване 
на ул. „Искра“ – гр. Костенец;
Реконструкция и благоустрояване 
на ул. „Траянови врата“ – гр. Мо-
мин проход;
Ремонт и реконструкция на ул. 
„Стефан Караджа” и прилежащ во-
допровод гр. Костенец;
Изграждане на мултифункционал-
но игрище за волейбол и тенис на 
корт гр. Костенец;
Ремонт и реконструкция на ул. 
„Самуил”, к.к. Вили Костенец;
Реконструкция и благоустрояване 
на ул. „Република“ – с. Костенец 

Планирани дейности за отдел-
ните населени места със средства 
от държавния бюджет и собствени 
средства на общината:
• За Град Момин проход: Канализа-
ция ул. „Траянови врата”; Отводни-
телни канавки ул. „Ружа”; Подмяна 
водопровод ул. „Свежест”
• Село Костенец: Изграждане огра-
да гробищен парк; Закупуване на 

сграда за кметство; Изграждане 
детска площадка; Подмяна водо-
провод ул. „Пейо Яворов”; Закупу-
ване на товарен автомобил за нуж-
дите на кметството; Закупуване 
автобусна спирка;
• Село Пчелин: Изграждане фут-
болно игрище и детска площадка; 
Изготвяне кадастрална карта;
• Село Горна Василица: Изгражда-
не футболно игрище и детска пло-
щадка;
• Град Костенец: Рекултивация 
депо ТБО; Разширяване на гро-
бищния парк гр.Костенец; Подмя-
на водопровод ул. „Младежка”; 
Основен ремонт на покрив на 
сграда и козирка градски стади-
он; Подмяна водопровод ул.“Еле-
джик“; Подмяна на водопровод, 
тротоари и настилка ул.”Свобода”; 
Изграждане на предпазен парапет 
на ул.Китка и Спасов мост; Заку-
пуване на 2 броя автобусни спирки; 
Закупуване техника, с която общи-
ната да извършва частично асфал-
тиране; Основен ремонт ул. „Ал.
Стамболийски” от Спасов мост до 
кръстовището на ул „Цариградско 
Шосе“; Планираме закупуване на 
апарат за зъбни снимки СБДПЛ 
Костенец;

Планираме също: Изготвяне на 
общински план за развитие; За ДГ 
„Звънче” – ремонт асансьор; За ДГ 
„Здравец” основен ремонт на гру-
па; за ДГ „Радост” основен ремонт 
на тераси; Подобряване на пътната 
безопасност чрез поставяне на из-
куствени неравности, пътни знаци 
и маркировка; Пускане в експло-
атация на технологична линия за 

производство на пелети; Закупу-
ване на автомобил; Поставяне на 
метална ограда и 3 бр. врати за 
ОУ „Кирил и Методий”; Основен 
ремонт кабелна линия за крепост 
Траянови врата, чрез който вече да 
има ток на крепостта; Поставяне 
на Обемен надпис „Костенец” 

Общината продължава изпъл-
нението на проекти, с които цели 
по-достъпна градска среда: ул. 
Родопи, ул. Кокиче и ул. Здравец, 
в гр. Костенец; ул. Иван Вазов, ул. 
Мусала и ул. Хан Аспарух в село 
Костенец и ул. Ружа в гр. Момин 
проход;

Продължават и проекти „За-
криване и рекултивация на депо за 
твърди битови отпадъци, гр. Кос-
тенец“ „Ремонт и реконструкция 
на сградата на Община Костенец, с 
цел подобряване на енергийната й 
ефективност“;

Общината е предвидила повече 
средства за справяне с безстопан-
ствените кучета.

Ще продължим и усилия за сп-
равяне с нерегламентираните сме-
тища;

Със средства от държавния бю-
джет предстои да подменим голяма 
част от съдовете за смет;

Кметът Ангелов проучва въз-
можностите общината да изгради 
пречиствателна станция;

За нас би било успех ако през 
тази година изградим претоварна 
площадка за разделно събиране на 
отпадъците. Това е идеен проект 
върху който общ. Костенец работи 
от 2020 г.

Министър Красен Кралев посети община Костенец
Близо година по-късно от 

идването си, отчете значител-
но развитие в общината по 
отношение на инфраструкту-
рата и спортните бази. 

В рамките на посещение-
то провери изграждането на 
двете спортни игрища, които 
ще се реализират чрез фи-
нансиране по Наредба 4 на 
Министерство на младежта и 
спорта.

Впечатлен бе и от вече ре-
ализирания проект в ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, къде-
то децата на Костенец имат 
вече изградени спортни иг-
рища и зона за отдих.

Основните приоритети на кмета Йордан Ангелов за предстоящата година са – 
развитието на градската среда, инвестиции в образование и населените места, 

както и обновяването на спортните бази

Кметът на община Костенец получи на-
града от областния управител на Софий-
ска област – г-н Илиян Тодоров за ползот-
ворно сътрудничество по време на упра-
вленския му мандат.
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Няколко дни преди първата изява за сезона, 
талантите от ОФК Костенец – 2006 г. 

деца и юноши бяха зарадвани от кмета на община 
Костенец с нова екипировка.

След Решение на РИОСВ – София 
община Костенец използва натрупани-
те средства от отчисленията по Закон за 
управление на отпадъците и закупи съдо-
ве за смет, с които поетапно да бъдат под-
менени старите такива в централна град-
ска част на гр. Костенец, с. Костенец и гр. 
Момин проход!

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + 
В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ”

 
От 04.01.2021 г. в община Костенец стартира изпълнението на дейностите по про-

ект „Патронажна грижа+ в община Костенец“, процедура за безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, със срок на продължителност 
31.12.2021 г. Целта на проекта е продължаване на дейностите и разширяване на тех-
ния обхват, заложени в проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреж-
дания в община Костенец – Компонент 3“, приключил на 31.12.2021 г.

Много възрастни хора с увреждания и лица в риск от гр. Костенец, гр. Момин 
проход, с. Костенец, с. Горна Василица, с. Пчелин и с. Очуша започнаха да получа-
ват почасови услуги от и до дома си. Предоставяните услуги могат са:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 
нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора /почистване и дезинфекция 

на дома, помощ при приготвяне на храна, съдействие на най-нуждаещите се при 
посещение при личен лекар, съдействие при постъпване в болнично заведение, съ-
действие при излизане извън дома и поддържане на социални контакти, когато това 
е необходимо/

2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране /тази услуга включва 
също така: измерване на кръвно, измерване на кръвна захар, поставяне на ин-

жекции, смяна на превръзка при извършена интервенция. Тази подкрепа се извърш-
ва от медицински специалист, назначен по проекта/

3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, 
вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, 

различни от тези по настоящата операция/, заплащане на битови сметки, заявяване 
и получаване на неотложни административни и битови услуги /със средства на по-
требителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция/.
За получаване на административни услуги, служителите по проекта могат да съ-
действат на гражданите за: предоставяне на рецептурни книжки (НЗОК) при лич-
ния лекар, помощ за попълване или представяне на заявления, бланки или форму-
ляри за получаване на социални услуги от Дирекция „Социално подпомагане”, за 
услуги извършвани от Общинска администрация – гр. Костенец и др.

4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на 
лицата.

Проектът няма ограничение на броя на потребителите. Гражданите на община 
Костенец, които искат да се включат в дейностите, трябва да отговарят на едно от 
следните изисквания: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от само-
обслужване; лица над 54 години; други уявими групи, вкл. лица поставени под ка-
рантина във връзка с COVID-19; лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

За целта в община Костенец бяха назначени 8 служители. Те извършват дей-
ността си всеки работен ден на седмицата в рамките на 8 часа – от 08:00 ч. до 
17:00 ч. Назначените служители са обезпечени с лични предпазни средства и де-
зинфекциращи препарати.

Лицата, които попадат в обхвата на целевите групи по проекта и имат необхо-
димост от предоставяните по проекта услуги, могат да заявят своето желание и да 
получат допълнителна информация на телефон: 0876/345940; 0879/ 59 13 41

Стойността на проекта е 96 687, 36 лв. със срок на изпълнение 31.12.2021 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05М9ОP001-2.101

Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в Община Костенец – Компонент 3”

Община Костенец в качеството си 
на доставчик на нова социална услуга 
„Асистентска подкрепа“, в изпълне-
ние на Закона за социалните услуги О 
Б Я В Я В А, че от 22.02.2021 г. старти-
ра приема на документи от кандидати 
за потребители на социалната услуга 
„Асистентска подкрепа“ „Асистент-
ската подкрепа“ е специализирана 
социална услуга, която включва еже-
дневна почасова подкрепа в домашна 
среда на деца и лица с трайни увреж-
дания, с определена чужда помощ и 
на лица в надтрудоспособна възраст 
в невъзможност за самообслужва-
не, предоставяна от лице назначено 
на длъжност „Социален асистент“. 
Потребители на социалната услуга 
„Асистентска подкрепа“, съгласно За-
кона за социалните услуги са следни-
те целеви групи: 

• лица в надтрудоспособна възраст 
в невъзможност за самообслужване, 
които нямат определена по съответ-
ния ред степен на намалена работос-
пособност;

• деца с трайни увреждания и пъл-
нолетни лица с трайни увреждания с 
определена чужда помощ, които не 
ползват асистентска подкрепа, по-
мощ за осигуряване на асистентска 
подкрепа или за които не се получава 
помощ за грижа в домашна среда по 
реда на друг закон.

Кандидатите за потребители за-
явяват желанието си да ползват со-
циалната услуга „Асистентска под-
крепа” по настоящ адрес, като при 
извършването на оценка на потреб-
ностите от ползване на услугата се 
изискват: 

• Заявление-декларация /по обра-
зец/;

• Документ за самоличност (за 
справка);

• Експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК; Медицински протокол на 
ЛКК; Други медицински документи 
– актуална епикриза и др.;

• Пълномощно (в случай, че кан-
дидатът за потребител не заявява 
лично).

Максималната продължителност 
за ползване на социалната услуга 
„Асистентска подкрепа” от един по-
требител е до 4 часа дневно, всеки 
работен ден, съобразно изготвената 
предварителна оценка на потреб-
ностите и последващите индиви-
дуална оценка на потребностите, 
индивидуален план за подкрепа и 
сключения договор за ползване на 
услугата. Заявяването от кандида-
тите за потребители, желаещи да 
ползват социалната услуга „Асис-
тентска подкрепа“, в изпълнение 
на Закона за социалните услуги се 
подават от 22.02.2020 г., в сградата 
на Община Костенец, всеки работен 
ден от 08:00 до 17:30 часа, ЦАО, на 
тел. 0879591341 /мл.експерт ЕППР 
М. Петкова/ или на мейл kostenetz_
adm@kostenetz.com Документи 
по образец за социалната услуга 
„Асистентска подкрепа“ могат да 
бъдат изтеглени от официалната 
интернет страница на Община Кос-
тенец на адрес: www.kostenetz.com 
За допълнителна информация тел. 
071422308 в.211 – Дирекция „АПИ-
ОЧР и ФСД“и тел.071422308 в.305 
отдел ЕППР в Община Костенец.

Община Костенец 
стартира нова социална услуга 

„Асистентска подкрепа“ 
в изпълнение на Закона за 

социалните услуги

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 
АДМИНИСТРИРАНЕТО 

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

приета с Решение №146 по Протокол № 11  
от заседание на Общински съвет – Костенец,  

проведено на 18.09.2020 г.

Такса за публикуване на малки обяви в 
местен вестник 

Чл.64 Тарифа за публикуване на малки 
обяви в местен вестник:

1. Черно-бяла реклама
 Обем информация Цена 
 до 10 думи 1.00 лв. 
 до 20 думи 1.50 лв. 
 Над 20 думи 2.00 лв.

2. Каре в рубрика 
– 0.10 лв./дума

3. Цветна реклама
 Обем информация Цена 
 до 10 думи 2.00 лв. 
 до 20 думи  3.00 лв. 
 Над 20 думи  4.00 лв.

4. Каре в рубрика
– 0.20 лв./дума

5. Каре в рубрика с цветна подложка – 
50% увеличение от общата стойност.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

На 14 януари 2021 година се проведе заседание на Об-
щински съвет – Костенец

При извършена проверка за кворум се установи при-
съствие на 15 общински съветници от общо 17. Присъстваха 
още г-н Ангелов – кмет на община Костенец, г-жа Минчева 
– зам.-кмет, кметове на кметства. Ето и взетите решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 1
І. Общински съвет – Костенец в качеството си на едноличен 

собственик на капитала приема, нова организационна и щатна 
структура на „Костенец лес 18” ЕООД, както следва: обща числе-
ност 2 ½ щатни бройки, от които:

Управител – 1 щатна бройка
Контрольор – 1 щатна бройка 
Счетоводител – ½ щатна бройка

ІІ. Възлага на Кмета на общината да подпише договори със 
срок на действие до 31.03.2021г с лицата по т.1, като запази оп-
ределените възнаграждения. Възлага на Управителят да внесе в 
Общински съвет – Костенец годишния счетоводен отчет за 2020 
г. до 19.03.2021г. Възлага на Контрольора да внесе доклад за 
дейността си до 30.03.2021г.

На 21 януари 2021 година се проведе заседание на Об-
щински съвет – Костенец

При извършена проверка за кворум се установи при-
съствие на 13 общински съветници от общо 17. Присъстваха 
още г-н Ангелов – кмет на община Костенец, г-жа Минчева 
– зам.-кмет, кметове на кметства. Ето и взетите решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 2
1. Упълномощава кмета на община Костенец да подпише 

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на пре-
дявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 193 507,96 
лв. без ДДС /сто деветдесет и три хиляди петстотин и седем 
лева и деветдесет и шест стотинки/ за обезпечаване на 100% 
от заявения размер на авансово плащане по Административен 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG06RDNP001-7.008-0008-C01 от 04.12.2019 г. по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за 
проект „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска ад-
министрация в гр. Костенец, община Костенец с цел подобрява-
не на нейната енергийна ефективност”, сключен между община 
Костенец и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Костенец да подготви необ-
ходимите документи за получаване на авансовото плащане по 
Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0008-C01 
от 04.12.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Р Е Ш Е Н И Е № 3
1. Упълномощава кмета на община Костенец да подпише 

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на пре-
дявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 38 701,59 лв. 
/тридесет и осем хиляди седемстотин и един лева и петдесет 
и девет стотинки/ за обезпечаване на 100 % от заявения раз-
мер на допустимия ДДС на авансово плащане по Админи-
стративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ № BG06RDNP001-7.008-0008-C01 от 04.12.2019 г. 
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ за проект „Ремонт и реконструк-
ция на сградата на Общинска администрация в гр. Костенец, 
община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна 
ефективност”, сключен между община Костенец и ДФ „Зе-
меделие”.

2. Възлага на кмета на община Костенец да подготви необхо-
димите документи за получаване на ДДС върху авансово плащане 
по Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0008-C01 
от 04.12.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

На 28 януари 2021 година се проведе заседание на Об-
щински съвет – Костенец

При извършена проверка за кворум се установи при-
съствие на 15 общински съветници от общо 17. Присъстваха 
още г-н Ангелов – кмет на община Костенец, г-жа Минчева 
– зам.-кмет, кметове на кметства. Ето и взетите решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 4
Общински съвет – Костенец приема Отчет за изпълнение 

на приетите от него решения, за периода от м.07.2020 г. до 
м.11.2020 г., неразделна част от настоящото решение /Приложе-
ние № 1/.

Р Е Ш Е Н И Е № 5
Общински съвет – Костенец, приема Декларация, с която 

изразява своята позиция, като категорично ВЪзРАзяВА и е 
ПРОТИВ приемането на територията на община Костенец на 
вещества и материали, представляващи остатъци от утилизация 
на бойни части.

Р Е Ш Е Н И Е № 6
1. Продължава срока на ликвидация на «Еледжик-Стил» 

ЕАД (в ликвидация), считано от 01.01.2021 г. до 30.07.2021 г.
2. Възлага на ликвидатора да впише промените в Търгов-

ския регистър.

Р Е Ш Е Н И Е № 7
1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си за осъщест-

вяване на дейностите по проект на община Костенец по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, 
по Приоритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването на после-
диците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване 
на икономиката“, по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРО-
НАжНА ГРИжА +” да бъдат използвани безвъзмездно за пе-
риода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. следните активи:

- автомобил Опел Астра рег. № СА 0760 КХ ползван от 
Общински съвет Костенец;

- помещение с площ от 14 кв.м., находящо се и застро-
ено в УПИ VІ, кв. 90а, по плана на гр. Костенец, част от призе-
мен етаж в сградата на общинска администрация – Костенец, 
ул. „Иван Вазов” № 2.

2. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на Община 
Костенец да предприеме всички необходими действия за изпъл-
нение на точка 1 от настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е № 8
І. Приема Годишен план за паша за стопанската 2021 – 2022 

година и определя размера и местоположението на пасищата, ме-
рите и ливадите от общинския поземлен фонд за индивидуално 
ползване, съгласно приложение № 1 към годишния план за паша.

ІІ. Приема Правила за ползването на пасищата, мерите и ли-
вадите от общинския поземлен фонд на територията на община 
Костенец за стопанската 2021 – 2022 година.

ІІI. 1. На основание чл. 24а, ал.6, т.4, чл. 37и, ал. 1 от За-
кона за собствеността и ползването на земеделските земи дава 
съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от общин-
ски поземлен фонд (ОПФ) за индивидуално ползване, като се 
отдават под наем по реда на чл.24а, ал.2 и чл. 37и от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи чрез извършва-
не на разпределение между собственици или ползватели на жи-
вотновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, реги-
стрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в 
съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните 
пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежава-
ните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, 
за срок от 6 /шест/ стопански години. 

1.1.Определя пазарна наемна цена за отдаване под наем на 
пасища, мери, ливади по землища, съгласно категорията и начи-
на на трайно ползване за 1 дка., както следва:

землище пасище, 
мера,категория ливада, категория

 І-VІ VІІ VІІІ-Х І-VІ VІІ VІІІ-Х

с. Горна Василица 6,50 6,00 5,50 9,00 8,50 8,00

с. Долна Василица 5,00 4,50 4,00 8,50 8,00 7,50

с. Голак 4,50 4,00 3,50 5,50 5,00 4,50

с. Очуша 5,50 5,00 4,50 7,50 7,00 6,50

с. Подгорие 5,50 5,00 4,50 9,00 8,50 8,00

с. Пчелин 6,00 5,50 5,00 10,00 9,50 9,00

с. Костенец 7,50 7,00 6,50 11,50 11,00 10,00

IV. На основание чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи:

1. Дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади 
от общинския поземлен фонд след извършеното разпределение 
по т. II. 1 да се отдадат под наем чрез търг, в който се допускат 
само собственици на пасищни селскостопански животни, реги-
стрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за 
срок от една стопанска година, при първоначална наемна цена, 
съгласно т. II.2.

2. Дава съгласие останалите след провеждане на търга по т. 
III.1 свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен 
фонд да се отдадат чрез търг на собственици на пасищни сел-
скостопански животни и на лица, които поемат задължение да 
ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за 
срок от една стопанска година, при първоначална наемна цена, 
съгласно т. III.2.

V. Възлага на Кмета на Община Костенец ежегодно да из-
вършва проверки за спазване на условията по чл.37и, ал.4 по 
сключените договори за наем или аренда на пасища,мери и ли-
вади от Общинския поземлен фонд.

VІ. Определя задълженията на общината и на ползвателите 
за поддържането на мерите и пасищата:

1. Задължения на общината:
1.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските 

мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земе-
делските стопани животни.

1.2. Да предоставя информация и методически указания на 
ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържа-
не и опазване на мерите и пасищата.

2. Задължения на животновъдите, ползватели на общински 
мери и пасища:

2.1. Да заплащат определената годишна наемна цена в срок, 
съгласно договора за наем;

2.2 да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земе-
делско и екологично състояние, съгласно определените Нацио-
нални стандарти.

2.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храсто-
видна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчи-
ви растителни видове.

2.4. Да не променят предназначението на пасищата, мерите 
и ливадите, да не ги разорават и да не ги използват за не земе-
делски нужди.

2.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, 
производствени, опасни и други отпадъци.

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

2.7. Да спазват установените правила за противопожарна 
безопастност

2.8. Да окосяват порасналата, неизпасана трева.
2.9. При необходимост да извършват пръскане със съответ-

ните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. 
Да не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от пречистени 
отпадни води.

2.10. Да районират пашата, така че да се избягва преизпас-
ването на тревостоя.

2.11. Да не се извършва паша нощем и без пастир.
2.12. Да не се извършва паша в горите граничещи с паси-

щата.
2.13. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в 

пасищата.
2.14. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадени-

те под наем пасища, мери и ливади отделно стоящи или групи 
дървета, без разрешение от оторизираните с това органи.

2.15. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.
2.16. Да се запазват задължително съществуващите полски 

граници /синори/ на земеделския имот
2.17. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, 

мерите и ливадите.
2.18. Да ползват прокарите и полските пътища за достъп до 

предоставените пасища, мери и ливади
2.19. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.
2.20. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището 

и се грижат за него в пасището, или да ангажират и изрично 
посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за 
тяхна сметка.

2.21. При агротехнически мероприятия, като подсяване, то-
рене, борба с плевелната растителност, отводняване и напоява-
не, както и построяването на навеси се съгласуват с общинска 
администрация, а мероприятията почистване от камъни и по-
чистване от храсти с кмета или кметския наместник на населе-
ното място.

Р Е Ш Е Н И Е № 9

1.Общински съвет – Костенец дава съгласие наемателите 
на имоти – общинска собственост, които са пряко засегнати от 
въведените противоепидемични мерки на територията на Репу-
блика България със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. изменена 
със Заповед № РД-01-718/18.12.2020г. на Министъра на здраве-
опазването, да не заплащат наем за срока на действие на въведе-
ните противоепидемични мерки. 

2. Възлага на кмета на община Костенец да извърши необ-
ходимите действия.

Р Е Ш Е Н И Е № 10

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

1.1. Е. Митрова
1.2. М. Павлова
1.3. А. Пашалийска
1.4. А. Иванова
1.5. А. Ангелова

2. Общински съвет – Костенец, отпуска еднократни помощи 
за лечение на следните лица:

2.1.А. Манджуков, жител на с. Костенец – 600,00 лв.
2.2.Б. Ковачев, жител на гр. Момин проход – 600,00 лв.
2.3.Г. Митрова, жител на гр. Момин проход – 600,00 лв.
2.4.В. Митева, жител на гр. Костенец – 500,00 лв.
2.5. К. Андреева, жител на гр. Костенец – 800,00 лв.
2.6. Н. Димитров, жител на с. Костенец – 500,00лв.
2.7. В. Манджуков, жител на с. Костенец – 500,00лв.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 11
Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Кос-

тенец и Постоянните комисии за периода : 01.07.2020 г.– 
31.12.2020 г.
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Р Е Ш Е Н И Е № 12
Общински съвет – Костенец приема Про-

грама за управление и разпореждане с имотите 
– общинска собственост в Община Костенец 
през 2021 година

Р Е Ш Е Н И Е № 13
1. Одобрява промените в структурата на 

Общинска администрация – Костенец, Зве-
но «Домашен социален патронаж» и звено 
«Спорт» съгл. пр. № 1

2. Утвърждава численост на персонала – 
103 щ. бр.

3. Възлага на кмета на общината да актуа-
лизира устройствения правилник на админи-
страцията и приведе длъжностното разписание 
в съответствие с одобрената структура

Р Е Ш Е Н И Е № 14
Общински съвет – Костенец приема отчета 

за състоянието на общинската собственост и за 
резултатите от нейното управление за 2020 год. 
по Приложение 1. 

Р Е Ш Е Н И Е № 15
Общински съвет – Костенец приема Наред-

ба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местни-
те такси и цени на услуги на територията на 
Община Костенец, приета с Решение № 145 
по Протокол № 11 от 18.09.2020г. и проме-
нена с Решение № 182 по Протокол № 14 от 
17.12.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № 16
1. Общинско съвет – Костенец освобож-

дава Захари Коцев Георгиев от длъжността 
„Директор на Общинско предприятие „Гори 
и земи в горски фонд – Костенец”, считано то 
01.02.2021 година.

2. Възлага на Кмета на Община Костенец 
да предприеме необходимите действия по ос-
вобождаване на лицето.

Р Е Ш Е Н И Е № 17
Общинско съвет – Костенец изменя т.2 от 

Решение № 164 по Протокол № 12 от заседание 

на Общински съвмет – Костенец, проведено на 
29.10.2020г., като предоставя на ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ 
ФОНД – КОСТЕНЕЦ» общинските гори и земи 
от горския фонд за управление и поддържане и 
свързаните с това дейности, както и недвижи-
мо и движимо имущество, съгласно Приложе-
ние 1, неразделна част от настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 18
1. Общински съвет – Костенец прави по-

правка на допусната очевидна фактическа 
грешка в Раздел ІІ „Отдаване под наем на 
спортни обекти – общинска собственост” на 
Наредба за условията и реда за използване на 
спортни обекти – общинска собственост на те-
риторията на Община Костенец, изразяваща се 
в следното:

В чл. 14, ал. 1 след цифрата 10 да се добави 
текста години и да се чете 10 години.

В чл. 14, ал. 2 след цифрата 30 да се добави 
текста години и да се чете 30 години.

След поправката на очевидната техническа 
грешка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 придобиват следното 
съдържание:

Чл. 14. (1) Спортни обекти или части от 
тях– общинска собственост, се отдават под 
наем за срок до 10 години след провеждане на 
конкурс, въз основа на Решение на Общински 
съвет – Костенец, по реда на тази наредба и На-
редба за общинската собственост.

 (2) Спортни обекти или части от тях– об-
щинска собственост, може да се отдават под 
наем за срок до 30 години на спортен клуб, 
спортна федерация или обединен спортен 
клуб, които са вписани в регистъра по чл. 9, 
ал. 1 от Закона за физическото възпитание и 
спорта след провеждане на конкурс, въз основа 
на Решение на Общински съвет – Костенец, по 
реда на тази наредба и Наредба за общинската 
собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 19
Дава съгласие за предоставяне на статут на 

Регионален културен институт – „Регионален 
център за съвременни изкуства „Топлоцентра-
ла” на Общински културен институт „Топло-
централа”.

Интервю с Ивайло Котларов, 
кмет на кметство град Момин проход

Като кмет на кметство град Момин 
проход, каква беше за Вас 2020 г.?

2020 г. беше доста трудна и динамич-
на година не само за мен, но и за всички 
мои съграждани, заради ограниченията 
покрай пандемията. Въпреки това изпъл-
нихме всички поставени цели и задачи. 
Монтирахме два броя автобусни спирки, 
подменихме покрива на детската градина 
в Момин проход, извършихме ремонт на 
здравния дом и поставихме нови детски 
съоръжения в парка на града.

Какви са плановете Ви за настояща-
та година?

За настоящата 2021 г. основният ни при-
оритет е подобряване на инфраструктурата 
на града – ремонт на ул. „Ружа“, ул. „Тра-
янови врата“, ремонт на основната канали-

зационна система и подмяна на водопровод 
на улици.

Как виждате бъдещето на град Мо-
мин проход?

Бъдещето на града е в минералната вода 
и го виждам като туристическа спа дести-
нация. Съществуват вече три инвеститор-
ски проекта за изграждането на спа хотели.

Какво бихте искал да се промени?
Бих искал новата година да бъде по-до-

бра и по-ползотворна за всички ни от пре-
дходната.

Какви са впечатления Ви от работа-
та на кмета на Община Костенец?

Впечатленията ми от съвместната ни 
работа с г-н Йордан Ангелов са много до-
бри и позитивни. Работя с него с лекота и 
имам пълна подкрепа в негово лице.

Роден на 04.06.1981 г. в гр. Ихтиман. 
Основното си образование завършва в 
ОУ „Христо Смирненски“, гр. Момин 
проход. През 1999 г. завършва средно 
образование в ОСОУ „Св. Климент 
Охридски“, гр. Костенец, със специ-
алност „Микроикономика“ се дипло-
мира в УНСС през 2005 г. От 2019 
г. е кмет на кметство град Момин 
проход.

На основание чл.27, ал.6 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) и чл.11, ал.1, 
т.10 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Кос-
тенец, Постоянните комисии и взаимо-
действието му с Общинската админи-
страция, внасям за разглеждане насто-
ящия отчет за дейността на Общински 
съвет и неговите постоянни комисии.

Отчетът се разглежда на открито 
заседание и се разгласява на населе-
нието на общината по ред, определен 
в Правилника за организацията и дей-
ността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация.

Като орган на местното самоупра-
вление Общинският съвет приема ре-
шения в рамките на своята компетент-
ност при спазване на изискванията на 
закона и съобразяване с интересите на 
гражданите от общината.

 Съгласно Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет 
– Костенец и взаимодействието му с 
общинската администрация, заседа-
ния се свикват от неговия председател. 
Уведомлението за заседанието съдържа 
деня, часа, мястото и проект за дневен 
ред и се оповестява 5 дни преди засе-
данието. Гражданите могат да отправят 
питания към общинските съветници, 
председателите на постоянните коми-
сии и към председателя на Общинския 
съвет след изчерпване на дневния ред. 
Питанията трябва да са конкретно фор-
мулирани и не могат да се отнасят за 
въпроси извън компетенциите на об-
щинските съветници.

 Приетите решения и подзаконови-
те нормативни актове се разгласяват на 
населението на Община Костенец, като 
се публикуват на официалната страни-
ца общината www.kostenetz.com и об-
щинският вестник.

 Гражданите на община Костенец 
имат безпрепятствен достъп до Предсе-
дателя и Зам.-председателя на Общин-
ски съвет – Костенец.

През отчетния период Общински-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
гр. Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс: 32-34

e-mail: obs_kostenetz@abv.bg

ОТЧЕТ зА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ 
И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ зА ПЕРИОДА 01.07.2020 г.– 31.12.2020 г.

УВАжАЕМИ ДАМИ И ГОДПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАжАЕМИ КМЕТ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, ГРАжДАНИ И ГОСТИ,

ят съвет е провел 7 заседания, приети са 
общо 98 решения или общо през 2020г. 
са проведени 14 заседания и са приети 
192 решения.

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

 Общинският съвет избира от своя 
състав постоянни и временни комисии. 
Общинските съветници участват в със-
тава на смесени комисии, създадени 
съвместно с представители на общин-
ската администрация по силата на на-
редби и решения.

 Към Общински съвет – Костенец 
са конструирани седем Постоянни ко-
мисии. 

 Заседанията на комисиите са от-
крити. На тях присъстват представи-
тели на общинската администрация от 
съответния ресор, управители на тър-
говски дружества с общинско участие, 
когато са вносители на обсъжданите 
проекти за решения, представители на 
неправителствени организации и граж-
дани.

 Разглеждането на проектите за ре-
шения в постоянните комисии помага в 
последствие на общинските съветници 
при гласуването им на заседанието на 
Общинския съвет. През отчетния пе-
риод комисиите са провели заседания, 
както следва:

1. Комисия по икономика, бю-
джет и финанси с председател г-н 
Иван Банчев е провела 12 заседания;

2. Комисия по устройство на 
територията, инфраструктура, бла-
гоустрояване и околна среда с пред-
седател г-т Владимир Сотиров – 11 
заседания;

3. Комисията по здравеопазване 
и социална политика, с председател 
д-р Васил Беляков – 6 заседания;

4. Комисия по образование, кул-
тура, младежка политика, вероизпо-
ведания, спорт, туризъм с председа-
тел г-жа Яна Касова – 7 заседания;

5. Комисия по нормативна уред-
ба, общински предприятия и общин-

ска собственост, с председател г-н 
Младен Зарков – 11 заседания;

6. Комисия по еврофондове, про-
екти, следприватизационен контрол 
с председател г-жа Яна Касова – 3 
заседания;

7. Комисия по Закона за предо-
твратяване и установяване на кон-
фликт на интереси и антикорупция 
с председател г-н Георги Стоев – 1 
заседание

Общинските съветници, които не 
са членове на съответната комисия, как-
то и кметът, зам.-кметът, кметовете на 
кметства, кметските наместници, могат 
да участват във всички нейни заседания 
с право на съвещателен глас.

 При обсъждане на проекти за ре-
шения и други актове или други въпро-
си, вносителят или негов представител, 
както и заинтересованите лица от адми-
нистрацията задължително присъстват 
на заседанията на комисиите.

След съгласуване с председателите 
на Постоянните комисии, материалите 
се включват в проекта за дневен ред. 
Вносители на материалите са Кметът 
на общината, Председателят на ОбС, 
Председателите на Постоянните коми-
сии, общински съветници.

ОСНОВНИ ГРУПИ РЕШЕНИя 
НА ОБЩИНСКИя СЪВЕТ:

ПОДзАКОНОВИ НОРМАТИВ-
НИ АКТОВЕ

Приета бе нова Наредба за симво-
лите и отличията на Община Костенец.

Многократно е допълвана Програ-
мата за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в Об-
щина Костенец през 2020година. 

Общински съвет – Костенец прие 
Отчет за изпълнение на приетите от 
него решения, за периода от 14.11.2020 
г. до 16.07.2020 г. 

Приет бе нов Правилник за реда 
на предоставяне на еднократни безвъз-
мездни финансови помощи в полза на 

физически лица от бюджета на Община 
Костенец.

Утвърдена бе Общинска стратегия 
за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците от община Косте-
нец за периода 2020 – 2022 година и 
План за подкрепа на личностното раз-
витие на деца и ученици в община Кос-
тенец за 2020/2021 година.

Приета бе нова Наредба за усло-
вията, реда и критериите за финансово 
подпомагане на спортните клубове в 
Община Костенец.

Приети бяха нови Наредба за ус-
ловията и реда за съставяне на триго-
дишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, обсъждане, 
приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община Косте-
нец и Наредба за поемане, обслужване 
и управление на общинския дълг на об-
щина Костенец.

Прие частични изменения на 
маршрутните разписания по автобус-
ни линии: гр. Костенец – с. Костенец, 
гр. Костенец – гр. Момин проход; гр. 
Костенец – с. Горна Василица; гр. Кос-
тенец – с. Очуша; гр. Костенец – с. Пче-
лин възложени на фирма «Ангелови 
2013»ООД

Прието бе решение за провежда-
не на заседание извън територията на 
общината през месец септември 2020 
година.

Прие нови Наредба за определя-
нето и администрирането на местни 
данъци на територията на Община 
Костенец и Наредба за определянето и 
администрирането на местни такси и 
цени на услуги на територията на Об-
щина Костенец.

Избира седем членна комисия за 
провеждане на процедурата за закупу-
ване на специализиран автомобил за 
сметосъбиране и сметоизвозване.

 През месец октомври прие Пра-
вилник за изменение и допълнение 
на Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Кос-
тенец, Постоянните комисии и взаимо-
действието му с Общинската админи-
страция, както следва:

 §1. Нов чл.30а, (1). Условията и ре-
дът за свикване и провеждане на засе-
дания при обявени извънредно положе-

ние, бедствено положение, извънредна 
епидемична обстановка или кризисна 
ситуация, засягащи територията на об-
щината или част от нея…

Прие нови Наредба за общинската 
собственост, Наредба за стопанисване, 
управление и разпореждане със земи от 
общинския поземлен фонд и Методика 
за правилата и срока на действие на точ-
куване на спортните клубове.

Прие Наредба за условията и реда 
за използването на спортните обекти 
– общинска собственост на територия-
та на Община Костенец, Наредба за 
допълнение и изменение на Наредба 
за определянето на местни данъци на 
територията на Община Костенец и 
Наредба за изменение и допълнение 
на Наредбата за определянето и адми-
нистрирането на местни такси и цени 
на услуги на територията на Община 
Костенец.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Общински съвет – Костенец даде 
съгласие община Костенец да използва 
гратисен период от 6 /шест/ месеца за 
заплащане на главницата по Договор за 
банков заем със срок от 6 /шест/ месеца 
от крайния срок на договора 09.09.2025 
г. до 30.03.2026 г.

Приет бе отчета за общинския 
дълг на община Костенец за 2019г.

Общински съвет – Костенец даде 
съгласие община Костенец да поеме 
дълг – временен безлихвен заем от Цен-
тралния бюджет на Република България 
по реда на чл. 103, ал. 1 и ал. 5 от Зако-
на за публичните финанси, в размер на 
1 249 200,00 лв.

През месец август бе приет го-
дишния отчет за изпълнение на бю-
джета на община Костенец за 2019г. и 
бе приета информацията за изпълнение 
на бюджета на община Костенец към 
30.06.2020 г.

Общински съвет -Костенец – прие 
ред, начин и критерии за освобождава-
не от заплащане на такса битови отпа-
дъци за услугата по сметосъбиране и 
сметоизвозване за определен период от 
2020 г. на задължени лица – предприя-
тия, преустановили пълно или частич-
но дейността си в обекти находящи се 
на територията на Община Костенец, 
поради обстоятелства произтичащи от 
обявеното извънредно положение в Ре-
публика България.

Определи обща численост на 
общинска администрация и звената 
„Спорт“ и „Домашен социален патро-
наж“ 103 броя, считано от 01.10.2020 
г.и одобри структура на общинска ад-
министрация.

Даде съгласието си Община Кос-

тенец да сключи договор за кредит с 
„Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 
да поеме краткосрочен общински дълг с 
цел реализацията на проект „Закриване 
и рекултивация на депо за твърди бито-
ви отпадъци на територията на община 
Костенец” в размер на 1 314 564,00 лв.

Актуализира финансирането на 
инвестиционната програма за капита-
ловите разходи на Община Костенец, в 
размер на 2 124 265 лв. чрез вътрешни 
компенсирани промени за промяна на 
годишните задачи за обектите и промя-
на на обекти за 2020 г. в общ размер на 
1 972 282 лв., по обекти и източници на 
финансиране.

Общински съвет – Костенец пре-
достави от бюджета на община Косте-
нец средства в размер на 6 302, 77 лв. за 
дейността на ОП „Гори и земи в горски 
фонд”, гр. Костенец.

Одобри План-сметка за необ-
ходимите разходи за събирането и 
транспортирането на битовите отпа-
дъци, почистването на териториите за 
обществено ползване, подържане на 
депото и покриване разходите по ин-
вестиционните  намерения  отразени в 
нея, в размер на 1 173 789.64 лв.

Даде съгласие за ползване на на-
трупаните средства, представляващи 
отчисления за депониране на битови 
отпадъци от община Костенец в размер 
на 64 хил. лв. за закупуване на специа-
лизиран автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване – употребяван, както и 
фабрично нови контейнери тип „Бобър” 
за събиране на отпадъци.

Даде съгласие община Костенец 
да използва гратисен период от 3 /три/ 
месеца за заплащане на главницата и 
лихвата по Договор за банков заем от 
09.09.2016г., сключен между Община 
Костенец и „Уникредит Булбанк“ АД, 
за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021г., 
като се удължава срока за погасяване 
на задълженията на Община Костенец 
по главницата към банката кредитор със 
срок от 3 /три/ месеца от крайния срок 
на договора 30.03.2026 г. до 30.06.2026 г.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Общински съвет – Костенец даде 
съгласието си община Костенец да кан-
дидатства за финансиране със следните 
проектни предложения:

• „Ремонт и реконструкция на 
многофункционална спортна зала към 
ОУ „Христо Смирненски”, гр. Момин 
проход, дава съгласието си община Кос-
тенец да кандидатства за финансиране 
с проектно предложение „Ремонт и 
реконструкция на многофункционална 
спортна зала към ОУ „Христо Смир-
ненски”, гр. Момин проход.
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• по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, по При-
оритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предиз-
викана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устой-
чиво възстановяване на икономиката“, по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАжНА ГРИжА +” 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАзПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

Общински съвет – Костенец даде съгласие да се проведе публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, предста-
вляващ ученически стол с площ от 260 кв.м., находящ се на I-ви етаж в сградата на 
Средно училище „Св. Климент Охридски”– град Костенец.

Даде съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП– ИПРЗ за по-
землен имот №6570 кв.118 в това число и изменение на улична регулация /продъл-
жение на улица от О.Т . 645 до О.Т.645 d/ гр.Костенец, община Костенец, Софийска 
област.

Възложено бе на Кмета на община Костенец да извърши необходимите дейст-
вия за извеждане от експлоатация на язовир, находящ се в местността „Езерище”, в 
землището на с. Костенец,а през месец октомври и язовир, находящ се в местността 
„Колюнска поляна”, в землището на с. Костенец.

Общински съвет – Костенец даде съгласие да бъде поставен обемен надпис с 
името на град Костенец, изписан на кирилица.

На основание чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията одобри 
задание за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „ 
Трасе на нов водопровод за минерална вода от КЕИ (резервно съоръжение сондаж 
№3хг), находище „Пчелински бани“ за водоснабдяване на ПИ № 173017, местност 
„Горните ливади“ по КВС на с. Пчелин.

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява задание за изработване на Подро-
бен устройствен план – парцеларен план за обект: „Оптична кабелна мрежа за пре-
нос на електронни съобщения на територията на село Костенец“, общ. Костенец“.

Общински съвет – Костенец даде съгласието си да бъде предоставен строите-
лен материал от склад за преработена дървесина, собственост на Община Костенец, 
за следните нужди:За направа на навес за съхранение на строителни материали, на-
ходящ се в дворно място на ОП „БКС” Костенец ; за направа на навес за съхранение 
на готова продукция /пелети/, находящ се в дворно място на ОП „БКС” Костенец; 
за ОП „Траянови врата” ; за Кметство село Костенец; за Кметство Момин проход;. 
за храм „Света Петка” град Костенец ; за храм „Свети Мина” м. „Пердова”, с.Горна 
Василица; за ДГ „Звънче” град Костенец; за ДГ „Здравец” град Костенец; за Стади-
он град/село или общо: 50,79 куб. метра фасониран дървен материал.  

Даде съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на терен – публична общинска собственост с площ от 100 кв.м., представля-
ващ част от УПИ II „Озеленяване“ в кв. 15 по застроителното решение на стопан-
ския двор на бившо ТКЗС „Траянови врата“ в град Костенец.

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобри задание за изработване на Подро-
бен устройствен план – парцеларен план за обект: „Изграждане на кабелна захран-
ваща линия НН 1 кV за стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1038 на път 
І-8 Момин проход – Ихтиман км 135+000“.

Даде съгласие като собственик за обединяването на имоти – общинска собстве-
ност за „Изграждане на претоварна станция с общинска площадка за разделно съ-
биране на отпадъци в Костенец за общините Костенец, Долна Баня и Ихтиман”.

Определи искането от „Александър – 2012” ООД, представлявано от Гергана 
Георгиева Дукова – Управител и Попмат” ЕООД, представлявано от Ангел Георгиев 
Попов – Управител за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода 
– изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и 
ползване на Община Костенец, „Костенец”, с.Костенец. 

Даде съгласие да се учреди възмездно срочно право на строеж върху имоти 
– публична общинска собственост по плана на гр. Костенец, за изграждане на фун-
дамент и монтаж на нов Телекомуникационен шкаф на кръстовището на ул.»Ал. 
Стамболийски». 

Даде съгласие като собственик на Поземлен имот № 1828 в кв. 136 по плана на 
гр. Костенец, за изработване на ПУП-ИПРЗ /Подробен устройствен план – измене-
ние на плана за регулация и застрояване/ за образуване на нов УПИ ХІХ-1422,1423 
чрез обединяване на УПИ ХІ-1423, ПИ № 1422 и част от ПИ № 1828 в кв. 136 по 
регулационния план на гр. Костенец.

Общински съвет – Костенец изразява предварително съгласие за учредяване 
право на строеж, за обект: базова станция в полза на „А1 България” ЕАД.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Костенец одобри задание и 
разреши изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот 
№ 000241 в землището на село Пчелин, община Костенец, местност „Нойчовица”.

Даде съгласие, като собственик за извеждане от експлоатация на язовир, съста-
вляващ имот № 000468, находящ се в местността „Колюнска поляна”, в землището 
на с. Костенец.

Предостави безвъзмездно дървесни пелети за отопление, произведени от Об-
щинско предприятие „БКС“, на звена на общинска бюджетна издръжка– на НЧ 

„Прогрес 1907“ гр. Костенец; на НЧ „Просвета 1881“ с. Костенец;На Медицински 
център I – Костенец" ЕООД и „Специализирана болница за рехабилитация – Косте-
нец” ЕООД; на Храм „Св.в. мъч. Панталеймон” гр. Момин проход.

Даде съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на не-
движим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен 
имот ХV-435 „За КОО” с площ от 306 кв.м. /триста и шест кв.м./ в кв. 99 по плана 
на град Костенец.

Даде съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижими имоти – частна общинска собственост, с площ от 409 кв.м. и Поземлен 
имот с площ от 325 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, обра-
зуващи Урегулиран поземлен имот ХХХІІ – 40,41 с площ от 734 кв.м. в кв. 1 по 
регулационния план на к.к. Вили Костенец.

Даде съгласие като собственик на УПИ ХХІ-„За каптаж и озеленяване” в кв.4, 
за изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация /
ПУП – ИПР/ на УПИ VІ-43 и УПИ ХХІ „За каптаж и озеленяване” в кв. 4 по кадас-
тралния и регулационен план на с.Горна Василица, мах. „Нова”.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Костенец, одобри пред-
ставения проект на Подробен устройствен план – парцеларен план и план – схема 
за обект: „Оптична кабелна мрежа за пренос на електронни съобщения на терито-
рията на село Костенец.

Общински съвет – Костенец даде съгласието си да бъде предоставен строите-
лен материал от склад за преработена дървесина, собственост на Община Костенец, 
на Румяна Николаева Христова за направа на покрив, изгорял при пожар на жилищ-
на сграда, находяща се в к.к. Пчелински бани.

СДРУЖЕНИя, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИяТИя С ОБ-
ЩИНСКО УЧАСТИЕ

Увеличен бе капитала на „Специализирана болница за продължително лечение 
и рехабилитация – Костенец” ЕООД и Медицински център І – Костенец" ЕООД във 
връзка с извършените строително-монтажни работи на сградата.

Общински съвет – Костенец даде съгласието си да бъде прекратено участието 
на Община Костенец, като съдружник във „Фармакос”ООД. 

Утвърден бе ценоразпис за продажба на преработена дървесина от ОП „Благо-
устройство и комунално стопанство” гр.Костенец.

Общински съвет – Костенец утвърди предложеното от комисията класиране 
и определи д-р Мария Ангелова Христоскова за спечелила конкурса за възлагане 
управлението на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабили-
тация – Костенец”ЕООД.

Установено бе непълно работно време, с продължителност от 4 часа на ден, за 
госпожа Юлия Заркова – директор на ОП „Траянови врата“.

Даде съгласието си и възложи на „Костенец Лес 18” ЕООД да предостави 
безвъзмездно дърва за огрев по 5 куб.м.за отоплителен сезон 2020 – 2021 г., как-
то следва:За храм „Свети Архангел Михаил” село Костенец; Здравния дом в село 
Костенец; Здравния дом в град Момин проход; храм „Свети Георги” град Костенец.

Промени структурата на Общинско предприятие благоустройство и комунал-
но стопанство“, считано от 01.10.2020 г.

Възложи на ликвидаторът на „Еледжик – стил” ЕАД – в ликвидация да поръча 
изготвянето на пазарни оценки от оценител, отговарящ на изискванията на Закона 
за независимите оценители за продажба на ликвидационното имущество.

През месец септември освободи Юлия Заркова от заеманата от нея длъжност 
Директор на ОП «Траянови врата», Костенец, считано от 01.10.2020г.и избра Нико-
ла Здравецов Йорданов за Директор на ОП «Траянови врата», Костенец.

Увеличи определения процент възнаграждение на д-р Мария Христоскова по 
Договор за възлагане на управлението на «Специализирана болница за продължи-
телно лечение и рехабилитация» ЕООД на 380 %.

Продължи срокът на ликвидация на «Еледжик-Стил» ЕАД (в ликвидация) с 
три месеца, считано от 01.10.2020г. до 31.12.2020г.

Общински съвет – Костенец избра временна комисия, в която да участват 3 
общински съветници от ПП ГЕРБ, 1 от ПП БСП, 1 от ПП БДЦ, 1 от ПП Воля, 2 
външни експерти и 1 от Общинска администрация, определен със заповед на Кмета 
на общината, която да извърши цялостна ревизия на „Костенец Лес 18”ЕООД.

Прие формата на управление на горските територии, общинска собственост, 
като създаде Общинско предприятие по смисъла на чл. 51, ал. 2 от Закона за общин-
ска собственост, прие Правилник за организацията и дейността и Структура и избра 
инж. Захари Коцев Георгиев за Директор на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ 
И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“. 

Даде съгласието си и възложи на „Костенец лес 18” ЕООД да предостави без-
възмездно дърва за огрев за отоплителен сезон 2020г. – 2021 г., в размер на 10 куб.м. 
на ОП „Траянови врата”.

Общински съвет – Костенец, в качеството си на едноличен собственик на ка-
питала, даде съгласието си и възложи на Кмета на община Костенец да предприеме 
всички правни и фактически действия за отписването на „Костенец лес 18” ЕООД 
от регистъра по чл.241, ал.1 от Закона за горите.

ОБРАзОВАНИЕ, КУЛТУРА, зДРАВЕОПАзВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙ-
НОСТИ

През месец юли бяха приети докладите на читалищата на територията на об-
щина Костенец за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бю-
джета средства през 2019 година.

Даде съгласие в актуализирания списък на средищните училища за учебната 
2020 / 2021 година да бъдат включени две от общинските училища на територията 
на община Костенец, както следва:

o Основно училище „Св.св. Кирил и Методий” гр.Костенец;
o Основно училище „Христо Смирненски” гр.Момин проход
Разреши функционирането на самостоятелни паралелки с брой ученици под 

нормативно определения минимум в ОУ „Христо Смирненски” гр.Момин проход, 
ОУ „ Константин Костенечки” с.Костенец, ПГ „Георги Сава Раковски” гр.Костенец 
и СУ „Св.Климент Охридски” гр.Костенец.

Предостави безвъзмездно за управление за образователни дейности, при съо-
бразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи за 
срок от 5 /пет/ години на Професионална гимназия „Г.С.Раковски” имот – публична 
общинска собственост.

Общински съвет – Костенец даде съгласието си да бъде предоставен дървен 
материал за изграждане на навес към храм „Свети Йоан Предтеча”, с. Горна Ва-
силица.

Въведе задължителното предучилищно образование за децата, които навърш-
ват 4 – годишна възраст в съответната календарна година, общинските детски гра-
дини на територията на община Костенец

Даде съгласието за преустройство и промяна предназначението на складова 
сграда № 2 в корпус №2 на ПГ «Г.С.Раковски» с площ от 130 кв.м., в две учебни 
работилници и учебен кабинет.

Създаде Съвет по въпросите на социалните услуги в община Костенец.
През отчетния период Общински съвет – Костенец отпусна помощи за ражда-

не на дете на 27 жители на общината в размер на 5 400лв. и 10 730 лв. на 24 жители 
за лечение.

Присъствието на общинските съветници за периода м. юли 2020г.– м. декем-
ври 2020г. от проведени общо 7 заседания на Общински съвет – Костенец, от които 
1 извънредно, е както следва:

№ Име, презиме, фамилия Брой 
присъствия

Брой 
отсъствия

1. Николай Светозаров Николов 7 0
2. Мария Георгиева Наджакова 7 0
3. Владимир Стоянов Сотиров 7 0
4. Тодор Станиславов Стойнов 5 + 1 онлайн 1
5. Младен Кирилов Зарков 7 0
6. Яна Василева Касова 4 + 2 онлайн 1
7. Иван Йорданов Банчев 7 0
8. Васил Ангелов Беляков 5 2
9. Анелия Георгиева Томова 2 + 4 онлайн 1

10. Георги Ангелов Стоев 5 2
11. Пламен Николаев Чолаков 5 2
12. Боян Спасов Генчев 4 3
13. Лъчезар Йорданов Бонев 3 4
14. Юлиян Агоп Одажиян 4 3
15. Димитринка Станкова Николова 2 5
16. Емил Христов Даскалов 5 2
17. Христо Георгиев Гьошев 4 3

Няма върнати за ново обсъждане актове на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА от 
Областния управител на Софийска област през отчетния период.

 Общинският съвет изпълнява задълженията си за оповестяване пред граж-
даните на община Костенец решенията, които са взети от Общински съвет чрез, 
интернет страницата на общината, таблото на първия етаж в сградата на общината 
и общинският вестник.

Успешната работа на Общински съвет и неговите постоянни комисии се дължи 
на изключително добрите взаимоотношения с Общинска администрация. Редовно-
то участие в заседанията на Общински съвет и постоянните му комисии на кмета, 
неговият заместник, директорите на дирекции, началниците на отдели и експер-
тите,

също следва да се отчете като съществен принос за ефективното решаване на 
възникналите проблеми. Трябва да се оцени положително и добрата активност на 
съветниците както при участието им в заседанията на Общинския съвет, така и в 
заседанията на постоянните комисии.

 С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през 
отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. На-
дявам се, че ще работим отговорно в служба на гражданите на общината и с дейст-
вията си ще спомогнем за решаване на многообразните житейски проблеми. 

 Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продъл-
жим нашата работа за благото на община Костенец.

Иван Банчев, Председател на ОбС Костенец

Две от читалищните библиотеки на тери-
торията на община Костенец – при НЧ „Про-
грес 1907“ гр. Костенец и  при НЧ „Просвета 
– 1881“ с. Костенец, се сдобиха с така желания 
библиотечен софтуер. От началото на 2021 г. 
над 400 библиотеки в България ползват про-
грамен продукт „Автоматизирана Библиотека“. 
Въпросите за информационното обслужване в 
съвременната библиотека и въобще в съвремен-
ния глобален свят, все повече налага задълбо-
чено вглеждане в съдържанието и търсене на 
ефективни форми за задоволяване нарастващи-
те потребности на хората от всеобхватна и ак-
туална информираност чрез модернизиране на 
библиотеките. 

МОДЕРНИЗИРАНЕ 
НА БИБЛИОТЕКИТЕ

Председателят на 
общинско пчеларско 
дружество “Фацелия” 
Костенец г-н Иван 
Стайков бе официално 
поздравен от ръковод-
ството на община Кос-
тенец по повод про-
фесионалния празник 
на пчеларя Св. Хара-
лампий. С пожелание 
за здрава и медоносна 
година!

Собственикът на фирма „Диал Агро Ферт“ Алек-
сандър Лазаров, дари пролетни цветя на община Кос-
тенец. Луковиците на зюмбюли, лалета и минзухари 
бяха засадени в градинката през общинската сграда.

Благодарим!

За това кратко време тя набра последователи. Тренировките се 
водят от Лазарина Димитрова, бивш състезател, а сега треньор в 
ЦСКА. В следващия брой очаквайте интервю с г-жа Димитрова.

Малко настроение от Школата по художествена 
гимнастика „Elegance“, отворила врати 
в гр. Костенец през м. октомври 2020 г.
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Издание на Община Костенец
2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2
телефон за контакти: 07142/23 08
e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

Ученици от петите класове при ОУ “Костантин Костенеч-
ки” с. Костенец присъстваха на лекция поднесена от Емануил 
Гавелски, историк и екскурзовод към общинско предприятие 
„Траянови врата” на тема: Късноантична крепост “Стенос”.

Със събраните средства от поведения базар 
ще бъдат закупени интерактивна дъска и про-
тектор за детската градина.

Мартенски базар с участници от 
културните институции на терито-
рията на община Костенец

Бели и 
червени, 
румени 

засмени!

МАРТЕНСКИ БАЗАР, 
ОРГАНИЗИРАН ОТ 
ДЕТСКА ГРАДИНА 

„РАДОСТ“ С. КОСТЕНЕЦ Училището е, за да се учи. Така 
смятат всички. Независимо от времето 
и обстоятелствата, а понякога въпреки 
тях – трябва да се учи. 

Във време на пандемия и при обу-
чение в електронна среда в СУ „Свети 
Климент  Охридски“ – град Костенец 
кипи учебен труд. Необичайната обста-
новка в страната  не само не спира учи-
телите и учениците, но сякаш ги моти-
вира за още по-сериозно учене и повече 
изяви. Твърдо решени да се докажат, 
учениците участват във все повече кон-
курси и състезания. Над 50 ученици 
от пети до дванайсети клас се вклю-
чиха в националното състезание по 
Български език и литература  „Стъ-
пала на знанието“. Състезанието се 
организира от Софийския универ-
ситет „Климент Охридски“ и е в 
три кръга, подобно на олимпиадите. 
Изпитните материали се изготвят 
и проверяват от преподаватели във 
Факултета по Славянски филологии 
към Софийския университет „Климент 
Охридски“. Учениците са мотивирани 
от възможността не само да проявят 
знанията си в конкурентна и състеза-
телна среда, но и да бъдат проверявани 
от професори, преподаващи на студен-
ти. И резултатите засега са твърде об-
надеждаващи: 36 ученици продължават 
във втори кръг.

Училището е 
място не само за 
учене, но и за из-
ява на талантите 
и за забавление. 
Така смятаме в 
СУ „Св. Климент 
Охридски“ – град 
Костенец. Учи-
ли повече от два 
месеца онлайн, 
учениците горят 
от нетърпение да 

излязат пред публика. За Деня на свети 
Валентин деветокласници направиха 
изложба в училището за тези, които 
учат присъствено. А в интернет поз-
дравиха съучениците си с изпълнение 
на стихове  за любовта. 

Всяка година в училището тър-
жествено отбелязваме 18 февруари 
– Деня на Левски. И тази година спа-

зихме традицията. Излож-
ба с ученически рисунки 

– изображения на Апостола, под-
готви Екатерина Николова – учи-
тел по Изобразително изкуство. 
Петокласници под ръководството 
на Димитър Матрачийски, напра-
виха клип – книга с изображения 

в bookcreator. А десети клас представи-
ха кратка литературна програма, която 
заснеха и споделиха в интернет с оста-
налите класове.

Така, дори в условия на пандемия, 
на онлайн обучение Средно училище 
„Свети Климент Охридски“  си остава 
място не само за обучение, но и за пъл-
ноценен живот на учениците.

Диана Петкова,  
ст.учител по БЕЛ

Дори в условия на пандемия, на онлайн обучение Средно 
училище „Свети Климент Охридски“ си остава място не само 
за обучение, но и за пълноценен живот на учениците

ДОБРИ 
ДЕЛА ЗА 
НАШИТЕ 

ДЕЦА

На 17.12.2019 г. се прове-
де Коледен базар с участието 
на ученици, учители и роди-
тели от Обществения съвет 
при ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ – гр. Костенец. Бла-

готворително бяха събрани 
1953.61лв.  С тези средства 
бяха закупени три лаптопа 
ASUS. Ръководството на 
училището изказва своята 
благодарност на г-жа Вера 
Николова – председател на 
Обществения съвет и всич-
ки членове за оказаната 
подкрепа при организиране 

и провеждане на базара. Заку-
пените лаптопи ще се използ-
ват за подобряване качеството 
на учебния процес. Събрана-
та сума от миналогодишния 
Коледния базар, състоял се по 
инициатива на общественият 
съвет и активното участие на 
родителите, в полза на уче-
ниците от ОУ „Св. св.Кирил 
и Методий“  е 400лв. Цяла-
та сума беше изразходвана 
за закупуването на различни 
видове топки – футболни, во-
лейболни и гумени за масови 
игри.

КЪСНОАНТИЧНА 
КРЕПОСТ „СТЕНОС“


