Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал.3, във връзка с чл.28а от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с 15 гласа «за», 0 «против» и 0 «въздържал
се», Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 149
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация, както следва:
§1. Нов чл.30а, (1). Условията и редът за свикване и провеждане на заседания
при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична
обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея
са както следва:
1. Писмените материали за заседание на Общинския съвет и неговите комисии се
предоставят на общинските съветници по електронна поща.
2. Заседанията на Общинския съвет и неговите комисии се провеждат чрез
видеоконференция, за която се изготвя видеозапис върху електронен носител,
който се прилага към протокола от заседанието.
3. Заседанията на Общинския съвет и неговите комисии (при невъзможност от
провеждане на видеоконференция) са чрез полагане на подпис върху хартиен
носител за всяко едно от предложенията по дневния ред, в различно време и при
спазване на епиидемичните изисквания. След приключване на гласуването чрез
подпис, председателя установява кворум. При установяване на кворум чрез
полагане на необходимия брой подписи се съставя протокол, към който се
прилагат бланките с подписи идентифициращи начина на гласуване на всеки
общински съветник за всяко едно от предложенията по дневния ред.
4. При провеждане на редовни заседания общински съветник може да участва и
гласува чрез видеовръзка онлайн.
ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.23 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.26 от Закона за нормативните актове, с 15 гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се», Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 150
1. Общински съвет – Костенец отменя Наредба за общинската собственост,
приета с Решение № 191/19.12.2013г. на Общински съвет – Костенец и
приема нова Наредба за общинската собственост.
2. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на Община Костенец да
извърши всички необходими действия за изпълнение на настоящото
решение.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/
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e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.23 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.26 от Закона за нормативните актове, с 15 гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се», Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 151
1.Общински съвет – Костенец отменя Наредба за стопанисване, управление и
разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, приета с Решение №
15/24.03.2011г. на Общински съвет – Костенец и приема нова Наредба за стопанисване,
управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд.
2.Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на Община Костенец да извърши
всички необходими действия за изпълнение на настоящото решение.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/
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e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.13, ал.3 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните клубове в Община Костенец, с 14 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински съвет- Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 152
Общински съвет – Костенец приема Методиката за правилата и срока на
действие на точкуване на спортните клубове.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.9 и чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.266, ал.2 от Търговския закон, с
поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съветКостенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 153
1. Продължава срока на ликвидация на «Еледжик-Стил» ЕАД (в ликвидация) с три
месеца, считано от 01.10.2020г. до 31.12.2020г..
2. Възлага на ликвидатора да впише промените в Търговския регистър.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/
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ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 13 и чл.17 от Закона за Общинския дълг, чл. 21, ал.1, т.10 и
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, с
поименно гласуване с 12 гласа «за», 0 «против» и 2 «въздържал се», Общински съвет Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 154
1. Община Костенец 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 битови отпадъци на територията на
община Костенец”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 –
2020г.“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, процедура „Рекултивация на депа за
закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“,
при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга – 1 314 564,00 лв. (един милион триста и
четиринадесет хиляди петстони шестдесет и четири лева)

Валута на дълга – лева

Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем

Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора
за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване;
Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.0100036-C01, от възстановено ДДС по проекта и/или от собствени бюджетни средства.

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.083 %

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Костенец, с изключение на
авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.010-0036C01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда,

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и
бъдещи, също са обект на особен залог;
Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Костенец, по
която постъпват средствата по проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди
битови отпадъци на територията на община Костенец“ по Договор за безвъзмездна
помощ № BG16M1OP002-2.010-0036-C01;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Костенец, по чл. 45, ал. 1, т. 1,
букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни
дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква
„б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на
особен залог;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Костенец да подготви искането за
кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит
и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 3, т. 3, ал. 5 и ал. 6 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване с 14
гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Общински съвет Костенец да вземе следното
РЕШЕНИЕ
№ 155
1.
Дава съгласие като собственик за обединяването на имоти – общинска
собственост № 112005 с площ от 15,459 дка, НТП: пасище, мера и № 112021 с площ от
0,785 дка, НТП: ливада в местността „Полето” по КВС на землището на с. Долна
Василица и образуването на имот № 112007 с площ от 16,244 дка, НТП: Пасище, мера
(15,459 дка) и ливада (0,785 дка), категория на земята при неполивни условия: Шеста в
местността „Полето” по КВС на землището на с.Долна Василица, съгласно Скица –
проект № Ф02211/12.10.2020г.
2.
Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на имот
№ 112007 с площ от 16,244 дка, НТП: Пасище, мера (15,459 дка) и ливада (0,785 дка),
категория на земята при неполивни условия: Шеста в местността „Полето” по КВС на
землището на с.Долна Василица, за „Изграждане на претоварна станция с общинска
площадка за разделно събиране на отпадъци в Костенец за общините Костенец, Долна
Баня и Ихтиман”.
3.
Определя срок на валидност на предварителното съгласие - 3 (три)
години, считано от датата на влизане в сила на решението.
4.
Възлага на Кмета на Община Костенец да предприеме всички
необходими правни и фактически действия за промяна на предназначението на имота
по т.2.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
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.2, буква ”в” от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите, с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0
„въздържал се“, Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 156
І.Общински Съвет Костенец определя:
Искането от „Александър - 2012” ООД, със седалище и адрес на управление:
област София, община Костенец, с.Костенец, ул. „Марица” № 7, ЕИК 201623963,
представлявано от
Гергана Георгиева Дукова – Управител, за издаване на
разрешително за водовземане 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, 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, № 36 от
Приложение № 2 от Закона за водите, предоставена безвъзмездно за управление и
ползване на Община Костенец, „Костенец”, с.Костенец, водовземно съоръжение –
сондаж № 2хг на „Александър - 2012” ООД, със седалище и адрес на управление:
област София, община Костенец, с.Костенец, ул. „Марица” № 7, ЕИК 201623963,
представлявано от Гергана Георгиева Дукова – Управител, със следните параметри:
1/ цел на водоползването:
- „за балнеолечение”
2/ проектен дебит:

Средноденонощен дебит на черпене – 0,13 л/сек.
Годишен обем на черпене – 3978,50 куб.м/год.
3/ място на водовземането: поземлен имот с идентификатор № 38916.10.620 по
кадастралната карта на к.к. Вили Костенец.
4/ срок на действие на разрешителното: до крайният срок на действие на
Решение № 9/18.01.2011г. на министъра на околната среда и водите, с което находище
на минерална вода – изключителна държавна собственост - № 36 от Приложение № 2
от Закона за водите „Костенец”, с.Костенец е предоставено за управление и ползване от
Община Костенец, който е до 18.01.2036г.
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.;
6/ В срок от 2 години от датата на издаване на разрешителното за водовземане,
титуляря на разрешителното да входира в Общинска администрация – Костенец
инвестиционен проект за издаване на разрешение на строеж за сграда с курортнорекреационна функция в имота обект на водоснабдяване и в рамките на
законноустановения срок по Закона за устройство на територията да реализира същия.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
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.2, буква ”в” от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите, с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0
„въздържал се“, Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 157
І.Общински Съвет Костенец определя:
Искането от „Попмат” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област
София, община Костенец, с.Костенец, ул. „Пипериче” № 65, ЕИК 204961831,
представлявано от Ангел Георгиев Попов – Управител и едноличен собственик на
капитала, за издаване на разрешително за водовземане 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, 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, № 36 от
Приложение № 2 от Закона за водите, предоставена безвъзмездно за управление и
ползване на Община Костенец, „Костенец”, с.Костенец, водовземно съоръжение –
сондаж № 2хг на „Попмат” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област София,
община Костенец, с.Костенец, ул. „Пипериче” № 65, ЕИК 204961831, представлявано
от Ангел Георгиев Попов – Управител и едноличен собственик на капитала, със
следните параметри:
1/ цел на водоползването:
-

„за балнеолечение”

2/ проектен дебит:
Средноденонощен дебит на черпене – 0,018 л/сек.
Годишен обем на черпене – 280 куб.м/год.
3/ място на водовземането: обект монолитна сграда, която се предвижда да бъде
преустроена в къща за гости, находяща се в поземлен имот с идентификатор №
38916.10.267 по кадастралната карта на к.к. Вили Костенец.
4/ срок на действие на разрешителното: до 05.08.2030г., който е срокът на
учреденото право на ползване, учреден с нотариален акт № 35, том ІІ, рег. № 2594, дело
№ 214 от 05.08.2020г.
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.;
6/ В срок от 2 години от датата на издаване на разрешителното за водовземане,
титуляря на разрешителното да преустрои съществуващата сграда, обект на
водоснабдяване в къща за гости, спазвайки изискванията на Закона за устройство на
територията и поднормативните му актове.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 30, ал.1, т.1 и ал. 5, чл. 19, ал. 1 от Закона за
електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, с поименно
гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет - Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 158
1.
Общински съвет – Костенец дава съгласие да се учреди възмездно срочно
право на строеж върху имоти – публична общинска собственост по плана на гр.
Костенец, както следва:
- терен – публична общинска собственост с площ от 6,88 кв.м., представляващ
тротоара на ул. „Стефан Караджа”, кръстовището с ул. „Александър
Стамболийски” за изграждане на фундамент и монтаж на нов
Телекомуникационен шкаф RSH_7142_1011;
- терен – публична общинска собственост с площ от 8,22 кв.м., представляващ
уширение между ул. „Китка”, ул. „Малина” и ПИ № 550 в кв. 94 по плана на
гр. Костенец за изграждане на фундамент и монтаж на нов
Телекомуникационен шкаф RSH_7142_2011.
2.
Правото на строеж по т. 1 се учредява в полза на „Българска
телекомуникационна компания” ЕАД за срок от 10 години.
3.
Общински съвет – Костенец определя цената за правото на строеж по т. 1,
въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 570,00 лева
/петстотин и седемдесет лева/.
4.
Общински съвет – Костенец упълномощава кмета на Община Костенец да
сключи писмен договор, с който да учреди правото на строеж по т. 1.
ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал.2, т. 3, във връзка с чл.
21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинска собственост, чл. 134, ал.2, т. 6, чл. 15, ал. 3 и ал. 5
от Закона за устройство на територията, с поименно гласуване с 14 гласа „за“, 0
„против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 159
1. Дава съгласие като собственик на Поземлен имот № 1828 в кв. 136 по плана на
гр. Костенец, за изработване на ПУП-ИПРЗ /Подробен устройствен план –
изменение на плана за регулация и застрояване/ за образуване на нов УПИ ХІХ1422,1423 чрез обединяване на УПИ ХІ-1423, ПИ № 1422 и част от ПИ № 1828 в
кв. 136 по регулационния план на гр. Костенец.
2. Общински съвет – Костенец дава съгласие да се извърши замяна на имот –
общинска собственост, представляващ част с площ от 67 кв.м. от Поземлен имот
№ 1828 в кв. 136 по плана на гр. Костенец, срещу част с площ от 67 кв.м. от
Поземлен имот № 1422 в кв. 136 по плана на гр. Костенец, която е предвидена за
отчуждаване за задоволяване на общински нужди за изграждане на обект –
публична общинска собственост, за реализиране на улица между о.т. 652е – о.т.
652д по регулационния план на гр. Костенец.
3. Общински съвет – Костенец дава съгласие да се продаде на Георги Тодоров
Козалиев и Калина Тодорова Козалиева, следния недвижим имот - общинска
собственост: придаваема част с площ от 197 кв.м. към новообразуван урегулиран
имот ХІХ-1422,1423 в кв. 136 по регулационния план на гр. Костенец.
4. Приема пазарна цена на придаващите се 197 кв.м към новообразуван урегулиран
имот ХІХ-1422,1423 в кв. 136 по плана на гр. Костенец в размер на 4970,00
/четири хиляди деветстотин и седемдесет/ лева. Възлага на кмета да сключи
предварителен и окончателен договор, съгласно чл. 15 от ЗУТ.

5. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по Закона за
устройство на територията и свързаните с него нормативни актове, във връзка с
разрешаването и изработването на изменението на плана за регулация и
застрояване.
6. Изработването на изменението на плана за регулация и застрояване е изцяло за
сметка на Георги Тодоров Козалиев и Калина Тодорова Козалиев.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл.27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 55, ал. 4 от Закона за горите, с 14 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 160
Общински съвет – Костенец изразява предварително съгласие за учредяване
право на строеж, без промяна предназначението върху част с площ от 500 кв.м. от имот
– общинска собственост, представляващ поземлен имот №

412002 по картата на

възстановената собственост на землището на с.Горна Василица, НТП: горско стопанска
територия, за обект: базова станция № SFO0373.B000 – Shtarkov dol в полза на „А1
България” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш” № 1,
вписан в търговския регистър към Агенция по вписнавията с ЕИК: 131468980.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 , чл.27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1,т.3, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с 14 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински съвет- Костенец прие
РЕШЕНИЕ
161
1. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Костенец одобрява
задание и разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за
застрояване за имот № 000241 в землището на село Пчелин, община Костенец,
местност „Нойчовица”, с ЕКАТТЕ 58863 при следните показатели:
 Устройствена зона – „Жм”;
 Плътност на застрояването /П застр./ - макс.60%;
 Интензивност на застрояването /Кинт/ - 1,2;
 Минимално озеленяване /Позел./ - 40%;
 Максимална етажност – 3;
 Максимална кота корниз – 10 метра;
 Начин на застрояване – свободно.
2. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на община Костенец да
предприеме последващи действия по изпълнение на настоящото решение,
съгласно разпоредбите на ЗУТ, ЗОЗЗ и свързаната с тях нормативна уредба.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21,ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 във връзка с чл.17, ал.1,т.4 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване
с 14 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Общински съвет –Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 162
1.
Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 лв. за раждане на дете на следните
жители на община Костенец:

1.1. Даяна Павлова Вучова
1.2. Лилия Руменова Велчева
1.3. Елверина Борисова Котларова
1.4. Татяна Недялкова Йорданова
1.5. Ралица Костадинова Вуткова
1.6. Цветелина Георгиева Шопска
2. Общински съвет – Костенец, отпуска помощи за лечение на следните жители на
Община Костенец:
2.1. Йордан Атанасов Момчилов, жител на с. Костенец – 230,00 лв.
2.2. Стоян Атанасов Арангелов, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.
2.3. Виолета Василева Симеонова, жител на гр. Костенец – 400,00 лв.
2.4. Добринка Василева Иванова, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.
2.5. Гергана Алдинава Кондова, жител на с. Горна Василица – 400,00 лв.
2.6. Владимир Йорданов Колтев, жител на с. Костенец – 400,00 лв.
2.7. Владимир Иванов Кольов, жител на с. Костенец – 900,00 лв.
2.8.Атанаска Йорданова Кираджийска, жител на гр. Момин проход – 300,00 лв.
2.9. Иванка Янкова Божкова, жител на гр. Костенец – 650,00 лв.
3. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общинския бюджет.
ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.1 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, с 14 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Общински
съвет –Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 163
Общински съвет – Костенец избира 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.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от
ЗМСМА на основание чл. 181, ал. 1, т.1, б.“в“, вр. ал. 2 и ал. 5 от Закона за горите, вр. с
чл. 53 и чл.54 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване с 15 гласа
«за», 0 «против» и 0 «въздържал се», Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 164
1.
ПРИЕМА формата на управление на горските територии, общинска
собственост, като създава Общинско предприятие по смисъла на чл. 51, ал. 2 от Закона
за общинска собственост за изпълнение на дейността: Управление и поддържане на
горите и земите от горски фонд - общинска собственост, а именно общинска горска
структура, организирана като самостоятелна дейност, която структура се наименова
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД –
КОСТЕНЕЦ“, със седалище и адрес: гр.Костенец, ул. „Теменуга“ № 12.
2.
Предоставя на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В
ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ общинските гори и земи от горски фонд за
управление и поддържане и свързаните с това дейности, както и недвижимо и движимо
имущество съгласно Приложение 1.
3. За ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД –
КОСТЕНЕЦ“ се прилагат вече приетите и утвърдени:
 годишен план годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на Община Костенец за календарната 2020 г.;
 процедура за възлагане и ползване на дървесина от общинските горски
територии; ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен горски
склад;
 ценоразпис за физиологично структурно здрава дървесина, добита на временен
горски склад
 ценоразпис за повредена дървесина от биотични и абиотични фактори, добита на
временен горски склад
 ценоразпис за товарене, разтоварване и транспорт на дървесина;
 ценоразпис за недървесни горски видове.
 ценоразпис за сеч и извоз на дървесина до временен горски склад.

4. Възлага на Кмета на община Костенец да извърши всички необходими правни
и фактически действия, свързани с уведомлението за промяната на формата на
управление на горските територии, общинска собственост.
5. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД –
КОСТЕНЕЦ“ встъпва в правата и задълженията на „Костенец лес 18“ ЕООД,
възникнали по силата на договори, сключени във връзка с възложеното управление на
горските територии.
6. ИЗИСКВА от управителя на „Костенец Лес“ ЕООД да представи отчет за
дейността и финансов такъв към дата 30.09.2020 г. в срок до 15.11.2020г.
6.1 Отчета за дейността да включва опис на сключените договори и до каква
степен е изпълнен приетия годишен план, издадени превозни билети и др.;
7. Възлага на кмета на Община Костенец да назначи комисия, която да опише и
получи наличната в Дружеството документация, след влизане в сила Решението на
Общински съвет- Костенец.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 52, ал.3 от Закона за общинската собственост, с поименно
гласуване с 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет – Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 165
Общински съвет – Костенец приема Правилник за организацията и дейността на
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал.1, т.2 и т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал.4 от Закона за общинската
собственост и чл.5, ал.2, т.8 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
„Общинско горско предприятие - Костенец”, с поименно гласуване с 15 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 166
І. Общински съвет – Костенец приема Структура на ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“, както следва:
обща численост 13 щатни бройки, от които:
Длъжност

Брой

Образование

Вид
правоотношение
трудово
трудово

Директор
Главен лесничей

1
1

магистър
висше/бакалав
ър

Горски стражари

7

средно обр.

трудово

Лесничей
Счетоводител
Касиер
ОБЩО

2
1
1
13

Средно обр.
висше/средно
обр.
средно

трудово
трудово
трудово

ІІ. Общински съвет – Костенец утвърждава средна брутна заплата на заетите в
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“в
размер на 1000.00 лв.
ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 55 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 181, ал. 5 от Закона за горите и чл.5, ал.2, т.6 от
Правилника за организацията и дейността на Общинско горско предприятие
„Костенец“, с поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”,
Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 167
1.Общински съвет - Костенец избира инж. Захари Коцев Георгиев за
Директор на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД –
КОСТЕНЕЦ“ към Община Костенец.
2.Общински съвет - Костенец утвърждава месечно трудово възнаграждение
на Директора на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД –
КОСТЕНЕЦ“ в размер на 1500.00 лв.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 34, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и
съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, с
поименно гласуване с 12 гласа „за“, 2 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет –
Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 168
1.
Общински съвет – Костенец дава съгласие, като собственик за извеждане
от експлоатация на язовир, съставляващ имот № 000468, находящ се в местността
„Колюнска поляна”, в землището на с. Костенец, община Костенец, за който има
съставен Акт за публична общинска собственост № 1103/30.05.2000г., одобрен от
Кмета на Община Костенец, вписан в книгите по вписване при ИРС на 06.06.2005г., в
том Х, № 57, д.вх. № 2214, парт. № 422, нот. дело 1920 от 2005г.
2.
Възлага на Кмета на община Костенец да извърши всички необходими
действия по провеждане на процедурата за извеждане на язовира по т. 1 от
експлоатация.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 29 октомври 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост
и чл. 34, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и
безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за
осъществяване на контрол за техническото им състояние, с поименно гласуване с 12
гласа „за“, 2 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 169
Общински съвет — Костенец предоставя безвъзмездно дървесни пелети за
отопление, произведени от Общинско предприятие „БКС“, на звена на
общинска бюджетна издръжка, както следва:
1. На
НЧ
„Прогрес
1907“
гр.
Костенец
—
5
/пет/
тона;
2. На
НЧ
„Просвета
1881“
с.
Костенец
—
5
/пет/
тона;
3. На Медицински център I - Костенец" ЕООД и „Специализирана болница за
рехабилитация - Костенец” ЕООД - 20 /двадесет/ тона;
4. Храм „Св.в. мъч. Панталеймон” гр. Момин проход – 3 /три/ тона.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

