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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с 15 гласа «за», 0 «против» и 0 «въздържал
се», Общински съвет- Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№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 /Приложение № 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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с 15 гласа «за», 0 «против» и 0 «въздържал се», Общински съвет Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№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.

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 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
№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 Търговския регистър.

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се»,
Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№7
1. Общински съвет - Костенец дава съгласието си за осъществяване на
дейностите по проект на община Костенец п по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020, по Приоритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването
на последиците 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
“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” да бъдат използвани безвъзмездно за периода 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 застроено в УПИ VІ, кв. 90а, по
плана на гр. Костенец, част от приземен 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 изпълнение на точка 1 от настоящото
решение.

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 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.37o от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване с 13 гласа
„за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№8
І.Приема Годишен план за паша за стопанската 2021 - 2022 година и определя
размера и местоположението на пасищата, мерите 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 ливадите 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 Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и
ливади от общински 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 извършване на разпределение между собственици или ползватели
на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ в съответното землище, съобразно
броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните 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 начина на трайно ползване за 1 дка., както
следва:

землище

пасище, мера,категория
І-VІ

VІІ

VІІІ-Х

ливада, категория
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 собствеността 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,
регистрирани 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 селскостопански 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 извършва проверки за
спазване на условията по чл.37и, ал.4 по сключените договори за наем или
аренда на пасища,мери и ливади 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 земеделските стопани животни.
1.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно
необходимите мероприятия по поддържане 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 земеделско и екологично
състояние, съгласно определените Национални стандарти.
2.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да
провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

2.4. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, да не ги
разорават и да не ги използват за не земеделски 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 съответните 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 преизпасването на тревостоя.
2.11. Да не се извършва паша нощем и без пастир.
2.12. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.
2.13. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.
2.14. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените 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, торене, борба с
плевелната растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се
съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и
почистване от храсти с кмета или кметския наместник на населеното място.

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0
„против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет – Костенец прие

РЕШЕНИЕ
№9
1.Общински съвет – Костенец дава съгласие наемателите на имоти – общинска
собственост, които са пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки на
територията на Република България със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. изменена
със Заповед № РД-01-718/18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването, да не
заплащат наем за срока на действие на въведените противоепидемични мерки.
2. Възлага на кмета на община Костенец да извърши необходимите действия.

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 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 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет –Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 10
1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 лв. за раждане на дете на
следните жители на община Костенец:
1.1. Елизабена Георгиева Митрова
1.2. Мария Петрова Павлова
1.3. Ани Красимирова Пашалийска
1.4. Анелия Иванова Иванова
1.5. Анелия Розалинова Ангелова
2. Общински съвет – Костенец, отпуска еднократни помощи за лечение на
следните лица:
2.1.Ангел Стефанов Манджуков, жител на с. Костенец – 600,00 лв.
2.2.Боян Петров Ковачев, жител на гр. Момин проход – 600,00 лв.
2.3.Гюргена Кольова Митрова, жител на гр. Момин проход – 600,00 лв.
2.4.Веселина Георгиева Митева, жител на гр. Костенец – 500,00 лв.
2.5. Калина Любомирова Андреева, жител на гр. Костенец – 800,00 лв.
2.6. Николай Жевков Димитров, жител на с. Костенец – 500,00лв.
2.7. Васил Димитров Манджуков, жител на с. Костенец – 500,00лв.
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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с 15 гласа «за», 0 «против» и 0 «въздържал се», Общински съвет –
Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 11
Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Костенец и Постоянните
комисии за периода : 01.07.2020г.- 31.12.2020г.

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.12 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, с 15 гласа «за», 0 «против» и 0 «въздържал се», Общински
съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 12
Общински съвет – Костенец приема Програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2021 година

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал.1 т. 2 и чл. 27, ал. 4 от от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 96 от Закона за публичните финанси,
Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията,
Класификатор на длъжностите в администрацията и НКПД, с 15 гласа «за», 0 «против»
и 0 «въздържал се», Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 13
1. Одобрява промените в структурата на Общинска администрация – Костенец,
Звено «Домашен социален патронаж» и звено «Спорт» съгл. пр. № 1
2. Утвърждава численост на персонала – 103 щ. бр.
3. Възлага на кмета на общината да актуализира устройствения правилник на
администрацията и приведе длъжностното разписание в съответствие с
одобрената структура

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.8, т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската
собственост и чл. 4 от Наредба за общинската собственост в Община Костенец с 15
гласа «за», 0 «против» и 0 «въздържал се», Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 14
Общински съвет – Костенец приема отчета за състоянието на общинската
собственост и за резултатите от нейното управление за 2020 год. по Приложение 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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, с 15 гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се», Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 15
Общински съвет – Костенец приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Костенец, приета с Решение № 145 по Протокол № 11 от
18.09.2020г. и променена с Решение № 182 по Протокол № 14 от 17.12.2020г.

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, 23 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.55 от Закона за общинската собственост и чл.181, ал.5 от
Закона за горите и чл.5, ал.2,т.7 от Правилника за организацията и дейността на
Общинско предприятие «Гори и земи в горски фонд – Костенец», с 15 гласа «за», 0
«против» и 0 «въздържал се», Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 16
1.

Общинско съвет – Костенец освобождава 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

необходимите действия по освобождаване на лицето.

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

да

предприеме

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 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, чл.181, ал.1,т.1б»в», вр.2 и ал.5 от Закона
за горите, вр. С чл.53 и чл.54 от Закона за общинската собственост, с с 15 гласа «за», 0
«против» и 0 «въздържал се», Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 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 недвижимо и движимо имущество, съгласно Приложение 1,
неразделна част от настоящото решение.

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,, чл. 62, ал. 2 от АПК, с 15 гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се» , Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 18
1.
Общински съвет – Костенец прави поправка 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 територията 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 Наредба за общинската
собственост.
(2) Спортни обекти или части от тях– общинска 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.

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
№3
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 януари 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за
закрила и развитие на културата, с поименно гласуване с 10 гласа «за», 0 «против» и 5
«въздържал се» , Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 19
Дава съгласие за предоставяне на статут на Регионален културен институт –
„Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала” на Общински културен
институт „Топлоцентрала”.

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

