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
№6
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 25 март 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.12 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.40, ал.1, §8 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за концесиите, чл.19 от Наредба за изискванията за определяне на
финансово-икономическите елементи на концесиите, с 14 гласа «за», 0 «против» и 0
«въздържал се», Общински съвет- Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 32
Общински съвет – Костенец приема план за действие за общинските концесии
на община Костенец за периода 2021 - 2027 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
№6
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 25 март 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните
читалища, с 14 гласа «за», 0 «против» и 0 «въздържал се», Общински съвет- Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 33
1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Костенец
през 2021 година.
2. Приетата програма от Общински съвет – Костенец да се изпълнява от страна на
всички читалища на територията на общината въз основа на финансово обезпечени
договори, сключени с кмета на община Костенец.
3. Възлага на Кмета на община Костенец да координира изпълнението на
предвидените в програмата дейности.

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
№6
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 25 март 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т.8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с 14 гласа «за», 0
«против» и 0 «въздържал се», Общински съвет- Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 34
Общински съвет - Костенец задължава ОП „ ГЗГФ“ Костенец да предоставя на
ОП „ БКС” Костенец ежемесечно, необходимият им объл дървен материал за
преработка, в размер на 150 м3 регулярно за всеки месец до края на 2021г.

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
№6
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 25 март 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т.8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с 14 гласа „за“, 0
„против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 35
1.Общински съвет - Костенец дава съгласието си да бъде предоставен дървен
материал за реконструиране на мост на ул. „Здравец“, гр. Костенец.
2.Общински съвет - Костенец задължава Директора на ОП „ ГЗГФ“ Костенец да
предостави безвъзмездно на ОП „ БКС” Костенец, необходимият им объл дървен
материал в размер на 40 м3.
3.Общински съвет - Костенец задължава Директора на ОП „ БКС” Костенец да
предприеме необходимите действия по преработка на предоставеният материал.
4.Калкулираните разходи по себестойност за произведената продукция да бъдат
преведени под формата на субсидия от Община 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
№6
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 25 март 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т.8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с 14 гласа „за“, 0
„против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 36
1. Общински съвет - Костенец дава съгласието си да бъде предоставен дървен
материал за ремонт на покривна конструкция на НЧ „ Георги Бенковски - 1928г.”, с.
Горна Василица
2. Общински съвет - Костенец задължава Директора на ОП „ ГЗГФ“ Костенец да
предостави безвъзмездно на ОП „ БКС” Костенец, необходимият им объл дървен
материал в размер на 10 м3.
3. Общински съвет - Костенец задължава Директора на ОП „ БКС” Костенец да
предприеме необходимите действия по преработка на предоставеният материал,
както следва:
Мертеци - 4м.- 8/10-100 бр.
Греди - 4м.- 12/14 – 12 бр.
Греди - 4м. - 10/10 – 6 бр.
Летви - 4м. – 3/4 – 1200 л.м.
4. Калкулираните разходи по себестойност за произведената продукция да бъдат
преведени на ОП „ БКС” Костенец, под формата на субсидия от Община 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
№6
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 25 март 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. чл.27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал.2, т. 6 от Закона за
устройство на територията, с 14 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Общински
съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 37
1.
Дава съгласие за премахване отреждането на кв. 87 – „Озеленяване”.
2.
Дава съгласие като собственик, за изработване на проект за изменение на
Подробния устройствен план- изменение на плана за регулация и плана за застрояване
/ПУП-ИПРЗ/ на част от кв. 87 по плана на гр. Костенец, съгласно представеното
мотивирано предложение, именно:
Обособяване на отделни урегулирани поземлени имоти от ПИ № 636:
УПИ ІІ-636 „За хотел и други обществено обслужващи дейности” и ІІІ-636 „За
обществено обслужване, търговия, обществено хранене и битови услуги”;
Обособяване на отделен урегулиран поземлен имот от ПИ № 631: УПИ
ІV-631 „За пазар, обществено обслужване, търговия, обществено хранене и битови
услуги”;
3.
Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по
Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни актове, във връзка
с разрешаването и изработването на изменението на плана за регулация и плана за
застрояване.

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
№6
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 25 март 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 129, ал. 1. от Закона за устройство на територията, с 14
гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 38
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Костенец, одобрява
представения проект на Подробен устройствен план – парцеларен план и план - схема
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 в землището на село Пчелин, община 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
№6
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 25 март 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 §27, ал. 2, т. 1 от преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване с 14 гласа
„за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 39
Общински съвет – Костенец предоставя на Общинска служба „Земеделие” гр.
Костенец имот от общински поземлен фонд за признаване на правото на
възстановяване на собствеността на наследници на СТОЯН ПЕТРОВ СТОИЦОВ
съгласно Решение на Общинска служба „Земеделие” № 2320А от 07.12.2020г, както
следва:

Проектен имот с кад. № 191002 – изоставени трайни насаждения с площ от
5,186 дка, категория девета, находящ се в местността „Коруджа дере”, землището на
село Горна Василица, с ЕКАТТЕ: 18561, Община Костенец, съгласно скица – проект №
К01087/19.10.2020г. при граници на имота: имот № 191001 – нива, имот № 000086 –
полски път; имот № 000087 – полски път и имот № 000102 – полски път, съответстващ
на т.1 / нива – 6,000 дка / от Решение № 2320А/07.12.2020г. За проектният имот има
издадена скица № К01943/03.12.2012г. и съставен АОС № 1175/27.03.2013г., частна
общинска собственост, вписан в Служба по вписванията при ИРС на 03.04.2013г. в т.
5, № 104, вх. рег. № 1154, парт. №№ 21268, нот. дело 920 от 2013г.

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
№6
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 25 март 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 §27, ал. 2, т. 1 от преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване с 14 гласа
„за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 40
Общински съвет – Костенец предоставя на Общинска служба „Земеделие” гр.
Костенец имот от общински поземлен фонд за признаване на правото на
възстановяване на собствеността на наследници на ЙОРДАН БЛАГОЕВ СТОЯНОВ
съгласно Решение на Общинска служба „Земеделие” №.2189А от 28.01.2020г., както
следва:
 Проектен имот с кад. № 000734 – пасище, мера с площ от 3,000 дка, категория
шеста, находящ се в местността „Полето”, землището на село Долна Василица, с
ЕКАТТЕ: 24894, Община Костенец, съгласно скица – проект № Ф02213/01.02.2021г.
при граници на имота: имот № 000733 – пасище, имот № 000610 – друга
селскостопанска територия мера; имот № 112004 – пасище, мера и имот № 000600 –
полски път, съответстващ на т.2 / нива – 1,000 дка / и т.5 / нива – 2,000 дка/ от раздел
II на Решение № 2189А/28.01.2020г. Проектният имот попада изцяло в имот с кад.
№ 000650 – пасище, мера с площ от 4,293 дка, категория шеста, съгласно скица №
К02600/21.01.2015г. За него има издадена скица № К02600/21.01.2015г. и съставен
АОС № 1397/23.02.2015г., публична общинска собственост, вписан в Служба по
вписванията при ИРС на 25.02.2015г. в т. 2, № 108, вх. рег. № 411, парт. №№ 35757,
нот. дело 318 от 2015г.

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
№6
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 25 март 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
14 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет –Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 41

1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 лв. за раждане на дете на
следните жители на община Костенец:
1.1.Росица Стефанова Станкова
1.2. Ана – Мария Ангелова Ангелкова
1.3. Мария Василева Илиева
1.4. Николина Руменова Миликина
1.5. Ася Цветанова Радева
1.6.Петя Валентинова Христова
1.7. Мария Николова Стефанова
2. Общински съвет – Костенец, отпуска еднократни помощи за лечение на
следните лица:
2.1.Елена Величкова Димова, жител на с. Костенец – 300,00 лв.
2.2.Марияна Величкова Гинина, жител на с. Костенец – 300,00лв.
2.3.Добромир Стоянов Христов, жител на гр. Костенец – 500,00 лв.
2.4.Валентин Ангелов Додов, жител на гр. Костенец – 800,00 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
№6
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 25 март 2021 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 7 и чл. 28. ал. 1 т. 6 от
Наредба № 1/22.01.2016 г. и споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № РД 50-187 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г., за Проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите
местно развитие”, сключен между Ръководителите на управляващите органи на
Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма Иновации и
конкурентоспособност и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, за
периода 2014 – 2020 г. и СНЦ Местна инициативна група (МИГ) Костенец 2010 ,
седалище и адрес на управление – гр. Костенец, ул. „Боровец” № 13 Б, ЕИК по
БУЛСТАТ 176015917, представлявано от Анета Кирова – председател на УС, с
поименно гласуване с 14 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет –
Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 42
1. Упълномощава кмета на община Костенец да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 100 731,61 лева (сто хиляди седемстотин тридесет и един лева и шестдесет и
една стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане от
одобрения бюджет за 2021 г. на МИГ Костенец 2010, определен за изпълнение на
дейностите и разходите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по заявление с № 19-19-2-0143/29.09.2020 г. и във връзка с изпълнение на споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № РД 50-187 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода
2014 – 2020 г., сключено между Ръководителите на управляващите органи на
Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма Иновации и
конкурентоспособност и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси за
периода 2014 – 2020 г. и СНЦ Местна инициативна група (МИГ) Костенец 2010.

Записът на заповед е платим в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на календарната
2021 година или 30 юни 2022 година.
2. Възлага на председателя на УС на МИГ – Анета Кирова, да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото плащане и да ги представи пред
ДФ „Земеделие”.

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

