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Бюджетът  и планът за финансиране
 на капиталовите разходи получиха 

одобрението на общинските съветници
След набелязване на 

основните дейности за 
финансиране през годината, 
бюджетът беше предложен 
на общинските съветници за 
обсъждане и получи тяхното 
одобрение. 

В бюджета за 2017 г. 
са предвидени разходи  за 
делегираните държавни 
дейности, като в центъра на 
вниманието на общината 
са образованието, 
здравеопазването, културата, 
почивното дело. Отново 
са предвидени средства за 
подпомагане на семействата 

при раждане на дете и за 
помощ при лечение на жители 
на общината. Утвърдени са 
средства за туристическите 
дружества, за клубовете на 
инвалиди и пенсионери в 
общината, Развитието на 
туризма е намерил място и в 
този бюджет с финансирането 
на ОП ”Траянови врата” и 
възстановяването на музея. 
Приоритетите в бюджетните 
разходи са разпределени в 
четири групи в зависимост от 
своето значение. 

В капиталовата програма са 
предвидени ремонти на улици, 

подмяна на водопроводи 
и канализации в различни 
населени места от общината, 
както и изграждането 
на пътни препятствия за 
ограничаването на скоростта 
в гр. Костенец, с. Костенец и 
Момин проход. Продължава и 
изпълнението на проекти по 
оперативни програми, които 
ще бъдат съфинансирани.  

Подробности за бюджета 
за 2017 г. четете на страниците 
за дейността на Общинския 
съвет - Костенец.
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ОТЧЕТ  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
КОСТЕНЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 

01.07.2016 г.- 31.12.2016 г.
от инж. Пламен Чолаков, председател на Общински съвет – Костенец

На основание чл.27, 
ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) 
внасям за разглеждане 
настоящия отчет за 
дейността на Общинския 
съвет и неговите постоянни 

комисии.
Представеният отчет 

за дейността на Общински 
съвет – Костенец и неговите 
постоянни комисии е 
фактологичен, проследява 
тематичния обхват и 
областите на взетите 

решение от Общинския 
съвет, съдържа информация, 
отнасяща се както до 
работата на съвета по 
приемане на решения на 
неговите заседания, така и 
по отношение на работата на 
постоянните комисии.
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В началото на м. декември 
2016 г. започна изпълнението 
на Стратегията за водено от 
общностите местно развитие 
на Сдружение „Местна 
инициативна група  Костенец 
2010”. Тя предоставя 
възможности за европейско 
финансиране на организации 
и представители на бизнеса 
от територията на Община 
Костенец. 

Целта на стратегията е 
превръщане на територията 
на Община Костенец в 
предпочитано място за живот и 
бизнес със съхранена природа 
и собствена идентичност. 
Бюджетът за проекти 
по Стратегията на МИГ 
Костенец 2010 за периода 
2014 – 2020 г. е 2 738 162 лв. 
Той включва 166 245 лв. за 
инвестиции в земеделски 
стопанства; 176 024 лв. за 
преработка и маркетинг 
на земеделски продукти; 
733 436 лв. (по ПРСР) за 

инвестиции в неземеделски 
дейности (туризъм, 
услуги, производство и 
др.) на микропредприятия;  
195 583 лв. за подобряване 
на производствения 
капацитет в малки и средни 
предприятия (по ОПИК), 
440 061 лв. за инвестиции в 
публичната инфраструктура 
(улици, ВиК, спортна, 
културна и образователна 
инфраструктура); 195 583 лв. 
за публична инфраструктура 
за туризъм и отдих, 146 
687 лв. за възстановяване 
на културното и природно 
наследство, в т.ч. църкви 
и храмове; 97 791,50 лв. за 
подобряване и поддръжка 
на противопожарна 
инфраструктура; 586 749 лв. 
за осигуряване на добри и 
безопасни условия на труд  в 
предприятията (по ОПРЧР). 
Всяка от мерките предвижда 
различен процент на 
подпомагане – от 50 до 100%  

от стойността на проекта.  
Сдружението планира през 

2017 г. да отвори прием по 10 
от общо 12 мерки, включени 
в стратегията. Актуална 
информация за мерките, 
дейностите на сдружението и 
начините за кандидатстване, 
можете да получите на 
интернет страницата на МИГ 
Костенец 2010 – www.mig-
kostenetz.com, както и в офиса 
на МИГ – гр. Костенец, ул. 
Боровец № 13 б.

Стратегията получава 
финансиране от Европейския 
земеделски фонд за развитие 
на селските райони, чрез  
Програмата за развитие 
на селските райони, 
Европейския социален фонд, 
чрез Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ и от Европейския 
фонд за регионално 
развитие, чрез Оперативна 
програма „Иновации и 
конкурентоспособност“.

НОВИ ВЪЗМОжНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО фИНАНСИРАНЕ
 НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕС

ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАЛЕН   
ПРАЗНИК  НА  БЪЛГАРИЯ

ДА РАЗВЕЕМ ЗНАМЕНА ЗА ЧЕСТ И СЛАВА 
НА РОДИНАТА!

Скъпи съграждани,
Трети март е свят ден за нашия народ! Това е денят на 

Освобождението ни от многовековното османско робство, денят 
за утвърждаване на българската държавност по света, но и ден, 
в който осмисляме уроците на историята. Никоя друга дата не 
би могла да се мери с  Трети март, защото Освобождението на 
България преди 139  години е първата стъпка към сбъдването 
на идеалите на Ботев и Левски за национална независимост, 
за свобода и социално равноправие. На този ден осъзнаваме и 
завета на нашите деди – нищо не се дава даром и заедно сме 
по-силни! 

Нека си спомним за кръста, който носим, за вярата и борбата, 
за книжовниците и будителите, съхранили духовното богатство 
и запалили огъня на  националното пробуждане и възраждане.

Поклон пред подвига на загиналите за свободата на 
България! Да вдигнем чела, да развеем високо българското 
знаме за чест и слава на Родината ни! Нека споменът от онова 
героично време бъде вдъхновение за родолюбиви дела!

НЕКА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ!
ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК!

РАДОСТИН РАДЕВ
кмет на Община Костенец

Пред подвига на Апостола 
се прекланяме вече 144 
години. На 19 февруари всяка 
година пред паметниците на 
героя застават признателни 
българи, поднасят венци и 
цветя,  припомняйки си за 
героизма на един от най-
смелите си синове. Той 
отдавайки своя живот за 
България,  дава пример за 
родолюбие и саможертва в 
името на свободата.  

И жителите на общината 
се присъединяват към 
всенародната почит към 
делото на героя. Всеки 
по своему, в мислите си, 
сред близките си, отдава 
заслуженото внимание на 
Васил Левски. И неволно си 
спомня, че все още има пред 
кого да се прекланяме.

ВЕЛИЧИЕТО И 
НЕПРЕХОДНОСТТА
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ



брой 1/67, февруари 2017 г. 2 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Бюджетът  и планът за 
финансиране на капиталовите 
разходи получиха одобрението 

на общинските съветници
ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПОДПИСКА

На 20 януари 2016 г.  Общински съвет – 
Костенец проведе гласуване чрез подписка 
във връзка с предложение от Комисията по 
нормативна уредба, общински предприятия и 
общинска собственост за отмяна на Решение 
№ 217/21.12.2016г., което бе върнато за ново 
обсъждане със Заповед № ВР-1/05.01.2017 г. 
на областния управител на Софийска област.

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.60, 
ал.6, т.1 от Закона за водите, с гласуване чрез 
подписка  с 15 гласа «за», 0 «против» и 0 
«въздържал се»  Общински съвет – Костенец 
прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 1
Отменя Решение № 217 по Протокол № 27 

от заседание на Общински съвет – Костенец, 
проведено на 21.12.2016 г.

На 27 януари 2016 г. Общински съвет – 
Костенец проведе гласуване чрез подписка, 
във връзка с предложение за определяне 
на представители на Община Костенец в 
Общото събрание и Управителния съвет 
на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група Костенец 2010”.  

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.3 
и ал.5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, с гласуване чрез 
подписка с 16 гласа «за», 0 «против» и 0 
«въздържал се»  Общински съвет – Костенец 
прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 2
Общински съвет – Костенец определя 

за представител на Община Костенец в 
Общото събрание и Управителния съвет 
на Сдружение с нестопанска цел «Местна 
инициативна група Костенец 2010» г-жа 
Анета Иванова Кирова - началник отдел 
«Проeкти на Европeйския съюз» при 
общинска администрация – Костенец.

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 31 януари 2017 г. в голямата 
заседателна зала на Община Костенец се 
проведе  заседание на Общински съвет – 
Костенец.  На заседанието присъстваха 16 
общински съветници, г-н Радев, кмет на 
общината, кметовете на населени места гр. 
Момин проход, г-жа Митрова, с. Костенец, 
г-жа Кацарова, кметските наместници на 
с. Пчелин, с. Горна Василица и с. Очуша, 
директори на училища, детски градини, 
секретари на читалищата, управителите на 
общински търговски дружества, граждани.

Заседанието протече при 15 точки от 
дневния ред.

ПО ПЪРВА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков, председател на ОбС,  

предостави думата на г-н Радостин Радев, 
който запозна присъстващите с Предложение 
относно приемане на Програма за управление 
и разпореждане с имотите - общинска 
собственост, в Община Костенец през 2017 г. 
и допълни програмата в частта „Имоти, които 
Община Костенец има намерение да продаде, 
нови т.27 новообразуван УПИ VІІІ-1980 „За 
търговия и обществено обслужване” с площ 
от 1033 кв.м в кв. 89Г по плана на гр. Костенец 
– прекратяване на съсобственост, т.28. Част 

от ПИ с идентификатор № 38916.10.205 по 
кадастралната карта на к.к. Вили Костенец, 
включен в УПИ І „За озеленяване” в кв. 1 по 
регулационния план на к.к. Вили Костенец, 
след одобряване на изменение на ПУП и 
образуване на нов урегулиран поземлен имот 
– прекратяване на съсобственост; т.29. Част 
от ПИ с идентификатор № 38916.10.220 по 
кадастралната карта на к.к. Вили Костенец, 
включен в УПИ І „За озеленяване” в кв. 1 по 
регулационния план на к.к. Вили Костенец, 
след одобряване на изменение на ПУП и 
образуване на нов урегулиран поземлен имот 
– прекратяване на съсобственост. В имоти за 
преотреждане и преобразуване се добавя т.20 
и т.21, а именно т.20. ПИ с идентификатор 
№ 38916.10.205 по кадастралната карта 
на к.к. Вили Костенец, включен в УПИ І 
„За озеленяване” в кв. 1 по регулационния 
план на к.к. Вили Костенец, разделяне на 
имота и промяна предназначението, т.21. 
ПИ с идентификатор № 38916.10.220 по 
кадастралната карта на к.к. Вили Костенец, 
включен в УПИ І „За озеленяване” в кв. 
1 по регулационния план на к.к. Вили 
Костенец, разделяне на имота и промяна на 
предназначението.

Предложения  и разисквания не 
постъпиха.  С 16 гласа «за», 0 «против» и 0 
«въздържал се»  Общински съвет – Костенец 
прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 3
Общински съвет – Костенец приема 

Програма за управление и разпореждане с 
имотите  - общинска собственост,  в Община 
Костенец през 2017 година.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите с 

Предложение относно приемане на бюджет 
и План за финансиране на капиталовите 
разходи за 2017 г. на Община Костенец 
и поясни, че всички предложения на 
Постоянните комисии са намерили място в 
бюджета на общината.

Отношение взеха:
Г-н Беляков, съветник  от ГЕРБ,  обясни 

позицията си при предстоящото  гласуване 
на бюджета. Още с кандидатстването 
си за общински съветник е обявил един 
приоритет в дейността си, а именно 
развитие и подобряване на общинското 
здравеопазване. Този бюджет не е идеален. 
И в този бюджет здравеопазването не е в 
приоритетите. Но за разлика от миналата 
година в тазгодишния бюджет има отделени 
74 000 лева за облагородяване на площадката 
пред болницата. Има подаден проект за 
финансиране на ремонт на сградите  на „МЦ 
І Костенец” ЕООД и болницата. Получил 
е  уверение от кмета, както и от общински 
съветници, че ако проектът не се одобри 
до няколко месеца, ще се използват парите, 
предвидени в общинския заем за ремонт 
на болницата. Това са стъпки в правилната 
посока. Те са израз на един съзряващ консенсус 
в тази област от всички политически сили, 
затова макар и малки стъпки, макар и не много 
сигурни, той е длъжен да ги подкрепи, защото 
доверието поражда доверие. Чрез подкрепата 
си за този бюджет дава доверие в аванс и 
се надява, както от името на медицинските 
специалисти, които работят в болницата при 
много тежки условия, така и от името на 

При извършване на дейността си през 
отчетния период Общинският съвет прие 
различни по видове и правна същност 
актове – правилници, наредби, решения, 
класифицирани на: административни 
актове, нормативни актове, както и решения 
за приемане на стратегически документи 
– актове по чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА – 
стратегии, прогнози, програми и планове 
за развитие на общината. Класификация би 
могла да бъде извършена и според сферите 
на дейност, които регулират актове на 
Общинския съвет, съгласно разпоредбата 
на чл.17 от ЗМСМА.

В своята дейност през отчетния 
период Общинският  съвет се ръководеше 
от следните принципи: законност, 
колегиалност, самостоятелност по 
отношение на държавните органи при 
вземане на решения, гарантиране и 
закриляне интересите на жителите на 
общината, публичност при вземане на 
решения и тяхното изпълнение.

За периода 01.07.2016 г.- 31.12.2016 г. са 
проведени 14 заседания, от които 5 редовни 
(1 тържествено заседание в първата си част 
на 29.11.2016 г.) и  9 на подписка.

В рамките на същия период Общински 
съвет – Костенец е приел  81 решения.

Непрекъснатите изменения в законовата 
уредба налагат задълбочен преглед на 
съществуващите нормативни актове, 
като се правят необходимите изменения  
цялостно и всеобхватно. 

Неизменна част от  дневния ред на 
заседанията на Общинския съвет е и точка 
питания. През отчетния период са отправени 
27 питания от общински съветници. На 
всички бе отговорено компетентно от 
кмета на общината, съгласно чл.81, ал.3 от 
Правилника за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската 
администрация.

Приетите решения и подзаконовите 
нормативни актове се разгласяват на 
населението на Община Костенец, като се 
публикуват на официалната страница на  
общината  www.kostenetz.com  и в местния 
вестник „Костенец днес”.

Гражданите на Община Костенец имат 
безпрепятствен достъп до председателя 
и зам.-председателя на Общински съвет 
– Костенец, посредством приемните дни,  
провеждани всяка седмица, съответно  в 
понеделник и в петък.

Заседанията на постоянните 
комисиите са открити. На тях присъстват 
представители на общинската 
администрация от съответния ресор, 
управители на търговски дружества с 
общинско участие, когато са вносители 
на обсъжданите проекти за решения, 
кметовете на кметства,  представители на 
неправителствени организации и граждани.

През отчетния период постоянните 

комисии проведоха заседания, както 
следва:

1. Комисия по икономика, 
бюджет и финанси с председател 
г-жа Надежда Янкова -  10 заседания;

2. Комисия по устройство 
на територията, инфраструктура, 
благоустрояване и околна среда с 
председател г-н Емил Даскалов - 8 
заседания;

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

4. Комисия по образование, 
култура, младежка политика, 
вероизповедания, спорт, туризъм с 
председател  г-н Юлиян Одажиян - 
6 заседания;

5. Комисия по нормативна 
уредба, общински предприятия 
и общинска собственост, с 
председател г-н Мирослав Николов 

-  9  заседания;
6. Комисия по еврофондове, 

проекти, следприватизационен контрол 
с председател г-н Юлиан Георгиев  - 4 
заседания;

7. Комисия по Закона за 
предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси и  антикорупция 
с председател г-н Васил Младенов - 0 
заседания.

Предмет на протест от Окръжна 
прокуратура – София са три наредби на 
Общински съвет – Костенец, както следва:

- против чл.4, ал.4, чл.6, ал.3, чл.7, 
ал.4 и чл.8, ал.1 от Наредба за разполагане 
на преместваеми обекти за търговски и 
други обслужващи дейности на територията 
на Община Костенец - отменени като 
незаконосъобразни с Решение № 1206 
от 21.12.2016г. на Административен съд 
София област.

- Против чл.22, т.1 и чл.21, ал.1,т.6 
и т.7 от Наредба за търговската дейност 
на Община Костенец – отменени, като 
незаконосъобразни с Решение № 1007 от 
09.11.2016г. на Административен съд  - 
София област.

- Против чл.48, ал.1 в частта 
относно израза „или придобили права на 
строеж върху общинска земя – урегулиран 
поземлен имот или поземлен имот в 
урбанизирана територия на общината” от 
Наредбата за общинската собственост на 
Общински съвет – Костенец – Разпореждане  
№ 1470 от 09.12.2016г. за насрочване на 
открито съдебно заседание за 08.02.2017г. 
на Административен съд - София област.

Предмет на връщане за ново 
обсъждане актове на основание чл.45, 
ал.4 от ЗМСМА от областния управител 
на Софийска област са 3 решения 
на Общински съвет – Костенец през 
отчетния период.

Без да претендирам за изчерпателност 
с настоящия отчет се опитах да очертая 
рамките и съдържанието на нашата 
съвместна работа, като сигурно пропускам 
да спомена и други, както положителни 
страни, така и слабости в дейността на ОбС, 
еднакво характерни за един колективен 
орган.

Завършвам отчета  с благодарност 
към всички колеги общински съветници 
за отговорността, с която подхождат към 
задълженията си и активното отношение, 
което показват при решаване на проблемите 
на гражданите и общината и допринасят за 
успешното й развитие.

Представям настоящата информация за 
сведение на всички общински съветници, 
на кмета на общината и на общинската 
администрация, а така също и на 
гражданите на Община Костенец.

ОТЧЕТ  ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

 И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 
01.07.2016 г.- 31.12.2016 г.

от инж. Пламен Чолаков, председател на Общински съвет – Костенец

на стр. 3
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пациентите, че този голям проблем в нашата 
община ще започне да се решава.

С поименно гласуване с 13 гласа „за”, 3 
„против” /Васил Ангелов Младенов, Георги 
Владов Митров, Лидия Любенова Стоянова, 
съветници от  ГЕРБ/ и 0 „въздържал се” 
Общински съвет – Костенец прие

 Р Е Ш Е Н И Е   № 4
 Приема бюджета на Община Костенец за 

2017 година, както следва:
1. По приходната част в размер на общо   

8 626 259 лв., в т. ч.:
1.1. Приходи за делегирани държавни 

дейности в размер на 4 182 876 лева, от които:
1.1.1.Обща субсидия за делегираните от 

държавата дейности по чл.51, ал. 1 от ЗДБРБ 
за 2017 г.   4 123 344 лева. 

1.1.2. Преходен остатък от 2016 г.                 
59 532 лева- преходен остатък от бюджета 
към 31.12.2016 г. на делегираните държавни 
дейности във функция образование в размер 
на 59 532 лв.

1.2. Приходи за местни дейности в размер 
на общо 4 443 383   лева, в т.ч.:

1.2.1.Собствени приходи –                                                  
3 125 832 лева

1.2.1.1 .Имуществени и други данъчни 
приходи 682 230 лева

1.2.1.2. Неданъчни приходи   –  
2 443 602 лева

В т.ч. са приспаднати със знак минус 
вноските  за ДДС - /-80 000/ лева и вноски за 
ЗКПО  /-40 000/ лева.

1.2.2. Трансфери за местни дейности 
1 130 300 лева в т.ч.
•	 Обща изравнителна субсидия 714 700 

лева
•	 За зимно поддържане и снегопочистване 

на общински пътища 101 500 лева
•	 Целева субсидия за капиталови 

разходи за местни дейности                                                                                                                                         
314 100 лева.

1.2.3. Операции с финансови активи –                       
/- 536 046/ лева в т.ч.: 

 - погасяване на дългосрочни заеми към  
ФЛАГ -/-71 664/ лева                                                                    

- такси по чл.64 и чл.60 от Закона за 
управление на отпадъците съгласно приетата 
план сметка  /-181 600 / лева.                                          

- съфинансиране  по проект за изграждане 
на Регионална система за управление на 
отпадъците - /- 122 418/ лева                               

- Възстановяване на текущ банков заем  -  
/- 145 832/ лева

- Лизингови вноски -  /-14 532 /лева
- Преходен остатък в местни дейности от 

2016 г. –         7 251  лева
- Средства от банков заем -                                            

180 000 лева.
2. Приема бюджета на Община Костенец 

по разходната част в размер на 8 626 259 лева, 
разпределен по основни видове разходи по 
бюджетни функции, групи и дейности, както 
следва, в т.ч.: 

2.1. Разходи за делегираните държавни 
дейности в размер на 4 182 876 лева, 
разпределени по функции, както следва:
•религиозни дейности 175 200 лева.
2.2. Разходи за местни дейности в размер на 
4 153 247  лева, разпределени по функции, 
както следва:

• Ф-я І “Общи държавни служби” 
          855 837 лева

• Ф-я ІІІ Образование”        330 000 лева
• Ф-я ІV “Здравеопазване”    85 000 лева
• Ф-я V “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи”        225 401 лева
• Ф-я VІ “Жилищно строителство,
БКС и опазване на околната среда” 

      1 672  166 лева
• Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности”        250 570 лева
• Ф-я VІІІ “Икономически дейности и 

услуги”                        734 273 лева                                        
2.3. Разходи за дофинансиране на 
делегираните дейности с местни приходи 
в размер на 290 136  лева, разпределени по 
функции, както следва:

• Ф-я І “Общи държавни служби” 
          212 440 лева

• Ф-я III „Здравеопазване”      6 696 лева
• Ф-я VІІ “Почивно дело, култура,
       религиозни дейности”   71 000 лева
3.Утвърждава бюджетно салдо по 

общинския бюджет, изчислено на касова 
основа в размер на /-246 783/ лева.

4. Приема Инвестиционна програма за 
2017 г. в размер на 906 367 лева, и одобрява 
разпределението на целевата субсидия за 
капиталови разходи в размер на 314 100 лв. 

съгласно Приложение № 1 и капиталовите 
разходи, финансирани от приходи по § 40 
00 Постъпления от продажба на общински 
нефинансови активи, съгласно чл. 127,  от 
ЗПФ в размер на 360 500 лв., банков заем от 
180 000 лв. и собствени приходи от местни 
данъци – 51 767 лв.

5. Приема разчет за целеви разходи и 
субсидии, както следва:

5.1. Помощи по Решение на ОбС в размер 
на 32 000 лева в т.ч.: помощ за раждане на 
дете  в еднократен размер от 160 лв., в т.ч.2 
520 лв. ежемесечни помощи в размер на 70 
лв., считано от 01.04.2017 г. на четири деца, 
кръгли сираци.

5.2. Членски внос на Община Костенец 
в размер на 6 100 лева, отразени в текущата 
издръжка на местна дейност 122 “Общинска 
администрация”.

5.3. Средства за социално-битово 
и културно обслужване на персонала в 
бюджетните дейности в размер до 3 % 
върху плановите средства за работни 
заплати на лицата, назначени по трудово 
правоотношение.

5.3.1.Определянето, разходването 
и отчитането на средствата по т. 2.4. се 
извършват чрез съответните бюджети в 
рамките на бюджетната година.

5.4. Лимит за представителни разходи 
на кмета на общината в размер на 5 000 
лв., от издръжката на местна дейност 122 
«Общинска администрация». 

5.5. Лимит за представителни разходи на 
председателя на общински съвет в размер на  
2 000 лв. от издръжката на местна дейност 
123 «Общински съвет». 

5.6. За финансово подпомагане дейността 
на: СБДПЛР Костенец ЕООД – 60 000 лева, 
„Медицински център 1” ЕООД -15 000 лв.  
Средствата общо в размер на 75 000 лева да 
бъдат отразени в бюджета на местна дейност 
412 “Общински болници”.

5.7.Подпомагане дейността на 
Сдружение с нестопанска цел „МИГ 2010 
Костенец”  – 2 000 лева в дейност „Общинска 
администрация”.

5.8. Средства в размер на  3 500 лв. за 
осигуряване издаването на образец УП – 2 
на работилите в „Еледжик Стил” ЕАД и за 
дейности по ликвидацията на дружеството 
– в дейност „Общинска администрация „ § 
1020.

5.9.Такса депониране в РДУО Самоков 
– 78 160 лв. и членски внос – 5 393 лв. в 
дейност „Чистота”.        

6. Утвърждава целеви средства и 
субсидии от приходите с общински характер:

6.1. За издръжка на туристически 
дружества – 10 000 лева., съответно за ТД 
„Планинар”  – 5 000 лв. и за ТД „Равни чал” 
– 5 000 лв.

6.2. За подпомагане дейността на клубове 
на инвалиди и пенсионери – 9 500 лв. в 
дейност „Клубове на пенсионера и инвалида”  
по клубове:

- Клуб „Здраве и хармония”, гр.Костенец 
– 1 500 лв.

- Клуб на диабетиците в гр.Костенец – 
1 500 лв.
- Клуб на пенсионера в гр.Момин проход 

– 1 500 лв.
- Клуб „Диабет”, гр.Момин проход – 
1 000 лв.
- Клуб „Зелен здравец” в  с.Костенец – 
1 500 лв.
- Дружество „Военноинвалид” – 
1 000 лв.
- Съюз на офицерите и сержантите от 

запаса – 1 500 лв.
6.4.За възстановяване на музея в гр. 

Костенец – 6 000 лв., издръжка на ОП 
„Траянови врата” – 48 250 лв., издръжка 
звено „Спорт” – 118 275 лв., от които 17 000 
лв. целеви средства за провеждане, транспорт 
и участие в спортни мероприятия на децата,  
трениращи в съответните спортни клубове 
на територията на Община Костенец; за 
национални и местни празници  30 000 лв. и 
за издаване на общински вестник 6 000 лв. в 
дейност „Други дейности по културата”. 

7. Общински съвет - Костенец 
упълномощава кмета на общината да 
одобри списък на длъжностите, имащи 
право на транспортни разходи, и да утвърди 
поименен списък на лицата, имащи право на 
транспортни разходи, съгласно разпоредбите 
на ЗДБРБ за 2017 г. и ПМС 374 за изпълнение 
на държавния бюджет за 2017 г. 

7.1.Стойността на билета за 

длъжностите се компенсира в размер на 85 
% за автомобилния транспорт и 100% за 
железопътния транспорт.

8. В изпълнение на Решения №304/2016г. 
и 920/2016 г. на Министерски съвет кметът 
на общината определя числеността на 
персонала за делегираните от държавата 
дейности по „Здравеопазване” в 
специализираните институции и социалните 
услуги в общността, както и в културата 
без читалищата, в рамките на средствата, 
определени по единни разходни стандарти.

9. Съгласно Решение № 146/01.08.2012 
г. на Общински съвет - Костенец, определя 
численост на персонала за делегираната 
от държавата дейност 122 “Общинска 
администрация” в рамките на средствата, 
определени по единните стандарти – 59.5 
бройки и допълнителна численост 21 бройки 
с източник на средства от местни приходи 
и утвърждава разходите за персонала, 
финансиран от общинския бюджет и щатните 
бройки без звената от системата на народната 
просвета, прилагащи делегирани бюджети, 
както следва:

- Общинска администрация  -  736 153 лв. 
за 80.5 щ.бр.

- Общински съвет – 79 120 лв.
- Отбрана и сигурност – 49 939 лв. за 5 

щ.бр.
- Здравеопазване – 138 888 лв. за 15.5 

щ.бр.
- Домашен социален патронаж – 84 717 

лв. за 12 щ.бр.
- Клуб на пенсионера и инвалида – 23 407 

лв. за 3 щ.бр.
- Озеленяване  -  6 914 лв. за 1 щ.бр.
- Обреди  - 27 997 лв. за 4 щ.бр.
- ОПГЗГФ – 185 000 лв. за 22 щ.бр.
- Общински пазар  - 25 177 лв. за 3 щ.бр.
- По ПМС 66 – 35 650 лв. за 4.5 щ. бр.
10.Определя второстепенните разпо-

редители с бюджет:
- СУ „Св.Климент Охридски”, 

гр.Костенец;
- ОУ „Св.св.Кирил и Методи”, 

гр.Костенец;
- ОУ „Св.Константин Костенечки”, 

с.Костенец;
- ОУ „Христо Смирненски”, гр.Момин 

проход;
- ПГ „Г.С.Раковски”,  гр.Костенец;
- ДГ „Звънче”,  гр.Костенец;
- ДГ „Здравец”, гр.Костенец;
- ДГ „Радост”, с.Костенец.
11. Задължава кмета да разпредели 

одобрения от ОбС бюджет  по тримесечия и 
да утвърди разпределението. Да определи и 
да утвърди бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет.

12. Упълномощава кмета:
12.1. Да определи месечни лимити за 

финансиране на делегираните държавни 
дейности, съгласно ЗДБРБ за 2017 г.: първо 
тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие 
– 25 на сто;  трето тримесечие – 20 на сто;  
четвърто тримесечие – 25 на сто.

12.2. При икономически и финансови 
показатели и индикатори, водещи до оценки 
и прогнози за по-неблагоприятно развитие на 
икономиката от очакваното, след намаляване 
от Министерски съвет на нелихвените 
разходи и предоставени трансфери под 
утвърдения им размер, същите да бъдат 
намалени по съответните бюджети.

12.3.В случаи на неритмично постъпване 
и неизпълнение на собствените приходи 
по бюджета на общината през годината, 
финансирането на съответните разходи в 
рамките на одобрените бюджетни кредити 
да се извършва до общия размер на 
постъпленията.

13.Определя размера на общинския 
дълг за 2017 г. в размер на 232 028 лв. на 
01.01.2017 г. и размера на общинския дълг 
към 31.12.2017 г. в размер на 509 160 лева. 
Община Костенец не предвижда поемане на 
нов дълг през 2017 г.     

14.Дава съгласие възникналият 
временен недостиг на бюджетни средства за 
финансиране на местни и държавни дейности 
в процеса на изпълнение на общинския 
бюджет да се осигури с временни безлихвени 
заеми от извънбюджетни сметки и фондове 
на общината.

15.  Общият размер на задълженията от 
минали години,  които ще бъдат разплатени 
в бюджет 2017 г., е 265 450 лева съгласно 
план график /Приложение 2/ и ще се съберат 
вземания от минали години в размер на              

255 000 лв.  
16.Определя приоритетите на бюджетните 

разходи за 2017 година, както следва:
16.1.Първа група – Разходи, осигуряващи 

жизнено важни доходи и плащания: 
заплати, осигурителни плащания, помощи и 
стипендии.

16.2.Втора група – Плащания по 
обслужване на общинския дълг и 
неразплатени разходи от минали години. 

16.3. Трета група – Неотложни разходи за 
осъществяване на общински дейности:

•	Разходи за храна, отопление, осветление, 
вода, както и издръжка на социалните, 
здравните и образователните заведения.

•	Разходи за поддържане на публичната 
общинска собственост.

16.4. Четвърта група - Разходи за 
стимулиране на икономически растеж.

•	Капиталови разходи с целеви и 
собствени средства.

17. При възникване на непредвидени 
обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, 
катастрофи и други щети, финансирането на 
разходите за нормализиране на обстановката 
в общината, да се счита за първостепенен 
приоритет за определения период.

18. Възлага на кмета на общината:
18.1.Да определи конкретните права 

и задължения на второстепенните 
разпоредители.

18.2.Да ограничава или да спира 
финансирането на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити при 
неспазване на финансовата дисциплина и 
на правилата по Системите за финансово 
управление и контрол.

18.3.Да отразява служебно промените по 
общинския бюджет с размера на постъпилите 
средства от дарения и спонсорства, в 
съответствие с волята на дарителите и 
спонсорите.

19.Определя максималния размер на 
новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2017 г. в размер на 6 на 
сто от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години                  
/8 902 670 лв./ или в абсолютен размер на 
534 160 лв. съгласно чл.94 от ЗПФ.

20.Определя максималния размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2017 г. в размер на 11 на 
сто от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години /8 
902 670 лв./ или в абсолютен размер на 979 
294 лв.

21.В рамките на бюджетната година 
временно свободните средства за 
делегираните от държавата дейности могат 
да се ползват за финансиране и на други 
плащания по бюджета на общината, при 
условие, че не се нарушава своевременното 
финансиране на делегираните от държавата 
дейности в определените им размери.

22.При спазване на общия размер на 
бюджета и възникване на неотложни и 
доказани потребности, Общинският съвет 
упълномощава кмета на общината да 
извършва компенсирани промени  /чл. 125, 
ал. 1 от ЗПФ/:

22.1.между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност, с изключение 
на дейностите на делегиран бюджет при 
условие, че не се нарушават стандартите за 
делегираната от държавата дейност и няма 
просрочени задължения за съответната 
дейност.

22.2. между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност 
в друга, без да изменя общия й размер в 
частта за местните дейности.

23.Задължава ръководителите на 
бюджетни дейности и звена, финансирани 
чрез общинския бюджет, в 10-дневен срок 
от приемане на бюджета да разработят и 
представят на кмета на общината конкретни 
предложения за изпълнение на приходите в 
дейностите, които ръководят, както и мерки 
за изпълнение на гласувания им бюджет.

24.Упълномощава кмета на общината 
да кандидатства за средства от централния 
бюджет и други източници за съфинансиране 
на общински проекти и програми  и да 
предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския 
бюджет за авансово финансиране на 
плащания по проекти, финансирани със 
средства от ЕС и други международни 
програми, включително и на бюджетни 
организации, чиито бюджет 
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е част от общинския бюджет.
25. Упълномощава кмета на общината 

да разработва и възлага подготовката на 
общински програми и да кандидатства за 
финансирането им със средства по структурни 
и други фондове на ЕС, по национални 
програми и проекти за осигуряване на  
алтернативни източници на средства за 
реализиране на определените годишни цели 
на общината и за изпълнение на общинския 
план за развитие. 

26.Задължава управителите на 
туристическите дружества и спортните 
клубове да представят отчет на кмета 
на общината за изразходването на 
предоставените им средства под формата на 
субсидия.

27.Задължава читалищните настоятел-
ства да представят отчет на кмета на общината 
за изразходването на предоставените им 
средства под формата на субсидия.

28.Одобрява годишен индикативен разчет 
за сметките за средства от ЕС съгласно 
приложение 3. 

29. Да одобри актуализирана бюджетна 
прогноза на Община Костенец за местните 
дейности за периода 2017 – 2019 г. след 
приемане на Решението на Министерски 
съвет за бюджетна процедура 2017 г.

30.Приема доклада по проекта на бюджет 
2017 г. на  Община Костенец. 

31.Приема за сведение Протокола от 
публичното обсъждане на бюджета.

Г-н Чолаков, председател на ОбС, 
предостави думата на г-н Георги Митров за 
отрицателен вот.

Г-н Митров, съветник от ГЕРБ,  поясни 
отрицателния си вот. Благодари на колегите 
си, че при обсъждането на бюджета са взети 
под внимание техни предложения, например 
за стипендиите за сираците, за къщата в с. 
Костенец на детската градина, за ул.”Мир” 
в гр. Момин проход. Гласувал е „против”, 
защото са заложени само водопроводи, радва 
се, че са  предвидени  средства за болницата. 
Изрази несъгласие за  12 000 лв. за изграждане 
на шахтов кладенец на стадиона, там е имало 
проект за около 5 млн. лева. Според него 
26 000 лв. за пътни препятствия са много.

Г-н Радев поясни, че е подаден проект за 
главен път Костенец – Вили Костенец и това 
налага сега  да се подмени водопровода.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков, председател на ОбС, 

предостави на г-н Мирослав Николов да 
председателства заседанието. Г-н Николов 
предостави думата на г-н Пламен Чолаков, 
който направи  отчет за дейността на 
Общински съвет – Костенец и на Постоянните 
комисии за периода месец юли – месец 
декември 2016 година.

Предложения и разисквания не постъпиха. 
С 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 ”въздържал се” 
Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 5
Приема Отчета за дейността на 

Общински съвет – Костенец и за 
Постоянните комисии за месец юли 2016 г.- 
месец декември 2016 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Чолаков предостави думата на 
г-н Радостин Радев, който предложи 
разработването на Анализ на ситуацията 
и оценка на потребностите от подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в 
общината.

С 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 ”въздържал 
се”, Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 6
Утвърждава Анализ на ситуацията и 

оценка на потребностите от подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в 
община Костенец

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев предостави на вниманието на 

общинските съветници  годишната  програма 
за дейността  на Народните читалища на 
територията на Община Костенец.

С 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 ”въздържал 
се”  Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 7
1. Приема годишна програма за развитие 

на читалищната дейност в Община Костенец 
през 2017 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.

ПО ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев направи предложение за 
заплащане на част от превозните разноски на 
педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности.

Отношение взе г-н Одажиян, председа-
тел на Комисията по образование, култура, 
младежка политика, вероизповедания, спорт, 
туризъм, който  поясни, че според новия Закон 
за училищното образование право на пътни 
имат  пътуващите от малките населени места, 
но наскоро излезе наредба, която уточнява, че 
малки населени места са тези с жители под 
5 000,  списъкът ще трябва да се редуцира и 
ще останат 9  от предложените 44.

С 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”, Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 8
1. Определя 85 % /осемдесет и пет/ за 

автомобилния транспорт и 100% за ж.п.-
транспорт изплащане на транспортните 
разходи на пътуващия педагогически 
персонал, зает в системата на образованието 
на територията на Община Костенец, считано 
от 01.01.2017 година.

2.Утвърждава поименен списък 
на длъжностите и лицата, работещи в 
общинските детски градини и училища, които 
имат право на компенсиране на  разходите за 
пътуване през финансовата 2017 година.

ПО СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков  предостави думата на г-н 

Радостин Радев за предложение относно 
промяна в структурата на Общинско 
предприятие „Общински гори и земи в горски 
фонд”.

С 11 гласа „за”, 0 „против” и 5 ”въздържал 
се”  Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 9
Променя структурата на Общинско 

предприятие «Общински гори и земи в 
горски фонд», както следва – обща численост 
23 и 1/2  щатни бройки, от които: директор – 1 
щатна бройка;  заместник директор – 1 щатна 
бройка; специалист лесовъдство – 2 щатни 
бройки;  техник технолог по дърводобива – 1 
щатна бройка;  счетоводител – 1 щатна бройка; 
касиер – 1 щатна бройка;  горски стражар – 9 
щатни бройки; шофьор – 5 щатни бройки; 
шофьор, притежаващ валидно удостоверение 
за професионална компетентност за 
автомобилен превоз на товари – 1 щатна 
бройка; оператор на специализирано средство 
за извоз и товарене на дървесина от огледни 
сечи – ½ щатна бройка трудов договор за 
неопределено време.

ПО ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев запозна присъстващите с 

предложение относно възлагане управлението 
на „МЦ І-Костенец” ЕООД.

С  16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”, Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е     № 10
1. Общински съвет – Костенец избира 

за управител на „Медицински център 
І-Костенец” ЕООД  д-р Стоян Георгиев 
Карамишев.

2. Възлага на кмета на общината да 
сключи договор за възлагане управлението 
на „Медицински център І-Костенец” ЕООД с 
д-р Стоян Георгиев Карамишев.

ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев запозна присъстващите 
с предложение относно определяне на 
основна месечна работна заплата на кмета на 
общината.  

Отношение взе г-жа Янкова, председател 
на Комисията по икономика, бюджет и 
финанси,  която изрази положителното 
становище на комисията и поясни, че 
предложението е прието с пълно мнозинство.

С 8 гласа „за”, 2 „против” и 5 „въздържал 
се”  Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 11
Общински съвет – Костенец определя, 

считано от 01.02.2017 г., основна месечна 
работна заплата на кмет на Община Костенец 
в размер на 2200 лева.

ПО ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ 
РЕД:

Г-н Радев запозна общинските 
съветници с предложение относно свикано 
редовно заседание на Общото събрание 
на Асоциацията по В и К в обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД – София.

С 15 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал 
се” /Юлиян Агоп Одажиян, съветник от БСП/    
Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 12
Общински съвет – Костенец 

упълномощава кмета на Община Костенец 
да представлява Община Костенец на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК 
на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 
София, което ще се проведе на 17.02.2017 г. и 
гласува, както следва:

1. „За”, при приемане на Отчета за 
дейността на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 
София за 2016 г.

2. „За”, при приемане на Отчет за 
изпълнението на бюджета на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 
София за 2016 г.

3. „За”, при приемане на бюджет на 
Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД – София за 2017 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Чолаков предостави думата на г-н 
Радостин Радев за предложение относно 
приемане на решение за разрешаване 
изработването на ПУП-ПЗ за ПИ № 196015, 
находящ се в землището на с. Горна Василица, 
местността Санъра.

С 14 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал 
се”, Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 13
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

одобрява задание за проектиране на ПУП- 
ПЗ на поземлен имот № 196015, находящ се 
в землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 
18561, местността Санъра.

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ 
разрешава изработването на ПУП- ПЗ на 
поземлен имот  № 196015, находящ се в 
землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 
18561, местността Санъра с отреждане „за 
мандра”.

ПО ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Даскалов, председател на 
Комисията по устройство на територията, 
инфраструктура, благоустрояване и околна 
среда (КУТИБОС),  запозна присъстващите с 
предложение за  възстановяване на поземлен 
имот от Общинския поземлен фонд на 
наследници на Стефан Христов Габеров.

 На поименно гласуване, съгласно чл.27, 
ал.5 от ЗМСМА бе подложено предложението 
на КУТИБОС, както следва:

Г-н Чолаков, председател на ОбС 
обяви резултата от проведеното поименно 
гласуване: с 11 гласа „за”, 0 „против” и 5 
„въздържал се”  Общински съвет - Костенец 
прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 14
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 СТЕФАН 
ХРИСТОВ ГАБЕРОВ, съгласно Решение на 
Общинска служба „Земеделие” №.1242 от 
07.07.1993г, както следва:

Проектен имот с кад. №193017 – 
ливада с площ от 1,500 дка, категория 
пета, находящ се в местността Стубела 5, 
землище в с. Костенец, с ЕКАТТЕ: 38916, 
Община Костенец, съгласно скица – проект 
№Ф02606/27.06.2016 г. Проектният имот 
попада частично в имот с кад. №193002 – 
ливада, целият с площ от 3,731 дка, категория 
пета, съгласно скица №К03134/07.02.2014 г., 
за който е съставен АОС №1865/27.02.2014 
г., частна общинска собственост, вписан 
в Служба по вписванията при ИРС на 
05.03.2014 г. в том 2, №187, вх. №483, парт. 
№№29864, нот. дело 399 от 2014 година.

ПО ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Радев предложи да бъдат отпуснати 
средства за ремонт на покрива на опожарена 
жилищна сграда в с. Горна Василица, махала  
Нова.

С 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 
се”  Общински съвет - Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е    № 15
Общински съвет – Костенец отпуска на 

Васил Стефанов Йосифов от бюджета на 
Община Костенец, параграф 4214 „Помощи 
по решение на Общински съвет“, финансови 
средства в размер на 580.00 лв. /петстотин и 
осемдесет лева/, необходими му за закупуване 
на строителни материали за възстановяване 
на покрива и две стаи от опожарената му 
жилищна сграда в с.Горна Василица, махала 

Нова.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков  предостави думата на д-р 

Васил Беляков. председател на Комисията по 
здравеопазване и социална политика (КЗСП), 
който запозна присъстващите с предложение 
относно отпускане на еднократни помощи.

Г-н Митров, съветник от ГЕРБ,  предложи 
да се допълни списъка със Стефка Стефанова 
Зашева, жител на гр. Момин проход, да и 
бъдат отпуснати 200 лв.

С 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 ”въздържал 
се” предложението бе прието. 

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 16 
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”  
Общински съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е   № 16
1. Общински съвет – Костенец отпуска 

помощ по 160 лв.за раждане на  дете на пет 
жители на Община Костенец.     

2. Общински съвет – Костенец отпуска 
еднократни помощи, необходими за лечение 
на пет жители на стойност 1200 лв.

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

ПО ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД: ПИТАНИЯ.

Г-н Младенов, съветник от ГЕРБ, запита 
защо продължава да не се спазва графика 
за снабдяване с дърва за огрев за 2016 
г., законосъобразно ли е да се държи на 
временен договор директорът на Общинското 
предприятие, законни ли са процедурите, 
които са се провели за продажба на 
дървесина, след като са одобрени от 
временно изпълняващ длъжността директор,   
каква е причината толкова време да се държи 
директор на временен договор. Следващият 
въпрос е: ще изчете няколко договора, като 
въпросът му е какъв е предметът на договора, 
с кого са сключени договорите, юридическо 
лице или физическо лице – от 20.05.2016 
г. рег. № 306; от 20.05.2016 г., рег.№ 307, от 
18.05.2016 г., рег.№ 286; от 20.05.2016 г. рег.№ 
305; от 18.05.2016 г., рег.№ 284; от 15.05.2015 
г. рег.№ 219; от 14.05.2015 г., рег.№ 212; от 
14.05.2015 г., рег. № 214; от 14.05.2015 г., 
рег.№ 213; от 19.05.2016 г., рег.№ 309 и от 
18.05.2016 г., рег.№ 287.

Г-н Митров, съветник от ГЕРБ,  постави 
питане във връзка със сегашната ситуация за 
зимното почистване и сподели, че много хора 
изказват недоволството си. Има ли сключен 
договор за снегопочистването и има ли резон 
за закупуване  на снегопочистващи машини 
за тротоарите. Самото снегопочистване се 
извършва избирателно, а всеки си плаща 
данъците. За пазара в събота хората, които 
си поставят сергиите,  не е почистено, а си 
плащат такси.

Г-н Чолаков предостави на г-н Мирослав 
Николов да председателства заседанието.

Г-н Николов предостави думата на г-н 
Пламен Чолаков, който  напомни, че преди 
два месеца е имал въпрос за предоставяне на 
отчет за ел.енергията за миналата година.

Г-н Радев упълномощи г-н Георги 
Янакиев да отговори на поставения въпрос 
относно директора на ОП „ОГЗГФ”.

Г-н Янакиев, секретар на общината, 
поясни, че в договора не е определен срок 
на договора на временно изпълняващия 
длъжността директор на Общинското 
предприятие и сключените договори са 
напълно законни.

Г-н Янков, директора на ОП „ОГЗГФ”, 
поясни относно снабдяването с дърва за 
огрев, че се спазва списъка и се карат дърва 
редовно.

Г-н Радев отговори на поставените 
въпроси, като поясни, че за снабдяване с 
дървата за огрев има пропуски, за 2017 г. 
има график за записване за дърва, качена 
е информация на страницата на общината 
в интернет. За гр. Костенец ще се записват 
хората в ОП, за с. Костенец, гр. Момин проход, 
с. Пчелин, с. Горна Василица и с. Очуша ще 
се записват в кметствата. Ще следи лично 
как се изпълнява снабдяването по списъците. 
Относно зимното снегопочистване няма 
договор, общината го извършва с наличната 
техника, това струва на общината между 15 
и 20 хил.лв., единствено за опесъчаването са 
използвали външни услуги. Със сигурност не 
е работил изборно.Има готова справка за ел. 
енергията и ще я предостави.
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държавни
дейности

общински
дейности

общински
дейности с прих
от ОПГЗГФ

банков заем общински
дейности по

§4000

държавни
дейности

общински
дейности

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+5 10=4+6+7+8

1 Ремонти на улици,канализ.и водопров, в т.ч.: 0,00 314 100,00 0,00 51 767,00 180 000,00 360 500,00 0,00 906 367,00

1,1 Град Момин проход 0,00 11 090,00 0,00 22 000,00 15 565,00 65 838,00 0,00 114 493,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,1,1, Подмяна водопровод  на ул.Еделвайс ,Траянова врата,Пчела,Христо Ботев от
зъбол.к-т до 1 спирка на Калното дере

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 838,00 0,00 65 838,00

1,1,2 Подмяна водопровод ул Мир 0,00 11 090,00 0,00 22 000,00 15 565,00 0,00 0,00 48 655,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001,2 Село Костенец 0,00 106 167,00 0,00 0,00 72 207,00 135 619,00 0,00 313 993,00

1,2,1 Подмяна водопровод ул.Водопада от Вила Марица до ул.Самуил
Вили Костенец

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 413,00 0,00 29 413,00

1,2,2  Ул.”Св.Св.Кирил и Методи” село Костенец  подмяна водопровод 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 865,00 0,00 28 865,00

1,2,3  Ул.”Христо Ботев” село Костенец  подмяна водопоровод 0,00 0,00 0,00 0,00 72 207,00 12 591,00 0,00 84 798,00

1,2,4 Подмяна водопровод ул.Водопада от ДГС Костенец до разклона за
Езерото

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 343,00 0,00 18 343,00

1,2,5 Подмяна водопровод ул Св.Иван Рилски 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 383,00 0,00 33 383,00

1,2,6 Ул. К.Костенечки подмяна водопровод 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 024,00 0,00 13 024,00

1,2,7 Подмяна водопровод ул.Патриарх Евтимии 0,00 106 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 167,00

1,3 Село Пчелин 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 16 200,00 0,00 31 200,00

1,3,1  Изграждане водопровод ул."9.9." с.Пчелински бани 360 м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 200,00 0,00 16 200,00
1,3,2 Подмяна водопровод 2 улици частично 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00
1,3,4 Ремонт ограда НЧ Просвета 1913 4 000,00 4 000,00

1,4 Село Горна Василица 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00

1,4,1  Ремонт на покрива и оградата на НЧ"Бенковски" с.Г.Василица 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 6 100,00

1,4,2 Възстановяване пътен участък мах.Гледжова между о.т.598 и 599 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 4 900,00

1,5 Град Костенец 0,00 187 953,00 0,00 4 657,00 32 528,00 142 843,00 0,00 372 081,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5,1  Подмяна водопровод в ул.Белмекен от ул Кокиче до края на регулацията 0,00 113 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 653,00

1,5,2  Ул."Пирин" - подмяна водопровод 0,00 0,00 0,00 4 657,00 528,00 0,00 0,00 5 185,00

1,5,3 Закупуване земя за разширение на гробищен паркове в с.Костенец и
гр.Костенец

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 315,00 0,00 56 315,00

1,5,4 Асфалтиране и облагородяване двора на Общинска Болница 0,00 74 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 300,00

1,5,5 Подмяна водопровод ул."Акация" от ул."Оборище" до ул."Изгрев" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 786,00 0,00 8 786,00

1,5,6 Подмяна водопровод ул."Райна Княгиня" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001,5,6 Подмяна водопровод ул."Зорница" от ул."Оборище" до ул."Изгрев" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 276,00 0,00 11 276,00

1,5,7 Подмяна водопровод ул."Момина сълза" от ул."Оборище" до ул."Изгрев" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 629,00 0,00 12 629,00

1,5,8 Подмяна водопровод ул."Стадионна" от ул."Марица" до ул."Шипка" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 582,00 0,00 26 582,00
1,5,9 Подмяна водопровод ул."Шипка" от ул.Марица до ул.Стефан Караджа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 755,00 0,00 16 755,00

1,5,10 Подмяна водопровод ул."Здравец" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 10 500,00
1,5,11 Изграждане на 13 бр пътни препятствия за ограничаване на скоростта

вс.Костенец,гр.Костенец и гр.М проход
0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

1,5,12 Ремонт къщата в ДГ Радост с.Костенец 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,6 Село Очуша - ремонт на кметството 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 4 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00
2 Съфинансиране на проекти по оперативни програми 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

2,1 Проектиране и изграждане на шахтов кладенец за нап. с-ма на градския
стадион

0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доставка детски съоръжения и ограда  на  ОДЗ
"Здравец"филиал М.проход

0,00 8 890,00 0,00 1 110,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

4 Закупуване на 2 бр. високопроходими 4Х4 леки
автомобили на лизинг

0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00

5 Закупуване система за електронно гласуване в ОбС 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Изработка на Общо устройствен план на общината 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 0,00 0,00 17 600,00

Общо капиталови разходи: 0,00 314 100,00 0,00 51 767,00 180 000,00 360 500,00 0,00 906 367,00

ОБЩО Ц.С. 314 100,00 ОБЩО С.Б.С. 592 267,00 ОБЩО Д+О 906 367,00

К м е т: Гл.счетоводител: Гл.инженер:
Радостин Радев Н.Хаджиниколов/ В.Терзийски

Общо№ по
ред

Наименование на обекта       Целева субсидия Собств. бюджетни средства

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2017
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На 12 февруари 2017 г. ”Кукерска 
група” и „Група за народни обичаи” от НЧ 
”Г. Бенковски - 1928” в с. Горна Василица 
участваха в четвъртия Международен 
фестивал „Пътя на звънците”, организиран от 
BELL ROADS – Солун /Гърция/.

На площада в Солун до паметника на 
Александър Велики бяха събрани групи 
от много държави, за да гонят злото и да 
предават една изконна традиция от поколение 
на поколение, защото традицията е това, с 
което сме закърмени.     Самодейците 
от НЧ ”Г.Бенковски - 1928” се представиха с 
обичая „Простени поклади” и кукерски игри.  

С местната автентична носия на „Групата 
за народни обичаи”, с големите звънци 
и хубавите костюми на кукерите те бяха 
голяма атракция на фестивала и се радваха на 
огромно внимание от страна на публиката.

За нас като българи е важно да разберем, 
че традициите, които носим, идват от далече и 
далече трябва да отидат. Трябва да се опитаме 
да ги съхраним, не само като ги пресъздаваме, 
но и като не забравяме техния дълбок смисъл.

  Светла Кангалова
  секретар на НЧ ”Г. Бенковски - 1928”

Нашите кукери – голяма 
атракция на фестивал в Солун

На Сирни Заговезни в гр. 
Момин проход и  с. Горна Василица 
традиционните обичаи събраха стотици 
местни жители и гости на общината, 
правейки ги по-добри и човечни. Даваха 

и получаваха прошка от близки и познати 
в празничната атмосфера, създадена от 
местни и гостуващи кукерски групи. 
Тази година гости на празника бяха 
кандидатите за депутати на основните 
политически партии.

Кметът на Община Костенец Радостин 
Радев поздрави всички участници, гости 
и жители на общината. Той  връчи 
предметни награди на  участниците и 
им пожела  здраве и да продължават да 
бъдат носители на тези древни традиции 
и ритуали, съхранили се до наши дни. 
Обичаите бяха представени от 5 групи 
от страната, една от с. Горна Василица и 
една от гр. Момин проход.  Кукерите със 
своите запомнящи се маски и облекла 
ни напомниха за древните вярвания за 
гонене на злото.

На 24 февруари за пръв път на новия 
стадион в Костенец гостува тима на 
ЦСКА за приятелска среща с отбора на 
„Бенковски”. Запалянковците подкрепяха 
отбора и на два пъти избухнаха в радостни 
възгласи от точните попадения за нашите 
футболисти. При гол в мрежата на 
„Бенковски” зрителите се утешаваха , 

че цесекарите са професионалисти и е 
очаквано да надиграят  нашите момчета. 
Мачът завърши при резултат  4:2 за 
ЦСКА.  Да не забравяме, че в групата си 
„Бенковски”  почти през целия полусезон 
беше на първо място. 

С увереността, 
че следващият мач 

ще бъде в наша полза,  напомняме, че 
на 12 март от 14 часа на стадиона ще се 
играе приятелски мач между „Бенковски” 
и футболистите от Своге. Приканваме 
запалянковците да подкрепят отбора ни. 

ЦСКА  В ДВУБОЙ С фУТБОЛИСТИТЕ ОТ „БЕНКОВСКИ”

На проведения национален шампионат 
по лека атлетика в зала в гр. Добрич от 
31 януари до 4 февруари 2017 г.  за всички 
възрасти, лекоатлетите от „СК-Костенец” 
завоюваха 9 медала. Най-младата участничка 
Боряна Йорданова при конкуренция от 120 
участници в трибоя се класира на шесто 
място. Изключителен успех постигна 
при девойките младша възраст в петобоя 
Виктория Йорданова, която не само стана 
национална шампионка, но и подобри 
националния рекорд в тази дисциплина. 
Успехът е още по-голям, тъй като и сребърната 
медалистка Катрин Георгиева е от нашия 
клуб. При жените отново  клубът е номер 1 
в България. Отлично се представи  Надежда 
Рачева, национална шампионка на 60 м и 400 
м гладко бягане, щафетата 4х400 е за шести 
път национална шампионка.

В момента състезателите от клуба от 
всички възрасти водят активна подготовка за 
предстоящите национални и международни 
състезания през лятото.  

Треньор: Добромира Пенчева
Председател на УС на „СК-КОСТЕНЕЦ”  
Георги Димитров

Радващи успехи на 
лекоатлетите

от „Спортен клуб-
Костенец”

Зимата този път се оказа сурова с 
продължителни минусови температури, с 
много сняг. За децата това беше радостно 
и дълго очаквано, за възрастните хора се 
създадоха трудности и неприятности, а за 
пчеларите настъпи време за безпокойствие 
и загриженост. Но човек трябва да бъде 
вечен оптимист,  да гледа само напред, да 
живее с надеждата, че утре ще бъде по-
добре от днес, че занапред го очакват по-
приятни неща.

Точно такива оптимисти са и пчеларите 
от нашата община. Дойде ли 10 февруари 
„Св.Харалампий”, техният празник, 
предния ден носят в църквата пчелен мед, 

да „преспи”там, да бъде 
осветен от свещеник за 
здраве и дълголетие на 
семейството.

На същия празник 
както стана традиция, 
няколко години 
последователно в нашата 
община гостува професор 
Христо Мермерски. Като 
гостоприемни домакини 

професорът  първо бе приет от кмета на 
общината г-н Радостин Радев, който му 
подари ловен нож, произведен от костенски 
ножар.

След това в читалище „Прогрес 1907” 
професор Мермерски изнесе лекция на 
тема: „Лекуване с пчелни продукти” и 
представи своята юбилейна тридесета 
поредна книга „Природата е най-добрият 
лечител”.   В препълнената зала се създаде  
приятна атмосфера и въпросите бяха 
толкова много, че дискусията продължи 
много повече от определеното време. Но 
важно е да се помогне на хората с каквото 

може и те да останат доволни, а и накрая 
самите присъстващи изявиха желание за 
повече такива полезни срещи.

А празник без веселие не може. 
Любезните домакини от заведение 
„Диани” приеха пчеларите на една ху-
бава раздумка, украсена с вкусни до-
машни погачи и пчелен мед, с приятна 
музика, поднесена от братята Васил и 
Борис Харалампиеви, съответно на гайда 
и окарина. Срещата беше уважена и от 
кмета на община Костенец г-н Радостин 
Радев и зам.-кмета  Румен Тодоров. Те 
пожелаха на присъстващите пчелари по-
малко поражения в техните пчелини, по-
леко излизане  от тежкия зимен период и 
по-медоносна да бъде тази година.

Ръководството на общинско пчеларско 
дружество „Фацелия” поздравява всич-
ки пчелари от района, да бъдат здрави, 
жизненоспособни, да бъде приятна пче-
ларската година с много мед и нека да 
ни носи само радост.

Председател на ОБПД „Фацелия”
Иван Стайков

Св. Харалампий – ден на пчеларя


