
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ НА 

АПОСТОЛА НА СВОБОТАТА ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ  

 
 

    Пред Апостола на свободата се прекланяме вече 146 

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. 

   Жителите на община Костенец се присъединяват 

към всенародната почит към делото на героя. Всеки 

по своему, в мислите си, сред близките, отдава 

заслуженото внимание на Васил Левски.  

ТРЕТИ МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА 

БЪЛГАРИЯ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

                  РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ, 

    Има дати в българската история, които времето никога 

няма да заличи! Има дати, свързани с нашата народност, с 

утвърждаването ни като нация на тази земя. Като 

обобщение на  героизма, саможертвата и патриотизма 

Трети март зае достойно място, като най – светъл празник 

за българската нация.Това е денят, който обобщава цяла 

една отминала епоха, изпълнена с трагизъм и героизъм, 

денят, който отхвърли ятагана на поробителя и даде 

възможност за ново начало на нова България!  

    Трети март олицетворява подвига на Перущица и 

Батак, на Стефан Караджа и Хаджи Димитър, на 

Бенковски и Каблешков, на Ботев и Левски, на целия 

измъчен и изтерзан български народ, успял да запази 

българската си националност и български дух!  

     Извървеният от народа ни път до възстановяването на 

българската държавност се измерва не само с жертвите, 

но и с надеждите, които са ги съпровождали. 

    Днес ние не само почитаме жертвите. Днес ние си 

даваме сметка, че сме длъжни да работим за сбъдването 

на надеждите. За намиране на истински и достойни 

пътища, по които да върви България. Пътища, които да 

ни изведат до мечтата за чиста и свята република.   

     Днес, когато честваме Освобождението на България, 

ние отново преоткриваме и преосмисляме свободата като 

ценност За нас, българите, тя е белязана с особен знак – 

изстрадан в петвековно робство, силно пожелана и 

мъжествено отстоявана. Тя е символ на достойнството ни 

като народ и на нашата отговорност пред бъдещето. 

Затова нека да предадем на децата си да тачат и пазят 

свободата, да обичат отечеството си и да строят с разум и 

сърце, отговорно и вдъхновено своя нов, по-добър и по-

красив свят, за да бъде в сигурни ръце бъдещето на 

България. 

НЕКА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

                                      РАДОСТИН РАДЕВ, 

Кмет на община Костенец 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 

НАЦИОНАЛНИЯ 

ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 3 МАРТ 

 
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА  

КОСТЕНЕЦ, 

каним Ви да присъствате на празничното отбелязване 

на Националния празник на Република България - 3 

МАРТ, което ще се състои на 3 март 2019 г. от 11:30 

часа пред Паметника в центъра на град Костенец. 
 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 
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СВ. ХАРАЛАМПИЙ ЧУДОТВОРЕЦ - ДЕН НА 

ПЧЕЛАРЯ 

 
    На  10 февруари – Св. Харалампий, българските 

пчелари отбелязват професионалния си празник. 

Светецът, проповедник и чудотворец, живял 113 години 

се приема като покровител на пчеларите. На предния 

ден, преди празника се носи мед в църквата да „преспи“ 

там и на следващия ден, на самия празник меда се 

освещава с молитва от свещеника, за да има здраве по 

пчелите и мед през цялата година.   Смята се, че този 

мед придобива лековити сили,  затова се пази за 

специални случаи    през 

СВ. ХАРАЛАМПИЙ ЧУДОТВОРЕЦ - ДЕН 

НА ПЧЕЛАРЯ 

цялата година. Община Костенец и общинско 

пчеларско дружество „Фацелия“ за пореден път, както 

стана традиция организира среща с професор Христо 

Мермерски, която се състоя на 15 февруари 2019г. по 

случай празника на меда. Професорът известен 

познавач на лекуването с пчелен мед и пчелни 

продукти, със собствено телевизионно предаване, 

издал вече над тридесет книги с лечебна цел, първо бе 

приет от Кмета на община Костенец г-н Радостин 

Радев в неговия кабинет.  В малкия салон на 

НЧ“Прогрес 1907“ град Костенец, професор 

Мермерски изнесе лекция пред населението на 

общината на тема: „Лекуване с пчелни продукти“ и 

представи своите последни книги „Как да се 

предпазим от болестите“ и „Искате ли да знаете как да 

се лекувате с целебни билки и соколечение“. 

Деветгодишната Антония Тодорова от село Пчелин бе 

подготвила оригинален подарък с пчелички за проф. 

Хр. Мермерски, който от своя страна я зарадва със 

своя книга, като й пожела радост, здраве и отлични 

успехи в училище.  

 
    Любезните домакини от ресторант „Диани“ приеха 

пчеларите от общината и гостите от гр. София на една 

хубава раздумка, украсена с вкусни домашни погачи, 

баници, пчелен мед и приятна музика. Ставрофорен 

иконом Георги Георгиев отслужи водосвет за здраве 

на пчеларите и техните семейства, за повече мед в 

пчелните кошери и по-малко болести по пчелите. 

След встъпителните думи на председателя на 

общинско пчеларско дружество „Фацелия“ г-н Иван 

Стайков, думата бе дадена на Кмета на община 

Костенец г-н Радостин Радев, който поздрави всички 

пчелари с техния празник, като им пожела по-добра 

година, по-леко излизане на пчелните семейства от 

есенно-зимния сезон, по-малко поражения в пчелния 

кошер и повече трудолюбие на пчеларите. Антония 

Тодорова рецитира стихове за пчелите пред 

присъстващите и подари на всички по една хартиена 

пчела с пожелания. Ръководството на Общинско 

пчеларско дружество „Фацелия“ гр.Костенец 

поздравява всички пчелари да бъдат здрави, здраве в 

пчелните семейства, в пчелните кошери да има много 

мед и пчелни продукти, за да има успех и радост за 

всички.          
                

                          Иван Стайков-председател на Общинско  

пчеларско дружество „Фацелия“, община Костенец 
 

 

 
 
 

 
ЗА 

МИХО  КОСТОВ  ЧЕРВЕНКОВ 
ПО ПОВОД НЕГОВАТА  90 - ГОДИШНИНА 

 

  МНОГОУВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ЧЕРВЕНКОВ, 

  За мен е чест от свое име и от името на ръководството 

на община Костенец  да  Ви поздравя  по повод Вашата 

90 – годишнина! 

  Този празник е повод да засвидетелствам пред Вас 

моето и на костенската общественост уважение и 

признателност за дългогодишната Ви активна и 

ползотворна работа като журналист, писател, краевед, 

активен общественик и инициатор на обществено 

значими идеи. 

  През всичките години на дългия Ви жизнен и 

професионален път сте бил всеотдаен, отговорен, с 

неуморим дух, енергия и желание за пълноценен живот, 

с неоспоримо личностно присъствие в просветната и 

културната област. 

  Непреходна и жива е дирята, която оставяте след себе 

си през поколенията! 

   На този мил и скъп празник Ви желая много здраве, 

жизнени сили и светли  бъдни дни! 

 

РАДОСТИН РАДЕВ,  

Кмет на община Костенец 

 



  

 

 

 

    На 31 януари 2019 година се 

проведе заседание Общински 

съвет – Костенец  в 

заседателната зала на Община  

Костенец, свикано по реда на 

чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, 

чл.30, ал.1 и ал.3, т.1 от 

ПОДОбСКПКВОбА. Проверката 

на кворума показа присъствие 

на 15 общински съветници от 

общо 17. Присъстваха още: г-н 

Радев, кмет на общината, г-жа 

Митрова, кмет на кметство гр. 

Момин проход, г-жа Кацарова, 

кмет на кметство с. Костенец,   

г-н Стефан Йорданов, кмет на 

кметство с. Пчелин, г-н Атанас 

Йорданов, кмет на кметство с. 

Горна Василица, г-н Георгиев, 

кметски наместник на с. Очуша. 

ТОЧКА ПЪРВА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

     Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на     г-н 

Юлиян Одажиян. 

     Г-н Одажиян, независим 

съветник запозна присъстващите 

с доклад от Комисията 

определена с Решение № 

109/12.10.2018г. на Общински 

съвет – Костенец от извършена 

проверка на дейността на ОП 

„ОГЗГФ” за периода 01.01.2018 

г. – 31.12.2018 г. 

 Г-н Донков, съветник МК 

«Костенец, събуди се» допълни 

към доклада писмо от Агенцията 

по горите и запозна с 

позволителни за сеч и 

Протоколи за освидетелстване 

на сечища. 

 Г-н Радев, кмет на общината 

изрази мнение, че са изнесени 

доста неща, а доклада от  

 

 

 

 

 

 

комисията, която е възложил не 

бе изнесен. Относно 

прословутия аванс сумата не е 

похарчена, нищо не е закупено. 

На секачите се плаща всяка 

седмица, а не в края на месеца. 

Тези протоколи ще провери как 

стоят нещата. 

    На гласуване бе подложено 

предложението на г-н Одажиян. 

С 10 гласа „за”, 1 „против” и 4 

„въздържал се” бе прието. На 

основание чл.21, ал.1,т.23 и 

чл.27, ал.3 от ЗМСМА, с 10 

гласа „за”, 1 „против” и 4 

„въздържал се”, Общински 

съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 

 

     Общински съвет – Костенец 

приема за сведение доклад от 

Комисията, определена с 

Решение № 109/12.10.2018г. на 

Общински съвет – Костенец от 

извършена проверка на 

дейността на ОП„ОГЗГФ” за 

периода 01.01.2018 г. – 

31.12.2018 г. 

ТОЧКА ВТОРА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

     Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави на  г-н Юлиян 

Одажиян да председателства 

заседанието. 

     Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС предостави 

думата на г-н Георги Митров. 

     Г-н Митров, председател на 

ОбС запозна присъстващите с 

отчет за дейността на Общински 

съвет – Костенец и Постоянните 

комисии за периода м. юли – м. 

декември 2018 година. 

     

 

 

 

 

 

    Г-жа Захариева, независим 

съветник заяви, че няма да 

подкрепи предложението за 

отчета и ще гласува „против” 

поради следните мотиви: 1. в 

отчета не е упоменат броя на не 

проведените заседания на ОбС и 

ПК поради липса на кворум, 2. 

преустановено е електронно 

гласуване, като се изтъкват не 

основателни причини, което е 

нарушение на 

ПОДОбКПКВОбА; 3. Съгласно 

правилника на ОбС проектите за 

решения, гледани в заседания на 

комисии и имащи положителни 

становища не се включват в 

проекта за дневния ред на 

първото следващо заседание, 

чл.61, ал.5 от правилника; 4. 

Относително голям брой приети 

решения на подписка и то важни 

решения, за които 

обществеността остава в 

неведение, чл.49, ал.6 и една 

техническа грешка периода не е 

от 31.06, а от 01.07.2018г. 

      На основание чл.27, ал.6 от 

Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, чл. 11 ал.1, т.11 

от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет 

– Костенец, Постоянните 

комисии и взаимодействието му 

с Общинската администрация, с 

9 гласа „за”, 5 „против” и 1 

„въздържал се”,  Общински 

съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 

 

     Приема Отчет за дейността 

на Общински съвет – Костенец и 

Постоянните комисии за            
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Общински съвет – Костенец одобри проекта 

за промяна на Наредбата за определянето и 

администрирането на местни данъци, такси и 

цени на услуги на територията на Община 

Костенец 



  

от стр.3     периода: месец юли - 

месец декември 2018г. 

     Г-н Одажиян, независим 

съветник предложи да се четат 

само решенията. 

      Г-н Митров, председател на 

ОбС подложи на гласуване 

предложението на г-н Одажиян. 

С 11 гласа „за”, 0 „против” и 1 

„въздържал се” бе прието.  

 ТОЧКА ТРЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

      Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-н 

Юлиян Одажиян. 

     Г-н Одажиян, председател на 

Комисията по нормативна 

уредба, общински предприятия 

и общинска собственост запозна 

присъстващите с Предложение 

относно отмяна на Правилника 

за дейността на Общински съвет 

– Костенец, Постоянните 

комисии и взаимодействието му 

с Общинската администрация и 

поясни, че това се налага поради 

разпореждане на 

Административен съд София 

област и обвинението е, че има 

обявление по Закона за 

нормативните актове, но няма 

мотиви. 

     На гласуване бе подложено 

предложението на г-н Одажиян. 

С  15 гласа „за”, 0  „против” и 0 

„въздържал се”бе прието. 

     На основание чл.21, ал.3 и 

чл.27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, предлагам 

Общински съвет – Костенец да 

вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  4 

 

    Общински съвет – Костенец 

отменя Правилника за 

организацията и дейността на 

Общински съвет – Костенец, 

Постоянните  комисии и 

взаимодействието му с 

Общинската администрация, 

приет с Решение № 6 по 

Протокол № 2 от 26.11.2015г.  

 ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

     Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-н 

Юлиян Одажиян. 

      Г-н Одажиян, председател на 

Комисията по нормативна 

уредба, общински предприятия 

и общинска собственост 

предложи за членове на 

комисията по изработване на 

нов Правилник за дейността на 

Общински съвет – Костенец, 

Постоянните комисии и 

взаимодействието му с 

Общинската администрация: 

Председател – г-н Георги 

Митров, зам.-председател 

Наталия Манова и членове: 

Юлиян Одажиян, Жанет 

Джорова и Лидия Стоянова. 

     На гласуване бе подложено 

предложението на г-н Одажиян. 

С  15 гласа „за”, 0  „против” и 0 

„въздържал се” бе прието. 

     На основание чл.21, ал.1, т. 1 

и чл.27, ал.3 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация, 

предлагам Общински съвет – 

Костенец да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  5 

    Общински съвет – Костенец 

избира временна комисия за 

изработване на  Правилник за 

организацията и дейността на 

Общински съвет – Костенец, 

Постоянните  комисии и 

взаимодействието му с 

Общинската администрация, 

Както следва: Председател: г-н 

Георги Митров, Зам.-

председател – г-жа Наталия 

Манова,Членове: г-н Юлиян 

Одажиян,  г-жа Лидия Стоянова, 

г-жа Жанет  Джорова. 

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ 

РЕД: 

      Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-н 

Радостин Радев. 

     Г-н Радев, кмет на общината 

запозна присъстващите с 

Предложение относно приемане 

на Програма за управление и 

разпореждане с имотите – 

общинска собственост в Община 

Костенец през 2019 година. 

    На гласуване бе подложено 

предложението на Кмета на 

общината. С 15 гласа „за”, 0  

„против” и 0 „въздържал се” бе 

прието. 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 6 

 

     Общински съвет – Костенец 

приема Програма за управление 

и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в Община 

Костенец през 2019 година. 

ТОЧКА ШЕСТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

      Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-н 

Радостин Радев. 

    Г-н Радев, кмет на общината 

запозна присъстващите с 

Предложение относно 

актуализация на Наредбата за 

определянето и 

администрирането на местни 

данъци, такси и цени на услуги 

на територията на Община 

Костенец, поради промяна в 

нормативната база и поясни, че 

това го налага данъка за 

автомобилите, тарифите са до 

минимума. 

     На основание чл.21, ал.1, т.6 

и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 

Закона за местното                      
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от стр.4    самоуправление и 

местната администрация, с 

поименно гласуване с 15 гласа 

„за”, 0  „против” и 0 „въздържал 

се”, Общински съвет – Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 

 

    Общински съвет – Костенец 

одобрява проекта за промяна на 

Наредбата за определянето и 

администрирането на местни 

данъци, такси и цени на услуги 

на територията на Община 

Костенец. 

ТОЧКА СЕДМА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-н 

Радостин Радев. 

Г-н Радев, кмет на общината 

запозна присъстващите с 

Предложение относно приемане 

на Общински план за 

противодействие на тероризма в 

Община Костенец. 

      На основание чл.21, ал.1, 

т.23 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 

 

    Общински съвет – Костенец 

приема Общински план за 

противодействие на тероризма в 

Община Костенец. 

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ 

РЕД: 

      Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-н 

Юлиян Одажиян. 

      Г-н Одажиян, председател на 

Комисията по нормативна 

уредба, общински предприятия 

и общинска собственост запозна 

присъстващите с Предложение 

относно определяне на 

представител/и на Община 

Костенец в Общото събрание и 

Управителния съвет на СНЦ 

Местна инициативна група 

Костенец 2010, като предложи  

г-н Боян Генчев. 

     На основание чл.21, ал.1, т.15 

и чл.27, ал.3 и ал.5 от ЗМСМА и 

чл.12, ал.1,т.1 във връзка с § 1, 

т.21 от наредба № 22 от 14 

декември 2015 година за 

прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в 

рамките на Стратегии за 

воденето от общностите местно 

развитие” на мярка 19 ВОМР от 

Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020, с 

поименно гласуване с 14 гласа 

„за”, 0  „против” и 1 „въздържал 

се”, Общински съвет – Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9 

 

    Общински съвет – Костенец 

определя за представител/и на 

община Костенец в Общото 

събрание на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна 

инициативна група (МИГ) 

Костенец 2010”, както и в 

Управителния съвет и други 

органи на сдружението, в 

случай, че бъде избран по 

законоустановения ред: г-н Боян 

Генчев, независим общински 

съветник. 

ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-н 

Пламен Чолаков. 

Г-н Чолаков, съветник ПП 

БДЦ запозна присъстващите с 

предложение относно изменение 

в Правилника за устройство и 

дейността на Общинско 

предприятие „Благоустройство и 

комунално стопанство ОП БКС” 

– гр. Костенец. 

Г-н Митров, председател на 

ОбС подложи на гласуване 

предоставяне думата на г-н 

Васил Костадинов. С 15 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 „въздържал 

се” бе прието. 

Г-н Костадинов, директор на 

ОП БКС запита вносителя дали 

се е запознал с отчета на 

предприятието за 2018г., защото 

в едно предприятие трябва да се 

променя нещо, когато има лоши 

финансови резултати, а те нямат 

такива. Никога няма да робува 

на едно директорско място, ако 

не си върши работата, огорчен е, 

че те са постоянен трудов 

договор и с техниката, която 

разполагат смята, че си вършат 

работата със сметопочистването, 

а имат и друга строителна 

дейност. Г-н Чолаков не е 

запитал дали имат нужда от 

нещо, как се справят, вършат си 

работата, има и много неща, 

които не се успели, търпи 

критика с извозването на сметта 

до Самоков. Предложил е 

закупуването на камиони, за да 

може да карат до Самоков. Г-н 

Костадинов призова по-често да 

се срещат, а не да общуват с 

преписки в Общински съвет. 

Г-н Митров, председател на 

ОбС напомни, че става въпрос 

само за промяна на правилника, 

а не за освобождаване на 

директора. 

На основание чл.21, ал.1,  

т.8, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. 

чл.52, ал.3 от Закон за 

общинската собственост, с 

поименно гласуване с  9 гласа 

„за”, 6 „против” и 0 „въздържал 

се”, Общински съвет – Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 

 

    Общински съвет – Костенец 

приема Правилник за изменение 

и допълнение на Правилника за 

устройството и дейността на 

Общинско предприятие 

«Благоустройство и комунално 
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от стр.5    стопанство «ОП БКС» 

- гр. Костенец, както следва: § 1. 

Чл. 9. Добива следния вид: 

«Директорът на Общинско 

предприятие БКС – гр. Костенец 

се назначава и освобождава по 

предложение на Кмета на 

общината и Общинския съвет,  

след решение на Общински 

съвет - Костенец.» 

ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

      Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-н 

Юлиян Одажиян. 

     Г-н Одажиян, председател на 

Комисията по нормативна 

уредба, общински предприятия 

и общинска собственост запозна 

присъстващите с Предложение 

относно изменение на Решение 

№ 10 от 15.02.2018 г. на 

Общински съвет – Костенец за 

избор на делегат в Общото 

събрание на Националното 

сдружение на общините в 

Република България. 

     На основание чл. 21, ал.1, 

т.15 и чл.27, ал.3 и ал.5 от 

ЗМСМА и чл.12, ал.2 от Устава 

на Националното сдружение на 

общините в Република 

България,с поименно гласуване 

с 14 гласа «за», 0 «против» и 1 

«въздържали се»  Общински 

съвет – Костенец прие 

 

      Р Е Ш Е Н И Е   № 11 

 

Изменя т.2 от Решение № 10 

по Протокол № 3 от заседание 

на Общински съвет – Костенец, 

проведено на 15.02.2018 г., 

както следва: Определя за 

делегат в Общото събрание на 

Националното сдружение на 

общините в Република 

България, представител на 

Общински съвет – Костенец г-н 

Георги  Митров, председател на 

Общински съвет – Костенец. 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

      Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-н 

Радостин Радев. 

Г-н Радев, кмет на общината 

запозна присъстващите с 

Предложение относно 

заплащане транспортните 

разноски на педагогическия 

персонал в делегираните от 

държавата дейности, считано от 

01.01.2019 година. 

      На основание чл.17, ал.1,т.3, 

чл. 21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация и във връзка с 

чл.39, ал.1 и ал.2 на 

Постановление № 344 от 21 

декември 2018 година на 

Министерски съвет за 

изпълнение на държавния 

бюджет на Република България 

за 2019 г., Наредба № 1 от 

16.01.2017г. за условията и реда 

за възстановяване на 

транспортните разходи или на 

разходите за наем на 

педагогическите специалисти в 

институциите в системата на 

предучилищното и училищното 

образование, както и на 

основание справки от 

директорите на общинските 

детски  градини и училища, с 

поименно гласуване с 15 гласа 

«за», 0 «против» и 0 

«въздържали се»  Общински 

съвет – Костенец прие 

 

    Р Е Ш Е Н И Е   № 12 

 

     Педагогическите специалисти 

да се ползват от правото си на 

възстановяване на 

транспортните разходи в пълен 

размер на реално извършените 

такива за времето на изпълнение 

на служебните си задължения на 

работната им място, установено 

с трудовия договор за 

финансовата 2019 година. 

      Утвърждава поименен 

списък на длъжностите и 

лицата, работещи в общинските 

детски градини и училища, 

които имат право на 

възстановяване на разходите за 

транспорт през финансовата 

2019 година. 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави на  г-н Юлиян 

Одажиян да председателства 

заседанието. 

Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС предостави 

думата на г-н Георги Митров. 

Г-н Митров, председател на 

ОбС запозна присъстващите с 

Предложение относно 

назначаване на юрист на 

граждански договор към 

Общински съвет – Костенец, 

като допълни т.2 „средствата в 

размер на 5 000 лв.” 

    На основание чл.21, ал.1,т.6 

във връзка с чл.29а, ал.2 и чл.27, 

ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, с поименно 

гласуване с 9 гласа „за”, 1 

„против” и 5 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 13 

 

     Назначава юрист на 

граждански договор към 

Общински съвет – Костенец, 

считано от 01.02.2019г. 

Средствата в размер на 5000 лв. 

за възнаграждение да бъдат 

предвидени в бюджета на 

общината за 2019 година. 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

     Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-н 

Георги Донков. 
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от стр.6    Г-н Донков, зам.-

председател на Комисията по 

икономика, бюджет и финанси 

запозна присъстващите с 

Предложение относно 

извършване на независима 

проверка от оторизирана фирма 

на общинските гори на терен. На 

основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 и 

чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация, с 

поименно гласуване с 13 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 „въздържал 

се”, Общински съвет – Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е   № 14 

  

   Общински съвет – Костенец 

възлага на Председателя на 

Общинския съвет да сезира  

оторизирани органи да извърши  

независима проверка на 

общинските гори на терен, както 

и финансова проверка за 

работата на ОП „ОГЗГФ” за 

2017г.  и 2018г., като се включат 

и общински съветници и горски 

служители. Средствата в размер 

на 8 000 лв. за бъдат предвидени 

в бюджета на общината за 2019 

година. 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-жа 

Лидия Стоянова. 

     Г-жа Стоянова, председател 

на Комисията по икономика, 

бюджет и финанси запозна 

присъстващите с Предложение 

относно извършване на 

независим одит на ОП „ОГЗГФ” 

и звено „Спорт” към Общинска 

администрация- Костенец. 

    Прекратяване на 

разискванията-Резултат от 

гласуването: 'за' – 13, 'против' -0 

и 'въздържали се' – 0. Гласуване 

по основен въпрос: Окончателно 

гласуване: Общинският съвет 

гласува и със 'за' – 8, 'против' -5 

и 'въздържали се' – 0. 

Предложението НЕ бе прието. 

     Г-жа Стоянова, председател 

на Комисията по икономика, 

бюджет и финанси предложи да 

се прегласува т.14. Г-н Митров, 

председател на ОбС подложи на 

гласуване предложението г-жа 

Стоянова. С 15 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се” бе 

прието. Думата бе предоставена 

на г-жа Стоянова. 

     Г-жа Стоянова, председател 

на Комисията по икономика, 

бюджет и финанси предложи да 

отпадне ОП „ОГЗГФ” и сумата 

да стане 2 000лв. 

     На основание чл.21, ал.1, т.6 

и т.23 и 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 1 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15 

 

 Възлага на Председателя на 

Общински съвет – Костенец да 

предложи извършване 

независим одит на Звено 

„Спорт” към Общинска 

администрация. Средствата в 

размер на 2 000 лв. за бъдат 

предвидени в бюджета на 

общината за 2019 година. 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Митров, председател 

на ОбС предостави думата на  г-

н Радостин Радев. 

    Г-н Радев, кмет на общината 

запозна присъстващите с 

Предложение относно приемане 

на План – сметка за 

необходимите разходи за 

сметосъбиране, сметоизвозване 

и депониране на битовите 

отпадъци за 2019 година и 

предложи да се допълни за 

освобождаване от такса и РПУ 

гр. Костенец. 

    Г-н Одажиян, независим 

съветник поясни, че по новия 

Закон за вероизповеданията 

трябва да се освободят и 

храмовете и предложи да се 

допълни. 

    Прекратяване на 

разискванията: Резултат от 

гласуването: 'за' – 15, 'против' -0 

и 'въздържали се' – 0. Гласуване 

предложенитео на г-н Радев, да 

се допълни за освобождаване от 

такса РПУ гр. Костенец. 

Резултат от гласуването: 'за' – 

14, 'против' - 0 и 'въздържали се' 

– 1. Гласуване предложението 

на г-н Одажиян да се допълни за 

освобождаване от такса 

храмовете не територията на 

общината. Резултат от 

гласуването: 'за' – 14, 'против' -0 

и 'въздържали се' –1. 

Гласуване по основен въпрос: 

Окончателно гласуване: 

Общинският съвет гласува и със 

'за' – 12, 'против' - 1 и 

'въздържали се' –2. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 

6, т.7 и  ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от ЗМСМА и чл.66 от Закона за 

местните данъци и такси, с 

поименно гласуване с 12 гласа 

„за”, 1 „против” и 2 „въздържал 

се”, Общински съвет Костенец  

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 

 

    1. Общински съвет-Костенец 

одобрява План-сметка за 

необходимите разходи за 

събирането и транспортирането 

на битовите отпадъци, 

почистването на териториите за 

обществено ползване, 

подържане на депото и 

покриване разходите по 

инвестиционните   намерения   

отразени в нея   /съгласно 

Приложение 1/,   в размер на 

783 825.32  лв. 

     2. Общински съвет-Костенец  

определя годишен размер на 

таксата за битови отпадъци 

спрямо количество на отпадъка 
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от стр.7 както следва: - за един 

съд тип „Бобър” – 1 800 лв. за 

година. 

     3. Общински съвет Костенец 

– определя   такса битови 

отпадъци за 2019 г. на 6.5 

промила върху данъчната 

оценка на недвижимия имот за 

физическите лица, от които 2.5 

промила за сметосъбиране и 

сметоизвозване, 2.5 промила за 

поддържане на депо за битови 

отпадъци и 1.5 промила за 

почистване на територии за  

обществено   ползване. 

      4. Общински съвет-Костенец 

– определя  такса битови 

отпадъци за 2019 г. на 8.5 

промила върху по-голямата от 

отчетната стойност или 

данъчната оценка на 

недвижимия имот за 

юридически лица, от които 4.5 

промила за сметосъбиране и 

сметоизвозване, 2.5 промила за 

поддържане на депо за битови 

отпадъци и 1.5 промила за 

почистване на територии за  

обществено   ползване. 

      5. Общински съвет Костенец 

освобождава от плащане на 

такса битови отпадъци – 

училища, читалища, детски 

градини, общинска болница, 

РПУ гр. Костенец и храмовете.  

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

     Г-н Митров, председател на 

ОбС предостави думата на  г-н 

Радостин Радев. 

     Г-н Радев, кмет на общината 

запозна присъстващите с 

Предложение относно отмяна на 

Решение № 124/30.06.2016 г. на 

Общински съвет – Костенец. На 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.7 и  

ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА и чл.130л от Закона за 

публичните финанси, с 

поименно гласуване с 14 гласа 

„за”, 0 „против” и 1 „въздържал 

се”, Общински съвет Костенец  

прие 
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     Отменя действията приети с 

Решение № 124 от 30.06.2016г., 

тъй като не е определен срока по 

процедурата за финансово 

оздравяване на общината и не е 

приет плана за финансово 

оздравяване по т.5 от същото 

решение. 

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА 

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

ПИТАНИЯ 

     Г-н Митров, председател на 

ОбС поясни, че има постъпило 

заявление от г-жа Ирина 

Стойчева, за изказване. С 15 

гласа „за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се” бе прието. 

Думата бе предоставена на г-жа 

Стойчева. 

    Г-жа Стойчева, изрази 

мнение, че тази година е 

изборна година, ще се 

разместват пластове и тъй като 

евросредствата, които пристигат 

в нашата страна ще бъдат още 2 

години 2014-2020 г. в следващия 

период има вероятност да няма 

средства за нашата страна. 

Обърна се към тях и новия 

представител в МИГ 2010 

Костенец, подхода Лидер е 

инструмент за изграждането на 

една инфраструктура, ще доведе 

за развитие на туризма, за 

привличане на допълнителни 

средства към общината и цяло 

щастие е, че се намираме на 60 

км. от София, което ще даде 

възможност за закупуване на 

имоти, и ще идват тук хора да 

релаксират. Тези природни 

дадености – минерални извори, 

историческо наследство и 

планини, са основните символи 

на града, видни и върху неговия 

герб. Г-жа Стойчева направи 

препоръка свързана с един 

проект съществуващ от преди 

повече от 40 години, което 

налага тезата за неговата 

необходимост. Проектът е за 

изграждане на „Вело и 

пешеходна алея на здравето” от 

гимназията, покрай реката и 

подножието на английските 

гробища до басейните на Момин 

проход. Друга недовършена 

задача отново от предишен 

проект по ПРСР е този за 

обновяване на църквата 

„Св.Георги” е, че още при 

стария покрив е имало теч и са 

повредени доста големи 

подсводови пространства от 

иконописите, намиращи се от 

двете страни на олтара. Тази 

реставрация може да се направи 

по Подмярка 7.6. „Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и 

природното наследство на 

селата Субсидията тук е 100%. 

     Г-н Митров, председател на 

ОбС подложи на гласуване 

предоставяне думата на г-жа 

Тинка Проданова за изказване. С 

14 гласа „за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се” бе прието. 

Думата бе предоставена на г-жа 

Проданова. 

     Г-жа Проданова, жител на 

Община Костенец, поясни, че 

ще се позове на чл.21, ал.1,т.23 и 

чл.28 от ЗМСМА, има право да 

отправя питане. 1. Към 

председателя на бюджетната 

комисия запозната ли е с 

промените, които са залегнали в 

Наредба за фискалните 

устройства от 28.09.2018г. и кои 

звена попадат в обхвата на тази 

наредба, ако е да, предвидено ли 

е закупуването на тези 

устройства? 2. Следващия 

въпрос й е към бюджетната 

комисия: с Решение № 

117/12.11.2018г. са взели 

решение за увеличаване на 

капитала на „МЦ І-

Костенец”ЕООД и „СБПЛР-

Костенец” ЕООД, сумите 

подкрепени ли са с документи, 

защото има разминаване на 

сумите в одитния доклад на       
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от стр.8 Сметната палата. 3. 

Дълбоко е убедена, че са се 

запознали с одитния доклад за 

2017г., на страница 12 пише 

следното: 7 от 11-те 

второстепенни разпоредители с 

бюджет не използват софтуерни 

продукти и обработват 

информацията ръчно и запита 

кои седем второстепенни 

разпоредители, в ХХІ век правят 

счетоводно отчитане на ръка и 

защо не се предоставени 

годишни финансови отчети в 

съответствие с изискванията на 

МФ.  

     Г-н Митров, председател на 

ОбС подложи на гласуване 

предоставяне думата на г-жа 

Лилия Ангелова за изказване. С 

13 гласа „за”, 0 „против” и 0 

„въздържал се” бе прието. 

Думата бе предоставена на г-жа 

Ангелова. 

      Г-жа Ангелова, жител на 

Община. Костенец, заяви, че 

защитава интересите на децата 

на Община Костенец. Всяка 

година правят спортни 

инициативи, от три години е 

имало доста добра заявка за 

създаване на звено спорт с 

идеята да облекчат родителите 

да не плащат такси и треньорите 

да бъдат назначени. От три 

години развива масовия спорт 

във всяко училище има по две – 

три групи. Има две 

предложения: да се приеме 

наредба за финансиране на 

спортните клубове. За 2018г. СК 

„Клас” не е взел нито един лев, а 

клуб Бенковски 20 000 лв. 

Крайно време е да се приеме 

тази наредба. Второто й 

предложение е да се направи 

проверка на звено спорт, как 

функционира то. 

     Г-жа Стоянова, съветник ПП 

ГЕРБ запита г-н  Радев, месец 

септември е направила 

предложение за откриване на 

център за социална 

рехабилитация и интеграция за 

деца и младежи“ в гр. Момин 

проход и се е приело 

единодушно решение. След това 

г-жа Петрова е внесла 

становище как не може да 

функционира този център. 

Предоставила е писмо АСП, 

защо не се предприема действие 

за отварянето му, защо не се 

работи в тази насока, това е 

делегирана от държавата 

дейност на 100%. 

     Г-н Радев, кмет на общината 

отговори на поставените 

въпроси, а именно: има 

определении пасоми и 

параметри, процедурите за 

изграждане на велоалея не е 

никак лесна, отчуждаване на 

земи, право на преминаване и 

т.н. За църквата е ясно, грешка е, 

че в отчетите не се дава колко е 

давано за тук. Продължава се с 

ремонта на банята, не може да се 

харчат пари за нещо, което не е 

наше. За второстепенните 

разпоредители училищата е 

детските градини предстои 

закупуване на нов софтуерен 

продукт и ще работят с него 

всички счетоводители в тези 

звена. Сега се извършва 

инвентаризация на общинските 

имоти и се правят оценки. 

Относно въпросите на г-жа 

Ангелова е казала да се види 

дали си заслужават парите. Сега 

след проверката на инспекцията 

от 10 ще останат 6, защото не 

може да покриват часовете. За 

тази отпуска се е подиграла с 

него, целия месец си е дала 

отпуска и е станало проблем за 

26.12.С тази негова идея са се 

подиграли – организатор на 

турнири, колко турнира са се 

направили? Злоупотребили са с 

идеята, която е имал, няма 

комуникации, да не са деца. Ако 

покаже тези графици ще трябва 

да им се намали заплатите. 

Категорично е против спортните 

клубове да се по два. Относно 

питането на г-жа Стоянова не е 

вярно, че няма услуги в 

общината – ДСП, има заети хора 

домашен помощник. Тази сграда 

не е подходяща, не е против, но 

ще трябва да се търси ново 

помещение, там категорично е 

против да се създава такъв 

център. 

      Г-н Митров, председател на 

ОбС поясни, че е предоставен  

доклада от АДФИ  за ревизията 

на болницата. За г-жа Захариева 

за непроведените заседания 

няма как да се отразят в отчета, 

относно електронното гласуване 

все още няма плащане, по 

телефона е имал запитване от 

фирмата дали провеждат 

заседания електронно, ако се 

плати няма причина да не се 

провежда електронно. За 

капитала на болницата бе 

обяснено, че се прави по 

препоръка на Сметната палата. 

    Поради изчерпване на 

дневния ред г-н Митров, 

председател на ОбС закри 

заседанието в 13.30 часа. 
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ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ НА ТЕМА:  

„МОРБИЛИ Е СИЛНО ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ-

ЕДИНСТВЕНАТА СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ 

МОРБИЛИ Е ВАКСИНАТА“ 

 

    Съгласно имунизационния календар на 

Република България, на децата безплатно се 

поставя задължителна профилактична 

имунизация с комбинирана ваксина срещу 

Морбили, Паротит и Рубеола след извършване на 

13 месечна възраст и реимунизация с такава на 

12-годишна възраст. 

 

   На територията на Софийска област вече има 

регистрирани случаи от Морбили. Касае се за деца от 

9 месечна до 2-годишна възраст, от ромските 

квартали на Ихтиман, Самоков и Костенец и са 

неимунизирани. Здравето и живота на 

неимунизираните деца, при създалата се ситуация от 

Морбили в момента, е в опасност. Именно поради 

тази причина, и с цел ограничаване 

разпространението на морбилната инфекция, РЗИ-

Софийска област призовава родителите на децата от 

13 месеца до 18-годишна възраст да се обърнат към 

ОПЛ за справка по отношение на морбилната 

ваксина, и ако не е приложена по някаква, то 

независимо, че детето е вече на 2,3,4,5 и т.н. години, 

ваксината срещу Морбили, Паротит и Рубеола може 

и трябва да се приложи. 

    На общопрактикуващите лекари е осигурена 

ваксина срещу Морбили, с която да обхващат както 

прилежащите деца, навършили 13-месечна възраст и 

тези на 12 години, така и пропуснатите, необхванати 

по някаква причина от 13-месечна възраст до 18 

години. Ваксината гарантира в 99%, че 

имунизираните няма да се разболеят. 

    Какво представлява заболяването? Морбили е 

вирусна инфекция, известна като „дребна шарка“ и е 

силно заразно инфекциозно заболяване. 

Инкубационният период на заболяването е до 21 дни 

и продължава обикновено около 9-11 дни. 

Заразяването става по въздушно-капков път, при 

кашляне, кихане, при близък и директен контакт с 

болен от Морбили. Източник на заразата е само 

човека. Оплакванията започват най-често с хрема и 

суша кашлица, висока температура, дразнене в очите 

и характерен дребнопетнист обрив, първо по лицето, 

който по-късно слиза надолу към шията и тялото. В 

хода на протичането на морбилната инфекция и след 

нея могат да се появят усложнения като Пневмония, 

Отит, Ларингит, а в някои случаи и много по-тежки, 

и може да се стигне и до смърт. 

 

   Да не оставяме здравето на децата ни на 

случайността, когато предотвратяването на това 

тежко заразно заболяване е възможно – има 

ваксина! 
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