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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 13
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 26 ноември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 и ал. 10 от Закона за
общинска собственост, с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински съветКостенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 170
І.Общински съвет – Костенец дава съгласие да се измени и допълни приетата с
Решение №23/20.02.2020г. на Общински съвет- Костенец „Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2020година”,
както следва:
 в раздел ІІ „Описание на имотите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем“ се добавя следния текст:
20.

част от УПИ VІІІ-1515 в кв. 136 по плана на град 100 кв.м.
Костенец, за поставяне на преместваем обект за
търговска дейност


31.

32.

в раздел ІІІ „Описание на имотите, които община Костенец има намерение
да предложи за продажба“ се добавя следния текст:
УПИ ХV- „За КОО“, образуван от имот пл. № 435 306 кв.м.
в кв. 99 по плана на град Костенец
Имот с идентификатор № 38916.10.40 с площ от
409 кв.м. и № 38916.10.41 с площ от 325 кв.м. по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
к.к. Вили Костенец, включени в УПИ XXXII


734 кв.м.

В раздел V Описание на имотите, върху които Община Костенец има
намерение да учреди вещни права:
2. Имоти, върху които Община Костенец има намерение да учреди право
на ползване, се добавя следния текст:

1.

помещение № 6, находящо се в сграда „Б“ 38 кв.м. и склад 4,35 кв.м.
застроена в имот пл. № 631, кв. 84 по плана на
гр.Костенец / кооперативен пазар/


2.

В раздел XI „Определяне на обекти от първостепенно значение“, т.2 и 3 се
заменят със следния текст:
„Претоварна станция с общинска площадка за 16,244 дка
разделно събиране на отпадъци в Костенец за
общините Костенец, Долна баня и Ихтиман“ в
рамките на новообразувания поземлен имот №
112007 – общинска собственост, начин на трайно
ползване: пасище, мера (15,459 дка) и начин на
трайно ползване: ливада (0,785 дка) в местността
„Полето“ по КВС на землището на с.Долна
Василица

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 13
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 26 ноември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местната
самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2020г. на
Република България и Наредбата за условията и реда за съставяне на тиргодишнота
бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, с поименно гласуване с 9 гласа „за“, 0
„против“ и 2 „въздържали се“, Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 171
Общински съвет – Костенец актуализира финансирането на инвестиционната
программа за капиталовите разходи на Община Костенец, приета с Решение №
24/20.02.2020г., изменено с Решение № 83/25.06.2020г. на Общинския съвет в размер на
2 124 265 лв. чрез вътрешни компенсирани промени за промяна на годишните задачи за
обектите и промяна на обекти за 2020 г. в общ размер на 1 972 282 лв., по обекти и
източници на финансиране, съгласно Приложение № 7.

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 13
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 26 ноември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2, чл.17, ал.1,т.3 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местната самоуправление и местната администрация, както и във връзка с поименно
гласуване с 9 гласа „за“, 0 „против“ и 2 „въздържали се“, Общински съвет – Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 172
1. Въвежда задължителното предучилищно образование за децата, които навършват 4 –
годишна възраст в съответната календарна година, общинските детски градини на
територията на община Костенец, считано от първо число на месеца, сведващ месеца на
влизане в сила на решението на Общински съвет – Костенец.
2. Задължителното предучилищно образование на територията на община Костенец да се
осъществява само в детските градини.

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 13
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 26 ноември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.11 и чл.27, ал.3 от Закона за местната самоуправление
и местната администрация, с 11 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински
съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 173
1. Общински съвет – Костеенц, зава съгласието за преустройство и промяна
предназначението на складова сграда № 2 в корпус №2 на ПГ «Г.С.Раковски» с площ от
130 кв.м., намираща се в УПИ ХІІ-189, кВ.99 по плана на град Костенец, в две учебни
работилници и учебен кабинет.
2. Общински съвет – Костенец, възлага на Кмета на общината да предприеме
необходимите действия по изпълнение на горното решение.

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 13
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 26 ноември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с 9 гласа „за“, 1
„против“ и 1 „въздържали се“, Общински съвет- Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 174
1. Общински съвет – Костенец предоставя от бюджета на община Костенец средства в
размер на 6 302, 77 (шест хиляди, триста и два лева и 0,77ст) лв. за дейността на ОП
„Гори и земи в горски фонд”, гр. Костенец.
2. Средствата да бъдат осигурени от „Костенец лес 18” ЕООД.

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 13
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 26 ноември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл. 41, ал. 1 от Закона за
общинска собственост и чл. 57, ал. 1, чл. 52, ал. 1 от Наредба за общинската
собственост, с поименно гласуване с 11 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“,
Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 175
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот
– частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот ХV-435 „За
КОО” с площ от 306 кв.м. /триста и шест кв.м./ в кв. 99 по плана на град Костенец, при
граници на имота: улица „Родопи”, УПИ ХІV-435 „За КОО”, УПИ І „За училище”, УПИ
ХІІ ПГ „Г.С.Раковски”, за който има съставен акт за частна общинска собственост №
3545/06.10.2015г., при първоначална продажна цена въз основа на пазарна оценка
изготвена от лицензиран оценител в размер на 15 300,00 лева /петнадесет хиляди и
триста лева/ с ДДС. Сумата от търга да бъде използвана за погасяване на задълженията
на «Еледжик-Стил»ЕАД ( в ликвидация).
2.Възлага на Кмета на Община Костенец да извърши всички необходими
процедури по организирането и провеждането на публичния търг с явно наддаване, за
продажба на имота, след влизане в сила на Решението за промяна в Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец
през 2020г.
3.Възлага на Кмета на Община Костенец да сключи договор за покупко –
продажба със спечелилия участник.
ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 13
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 26 ноември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинска
собственост и чл. 57, ал. 1 от Наредба за общинската собственост, с поименно
гласуване с 11 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“, Общински съвет – Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
№ 176
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими
имоти – частна общинска собственост, представляващи: Поземлен имот с
идентификатор № 38916.10.40 с площ от 409 кв.м. и Поземлен имот с идентификатор №
38916.10.41 с площ от 325 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрена със Заповед № РД-18-13/10.05.2005г. на изпълнителния директор на АК,
образуващи Урегулиран поземлен имот ХХХІІ – 40,41 с площ от 734 кв.м. в кв. 1 по
регулационния план на к.к. Вили Костенец, при първоначална продажна цена въз
основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 29 360,00 лева
/двадесет и девет хиляди триста и шестдесет лева/ с ДДС. Сумата от търга да бъде
използвана за закупуване на 10 бр. камери за видеонаблюдение в с. Костенец и
погасяване на задълженията на «Еледжик-Стил»ЕАД (в ликвидация).
2.Възлага на Кмета на Община Костенец да извърши всички необходими
процедури по организирането и провеждането на публичния търг с явно наддаване, за
продажба на имота, след влизане в сила на Решението за промяна в Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец
през 2020г.
3.Възлага на Кмета на Община Костенец да сключи договор за покупко –
продажба със спечелилия участник.
ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 13
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 26 ноември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.11 и чл.27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал.2, т.6 във връзка с §8, ал. 2, т. 2
и т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, с 11 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 177
1.Дава съгласие като собственик на УПИ ХХІ-„За каптаж и озеленяване” в кв.4,
за изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация /ПУП
- ИПР/ на УПИ VІ-43 и УПИ ХХІ „За каптаж и озеленяване” в кв. 4 по кадастралния и
регулационен план на с.Горна Василица, мах. „Нова”, при което се изменя вътрешната
дворищно-регулационна граница между УПИ VІ-43 и УПИ ХХІ „За каптаж и
озеленяване” по имотните граници на поземлен имот с пл.№ 43, като придаваемите 63
кв.м. към УПИ VІ-43, предвидени по действащия регулационен план, се включват в
общинския УПИ ХХІ „За каптаж и озеленяване” и 3 кв.м. от улица между о.т. 132 – о.т.
581 се придават към УПИ VІ-43.
2.Приема пазарна цена на 3 кв.м, които се придават към УПИ VІ-43 собственост на Данаил Данев Едрев в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/. Възлага на
кмета да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от
ЗУТ. Сумата да бъде използвана за закупуване на 10 бр. камери за видеонаблюдение в
с. Костенец и погасяване на задълженията на «Еледжик-Стил»ЕАД (в ликвидация).
3.Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по Закона за
устройство на територията и свързаните с него нормативни актове, във връзка с
разрешаването и изработването на изменението на плана за регулация.
ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 13
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 26 ноември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и мл.27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1. от Закона за устройство на
територията, с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 178
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Костенец, одобрява
представения проект на Подробен устройствен план – парцеларен план и план - схема
за обект: „Оптична кабелна мрежа за пренос на електронни съобщения на територията
на село Костенец, община Костенец“.

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 13
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 26 ноември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и али.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация”, с поименно гласуване с 11 гласа „за“, 0
„против“ и 0 „въздържали се“, Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 179
1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си да бъде предоставен строителен
материал от склад за преработена дървесина, собственост на на Община Костенец,
на Румяна Николаева Христова за направа на покрив, изгорял при пожар на
жилищна сграда, находяща се в к.к. Пчелински бани, ул.”Рила” № 39, както
следва:
 Греди –
5 м. 8/10 1,920 куб.м. - 48 бр.;
 Греди –
5 м. 12/14 0,590 куб.м. - 7 бр.;
 Греди –
4 м. 12/14 0,940 куб.м. - 14 бр.;
 Греди –
4 м. 10/10 0,840 куб.м. - 21 бр.;
 Кофражки дъски10/2,5 2,750 куб.м. - 300 бр.
2. Възлага на Директора на ОП „БКС” Костенец да предприеме необходимите
действия по приспадане на необходимото количество преработена дървесина от
наличността, заприходена като „Наличност на дървесина в обект” в
информационната система и счетоводните продукти.

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 13
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 26 ноември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21,ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 във връзка с чл.17, ал.1,т.4 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване
с с 11 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“, Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 180
1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 лв. за раждане на дете на
следните жители на община Костенец:

1.1. Вержиния Стефанова Шопска
1.2. Йоана Станиславова Наджакова
1.3. Христина Миленова Манчева
2.Общински съвет – Костенец, отпуска помощи за лечение на следните жители
на Община Костенец:
2.1.Маргарита Стоянова Димитрова, жител на с. Костенец – 300,00 лв.
2.2.Недка Тодорова Атанасова, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.
2.3.Албена Владимирова Стефанова, жител на с. Костенец - 200,00 лв.
2.4.Николай Николов Георгиев, жител на с. Костенец – 200,00 лв.
2.5. Иван Стоименов Деянов, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.
3. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общинския бюджет.

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

