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
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.23 във връзка с ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.103, ал.2,т.2, чл.107, ал.2,
чл.108, ал.3 е чл.116, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.26 от
Закона за нормативните актове, с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 181
1. Общински съвет – Костенец приема Наредба за условията и реда за използването на
спортните обекти – общинска собственост на територията на Община Костенец.
2. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на община Костенец да извърши
всички необходими действия за изпълнение на настоящото решение.

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, с 12 гласа
„за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 182
Общински съвет Костенец – приема Наредба за допълнение и изменение на
Наредба за определянето на местни данъци на територията на Община Костенец
приета с Решение №145 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет –
Костенец, проведено на 18.09.2020г.

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.7 и ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с 12 гласа
„за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 183
Общински съвет – Костенец одобрява Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на
територията на Община Костенец, приета с Решение № 146 по Протокол № 11 от
заседание на Общинскияс ъвет – Костенец, проведено на 18.09.2020г.

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.7 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.66 от Закона за местните
данъци и такси, с поименно гласуване с 12 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“,
Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 184
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
1 173 789.64 лв.
2. Общински съвет Костенец - определя годишен размер на таксата за битови
отпадъци спрямо количество на отпадъка както следва:
- за един съд тип „Бобър” – 1 800 лв. за година.
3. Общински съвет Костенец – определя такса битови отпадъци за 2021 г. на
9.0 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот за физическите лица, от
които 3.5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване, 4.0 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 2021 г. на
12.0 промила върху по-голямата от отчетната стойност или данъчната оценка на
недвижимия имот за юридически лица, от които 5.0 промила за сметосъбиране и
сметоизвозване, 5.5 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 и общинска болница.

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
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал.1 т. 23 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал. 3 от Закона за
социалните услуги, с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет –
Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 185
1. Общински съвет - Костенец създава Съвет по въпросите на социалните услуги
в община Костенец.
2. Одобрява неговия състав както следва:
 Представител на Дирекция „Социално подпомагане” - Ихтиман – Ани
Попгенова – социален работник в отдел „ИОХУСУ”;
 Представител на „СБПЛР-Костенец” ЕООД – Елка Добрева – главна
медицинска сестра в „СБПЛР-Костенец” ЕООД;
 Представител на Регионално управление на образованието – София –регион –
Йордан Томов – старши експерт по приобщаващо образование ООМДК;
 Представител на РУ – Костенец старши инспектор Красимир Цветков –
началник група ОП;
 Мариана Павлова – директор на дирекция АПИОЧР и ФСД в община
Костенец;
 Анелия Томова – общински съветник при Общински съвет – 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
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 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, с поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет –Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 186
1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си община Костенец да
кандидатства за финансиране с проектно предложение „Ремонт и
реконструкция на многофункционална спортна зала към ОУ „Христо
Смирненски”, гр. Момин проход, УПИ ІІ, кв.25 по ЗРП на гр. Костенец” към
Министерството на младежта и спорта по Наредба № 4 от 08.07.2019г. за
финансовото подпомагане на изграждането и обновяването на спортни
обекти – държавна и общинска собственост.
2. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на община Костенец да
осъществи всички необходими действия за подготовка, подаване и
изпълнение на проектното предложение.

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
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17 т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 187
1. Общински съвет - Костенец дава съгласие община Костенец да реализира
предоставянето на топъл обяд по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 – Топъл обяд в
условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за
публичните финанси.
2. Общински съвет - Костенец дава съгласие община Костенец да кандидатства с
проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 – Топъл обяд в условията на
пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане
3. Възлага на Кмета на община Костенец да осъществи всички необходими
действия за подготовка, подаване и изпълнение на проектното предложение по
процедура процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от
COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане

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
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 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

РЕШЕНИЕ
№ 188
Общински съвет – Костенец дава съгласието си и възлага на „Костенец лес 18”
ЕООД да предостави безвъзмездно дърва за огрев за отоплителен сезон 2020г. – 2021 г.,
в размер на 10 куб.м. на ОП „Траянови врата”.

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
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21 ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 124 от Закона
за публичните финанси и във връзка с продължаващата усложнена епидемологична
обстановка в страната, с поименно с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 189
I. Общински съвет - Костенец дава съгласие община Костенец да използва
гратисен период от 3 /три/ месеца за заплащане на главницата и лихвата по Договор за
банков заем от 09.09.2016г., сключен между Община Костенец и „Уникредит Булбанк“
АД, за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021г., като се удължава срока за погасяване на
задълженията на Община Костенец по главницата към банката кредитор със срок от 3
/три/ месеца от крайния срок на договора 30.03.2026 г. до 30.06.2026 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Костенец да отправи необходимото мотивирано
искане до банката - кредитор, както и да извърши всички останали необходими правни
и фактически действия за изпълнение на решението по т. І.
ІІІ. Предвид спешната необходимост от получаване на средствата, необходими
включително за защита на обществения интерес, на основание чл. 60, ал.1 от АПК,
Общински съвет Костенец допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 190
1. Общински съвет Костенец дава съгласието си община Костенец да
кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020, по Приоритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването
на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, по процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002
“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”
2. Упълномощава Кмета на община Костенец да извърши всички необходими
действия за подготовка, подаване и изпълнение на проектното предложение.

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
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 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.181, ал.1 от Закона за горите, с поименно гласуване с 13 гласа „за”,
0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 191
Общински съвет – Костенец, в качеството си на едноличен собственик на капитала, дава
съгласието си и възлага на Кмета на община Костенец да предприеме всички правни и
фактически действия за отписването на „Костенец лес 18” ЕООД от регистъра по чл.241, ал.1
от Закона за горите.

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
№ 14
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 17 декември 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 13 гласа „за“, 0
„против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет –Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 192
1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 лв. за раждане на дете на
следните жители на община Костенец:

1.1. Стефка Цанкова Бахчеванова
1.2. Велина Иванова Станковска
1.3. Елица Найденова Починкова
2. Общински съвет – Костенец, отпуска помощи за лечение на следните жители
на Община Костенец:
2.1. Георги Ангелов Стоев, жител на с. Костенец – 1600,00 лв.
2.2.Гергана Михайлова Михайлова, жител на гр. Костенец – 300,00 лв.
2.3. Трендафилка Стайкова Младенова, жител на гр. Костенец – 400,00 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/

