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
№5
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 май 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.17, ал.1,т.3 и 21, ал.1,т.12 и ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка са чл.197, ал.3 от
Закона за предучилищното и училищното образование, с 15 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 69
Общински съвет – Костенец приема Годишен план за дейностите за подкрепа на
личностното развитие на децата/учениците в образователните институции в системата
на предучилищното и училищно образование на територията на община Костенец за
2020 година.

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

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

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№5
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 май 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.8, ал.9 и ал. 10 от Закона за общинска собственост,
със17 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет- Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 70
І.Да се измени и допълни приетата с Решение № 23 от Протокол № 2 от
заседание на Общински съвет – Костенец, проведено на 20 февруари 2020 година
„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:
УПИ І – 1328 ведно с изградените в него: двуетажна
масивна сграда със застроена площ от 100 кв.м., двуетажна
15.
сграда със застроена площ от 111 кв.м. и сграда със
застроена площ от 80 кв.м. в кв. 44 по плана на гр. Костенец
1600 кв.м.
Поземлен имот 1528 ведно с построената в имота масивна
16. едноетажна стопанска сграда със застроена площ от 152
кв.м. в кв. 41 по плана на гр. Костенец

882 кв.м.


В раздел V „Описание на имотите, върху които Община Костенец има
намерение да учреди вещни права”, точка 2 „Имоти, върху които община Костенец има
намерение да учреди право на ползване” се добави следния текст:
1. Самостоятелно обособено помещение с площ от 60 кв.м., находящо се в
северо – източната част на първи /партерен/ етаж от Масивна сграда на два
етажа с мазе, застроена в УПИ І „за търговски комплекс” в кв. 14 по плана на
гр. Момин проход.
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
№5
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 май 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване със 17 гласа „за“, 0
„против“ и 0 „въздържали се“, Общински съвет – Костенец, прие
РЕШЕНИЕ
№ 71
Общински съвет - Костенец упълномощава Кмета на община Костенец за
издаване на Запис на заповед за обезпечение на авансовото плащане в размер на
179 920,92 лева (сто седемдесет и девет хиляди деветстотин и двадесет лева и
деветдесет и две стотинки) представляващи 10% (десет процента) от стойността на
безвъзмездната финансова помощ по договор №BG16M1OP002-2.010-0036-С01 за
проектно предложение № BG16M1OP002-2.010-0036 „Закриване и рекултивация на
депо за битови отпадъци на територията на община Костенец“, процедура
№BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по
нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14, приоритетна ос 2 „Отпадъци” на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

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
№5
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 май 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл.137, ал.1,
т.3 и т.5 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.3 и т. 5 и чл.31, ал.2 от Учредителния акт на
„Костенец лес 18” ЕООД, с поименно гласуване с 13 гласа „за“, 3 „против“ и 1
„въздържали се“ Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 72
1.Общински съвет – Костенец, в качеството си на едноличен собственик на
капитала, приема годишния счетоводен отчет за 2019г. на търговско дружество с
общинско имущество “ Костенец лес 18” ЕООД.
2. Не освобождава от отговорност управителя за отчетната 2019г.
3. Разпределя печалбата както следва: 10% законов резерв за дружеството и 90%
за едноличния собственик на капитала.
4. На основание чл.41, ал.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване на
правата на собственост на община Костенец в търговските дружества с общинско
участие в капитела приема за сведение отчет за първото тримесечие на 2020 г. на
„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
№5
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 май 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.8 във връзка с т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с 15 гласа
„за“, 1 „против“ и 0 „въздържали се“, Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 73
Общински съвет – Костенец в качеството си на едноличен собственик на
капитала на „Костенец лес 18”ЕООД, възлага на Управителя да изплати глоби по
наказателни постановления № 100 от 28.04.2020г. и №101 от 28.04.2020г на РДГ София
общо в размер на 400 (четиристотин) лева.

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
№5
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 май 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, във връзка с чл.54, ал. 2 от Закона за
държавната собственост, с поименно гласуване с 16 гласа „за“, 0 „против“ и 0
„въздържали се“, Общински съвет Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 74
Общински съвет Костенец изменя и допълва Решение № 27 от Протокол № 4 от
заседание на Общински съвет – Костенец, проведено на 23 февруари 2017година, както
следва:
1.
Общински съвет – Костенец дава съгласие за безвъзмездно придобиване в
собственост от Община Костенец, по реда на чл. 54 от Закона за държавната
собственост на имот – държавна собственост, за трайно задоволяване на обществени
потребности от местно значение, както следва:
 5/11 от поземлен имот с идентификатор № 38916.10.191 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на к.к. Вили Костенец, община Костенец,
Софийска област с площ от 3001 кв.м., ведно с построената върху него
сграда с идентификатор № 38916.10.191.1 със застроена плащ от 290
кв.м., на три етажа със сутерен, състояща се от три тела, стоманобетонова
конструкция, построена 1979г., за които е съставен акт за публична
държавна собственост № 3147-МВР/03.08.2018г., утвърден от министъра
на вътрешните работи.
2.
Общински съвет Костенец упълномощава кмета на Община Костенец да
извършва всички необходими фактически и правни действия, по безвъзмездното
придобиване в собственост на имота по т.1.
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
№5
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 май 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за общинска собственост, с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0
„против“ и 0 „въздържали се“, Общински съвет Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 75
Общински съвет – Костенец дава съгласие като собственик да се промени
предназначението от публична в частна общинска собственост на част от улица между
о.т. 784 – о.т. 789 – о.т. 788 с площ от 295 кв.м., която се включва в новообразуван УПИ
L (урегулиран поземлен имот петдесети) – „За производствена дейност” с площ от 2165
кв.м., съгласно изработен проект за изменение на ПУП-ИПРЗ /подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и застрояване/ на УПИ V-674 и УПИ VІ-674 в
кв. 84 по регулационния план на гр.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
№5
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 май 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 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“, Общински съвет –Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 76
1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 лв. за раждане на дете на
следните жители на община Костенец:
1.1. Елена Димитрова Дакова
1.2. Валентина Здравкова Цветанова
1.3. Галя Иванова Цветанова
1.4. Мадлен Георгиева Петкова
1.5. Ема Стефоанова Благоева
1.6. Павлина Василева Колтева
2. Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общинския бюджет.

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

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

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№5
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 май 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона
за водите, с поименно гласуване със 17 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“,
Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 77
Общински съвет – Костенец, дава мандат на Кмета на Община Костенец, на
редовното Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, свикано на 29.06.2020
г., да изрази позицията на Община Костенец по предварително обявения проект за
дневен ред в писмо на Областния управител на Софийска област с изх.№АВиК61/21.05.2020 г. и да гласува както следва:
1. По първа точка от дневния ред – „за“;
2. По втора точка от дневния ред – „за“;
3. По трета точка от дневния ред – при постъпване на други въпроси на
заседанието, да приеме предложенията към същите, както при необходимост да гласува
по негова преценка, с оглед запазване интересите на Община Костенец.

ИВАН БАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
…………………………………………………………………….
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………………………….
/К. БОНЕВА/
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e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№5
от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 май 2020 година
…………………………………………………………………………………………………
На основание чл.21, ал.1,т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5, във връзка с чл.49, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване
с 14 гласа „за“, 0 „против“ и 3 „въздържали се“, Общински съвет- Костенец прие
РЕШЕНИЕ
№ 78
1.
Общински съвет – Костенец дава съгласието си да бъдат привлечени двама
външни експерти (икономист и юрист) за подпомагане работата на Постоянните
комисии към Общински съвет – Костенец.
2.
С лицата да бъдат сключени граждански договори за услуга за срок от пет
месеца на стойност 5000,00 /пет хиляди/ лева на експерт.

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

