
 

 
                  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 

  

№ 4 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 22 февруари 2021 година 

………………………………………………………………………………………………… 

 

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 

 

№ 20 

 

Общински съвет – Костенец приема Годишен отчет на Кмета на общината за 

изпълнение на Програмата за управление на община Костенец. 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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                  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 

  

№ 4 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 22 февруари 2021 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 с 15 гласа «за», 0 «против» и 0 «въздържал се», 

Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 21 

1. Приема отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособена територия, 

обслужвана от „ В и К” ЕООД – София за 2020 г.; 

2. Приема отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по  В и К на 

обособена територия, обслужвана от „ В и К” ЕООД – София за 2020 г. и 

обяснителна записка към него; 

3. Приема прокт-бюджет на Асоциация по В и К на обособена територия, 

обслужвана от „ В и К” ЕООД – София за 2021 г. 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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                  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 

  

№ 4 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 22 февруари 2021 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.1 т.8, т. 13, т.23 и чл.27, ал. 4  и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 10, чл. 17, ал. 3, чл.25, 

ал. 2, чл. 29, ал. 3, т. 1 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 и чл. 84 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги , във връзка със чл. 51 от 

ЗДБРБ за 2021 г. и т. 1, 4 и 13 от РМС No 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г, 

с поименно гласуване с 16 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет – 

Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 № 22 

 

1. Общински съвет – Костенец създава нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“ в община  Костенец,  като делегирана от държавата дейност, считано от 

01.03.2021 г. 

2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се администрира и управлява от 

Дирекция АПИОЧР и ФСД и отдел ЕППР на общинска администрация- Костенец от 

екип назначен със заповед на кмета на общината. 

3. Ръководителят/Координаторът на екипа организира и изпълнява всички 

дейности, свързани с прякото предоставяне на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“ съгласно ЗСУ, ППЗСУ и заповедите на кмета на общината.  

4. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга по т. 1 се 

определят съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка с РМС за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели и 

разчетните показатели на МФ за община Костенец  за 2021 г. –171    355  лв. за 43 бр. 

субсидирани потребители. 

5. Мястото, на което се предоставя социалната услуга е на територията на община  

Костенец в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до 

тяхната домашна среда. 

6. Условията и реда за ползване на необходимата материална база, обзавеждане и 

оборудване за предоставяне на услугата, вкл. нейното управление и администриране се 

определят от кмета на общината. 

7. Броят и длъжностите на служителите в екипа, които ще извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга се определят от кмета на община  в рамките на 

средствата, определени по реда на т. 4.  
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8. Възлага на Кмета на Община да извърши последващи действия по изпълнение 

на Решението, вкл. да утвърди правилата, процедурите и образците на документи във 

връзка с организирането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на 

услугата „Асистентска подкрепа“ считано от 01.03. 2021 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 

  

№ 4 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 22 февруари 2021 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 и връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл. 94,ал.1, ал. 2 и ал.3 и чл.39  от Закона за публичните финанси и във връзка 

с разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2021г. на РБ и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности 

и за съставяне,обсъждане ,приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, с 

поименно гласуване с 12 гласа „за“, 0 „против“ и 4 „въздържал се“, Общински съвет – 

Костенец прие 

 Р Е Ш Е Н И Е 

№ 23 

     Приема бюджета на Община Костенец за 2021 година, както следва: 

1. По приходната част в размер на общо 16 958 514  лв.    , в т. ч.: 

 1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на 7 825 762 лева, от 

които: 

1.1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.50  от ЗДБРБ за 2021 

г.                                               7 600 258 лева  

1.1.2. Преходен остатък от 2020 г.                       225 504  лева 

От държавна дейност: 225 504 лв. в това число: 

 функция „Образование”: 225 504 лв; 

 

         1.2. Приходи за местни дейности в размер на общо          9 132 752  лева, в т.ч. 

         1.2.1.Собствени приходи –                                                             5 084 694 лева 

1.2.1.1 .Имуществени и други данъчни приходи               819 500 лева 

1.2.1.2. Неданъчни приходи   –              4 265 194 лева 

 

        1.2.2. Трансфери за местни дейности             1 550 700 лева 

в т.ч. 

 Обща изравнителна субсидия                 963 800 лева 

 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища   

                            161 900 лева 

 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности   

                                           425 000 лева 
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       1.2.3. Операции с финансови активи –                 /- 1 371 799/ лева в т.ч.:  

 - погасяване на дългосрочни заеми към  ФЛАГ -/-9 905/ лева                                                                       

- такси по чл.64 и чл.60 от Закона за управление на отпадъците съгласно приетата 

план сметка  - /-343 340 / лева                                                    

 - съфинансиране  по проект за изграждане на Регионално система за управление 

на отпадъците -                                               /- 127 674/ лева                                

- Възстановяване на текущ банков заем -                   /- 353 700/ лева 

- Възстановяване безлихвен заем -                               /-312 300/ лева 

- Лизингови вноски -                                                      /-224 980 /лева 

      1.2.4.Преходен остатък –                                                     3 869 157 лева 

2. Приема бюджета на Община Костенец по разходната част в размер на 16 958 

514 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  7 825 762  лева, 

разпределени по функции, както следва: 

 Ф-я І “Общи държавни служби”          888 100 лева 

 Ф-я ІІ “Отбрана и сигурност”          134 626 лева 

 Ф-я ІІІ Образование”        5 853 140 лева 

 Ф-я ІV “Здравеопазване”           254 453 лева 

 Ф-я V”Социално осигуряване,подпомагане и грижи”      171 355 лева 

 Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности”           298 584 лева 

           2.2. Разходи за местни дейности в размер на 8 793 924 лева, разпределени по 

функции, както следва: 

 Ф-я І “Общи държавни служби”          704 843 лева 

 Ф-я ІІІ Образование”                       350 000 лева 

 Ф-я ІV “Здравеопазване”             60 900 лева 

 Ф-я V “Социално осигуряване, 

 подпомагане и грижи”           250 261 лева 

 Ф-я VІ “Жилищно строителство, 

БКС и опазване на околната среда”         6 089 513 лева 

 Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, 

 религиозни дейности”            121 150 лева 

 Ф-я VІІІ “Икономически дейности и услуги”      1 184 220 лева 

 Ф-я IX „Разходи некласифицирани в други функции”           33 037 лева 

                                            

2.3. Разходи за дофинансиране на делегираните дейности с местни приходи в 

размер на 338 828  лева, разпределени по функции, както следва: 

 Ф-я І “Общи държавни служби”           298 828 лева 

 Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, 



       религиозни дейности”               40 000 лева 

3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет,изчислено на касова 

основа в размер на (- 3 193 776) лева. 

4. Приема Инвестиционна програма за 2021г. в размер на 4 697 807 лева,и 

одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 425 

000 лв. съгласно Приложение № 7 и капиталовите разходи, финансирани от приходи по 

§ 40 00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127,   

от  ЗПФ в размер на  275 323 лв., преходен остатък от целева субсидия за капиталови 

разходи от 2019г. – 127 326 лева и преходен остатък от 2019г. по ПМС №373  – 1 200 

000 лв.,по ПМС № - 2 433 172 лв. и средства от ОП”ГЗГФ” – 219 592 лв. 

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

5.1. Помощи по Решение на ОбС в размер на 25 000 лева в т.ч. помощ за раждане 

на дете  в еднократен размер от 200 лв. 

5.2. Членски внос на Община Костенец в размер на 5 500 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 се извършват чрез 

съответните бюджети в рамките на бюджетната година. 

5.4. Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 2%  от 

издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация" или 9 048 лв..  

5.5. Лимит за представителни разходи на председателя на общински съвет в 

размер на 1% от издръжката на местна дейност 123 "Общински съвет" или  4 524 лв.  

5.6. За финансово подпомагане дейността на: СБДПЛР Костенец ЕООД – 60 000 

отразени в бюджета на местна дейност 412 “Общински болници”. 

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

6.1. За подпомагане дейността на клубове на инвалиди и пенсионери и 

сдружения– 6 000 лв. в дейност „Клубове на пенсионера и инвалида ; 

6.2. За подпомагане дейността на спортните клубове –  70 000 за субсидии, за 

национални и местни празници  20 000 лв. в дейност „Общи държавни служби”.  

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 2021г. и ПМС 408  за изпълнение на държавния бюджет за 2020г.  

 7.1. Стойността на билета за длъжностите се компенсира в размер на 100 % за 

автомобилния транспорт и  за железопътния транспорт . 

8. Съгласно Решение № 113/27.08.2020 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 – 67 

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  -  933 817 лв. за 88 щ.бр. 



   - Общински съвет – 170 583 лв. 

   - Отбрана и сигурност – 60 795 лв. за 6 щ.бр. 

   - Здравеопазване – 186 056 лв. за 15.5 щ.бр. 

   - Домашен социален патронаж – 144 641 лв. за 12 щ.бр. 

   - По ПМС 66 – 60 917 лв. за  6 щ. бр. 

- Звено Спорт – 26 133 лв. за 3 щ.бр. 

   - ОП Траянови врата – 53 388 лв. за 5 щ. бр. 

- ОП „БКС” – 599 871 лв. за 54 щ.бр. 

  - ОП „ГЗГФ” – 162 000 лв. за 13 щ.бр. 

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет по приложение № 9. 

10. Задължава кмета да разпредели одобреният от ОбС бюджет  по тримесечия и 

утвърди разпределението. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 

разпоредители с бюджет. 

11. Упълномощава Кмета: 

11.1. Да определи месечни лимити за финансиране на делегираните държавни 

дейности, съгласно ЗДБРБ за 2021 г.: 

първо тримесечие – 30 на сто 

второ тримесечие – 25 на сто 

трето тримесечие – 20 на сто 

четвърто тримесечие – 25 на сто 

11.2. 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 не лихвените разходи и предоставени трансфери 

под утвърдения им размер, същите да бъдат намалени по съответните бюджети. 

11.3. 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. 

12. Определя  размера на   общинския дълг за 2021г. в  размер на 3 946 948 лв. на 

01.01.2021 г. и размера на общинския дълг към 31.12.2020г. в размер на 3 058 065 

лева.Община Костенец не предвижда поемане на нов дълг през 2021г.   

13. 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. 

14.  Общия размер на задълженията от минали години които ще бъдат разплатени 

в бюджет 2021 г.е 397 838 лева съгласно план график и ще се съберат вземания от 

минали години в размер на  661 434 лв.   

15. Определя приоритетите на бюджетните разходи за 2021 година, както следва: 

 15.1. Първа група – Разходи, осигуряващи жизнено важни доходи и плащания: 

Заплати, осигурителни плащания, помощи и стипендии; 

15.2. Втора група – Плащания по обслужване на общинския дълг и неразплатени 

разходи от минали години ;  



15.3. 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. 

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

 Капиталови разходи с целеви и собствени средства. 

16. При възникване на непредвидени обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, 

катастрофи и други щети, финансирането на разходите за нормализиране обстановката 

в общината, да се счита за първостепенен приоритет за определения период. 

17. Възлага на Кмета на общината: 

17.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните 

разпоредители.  

17.2. Да ограничава или спира финансирането на второстепенните разпоредители 

с бюджетни кредити при неспазване на финансовата дисциплина и на правилата по 

Системите за финансово управление и контрол. 

17.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 

постъпилите средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите 

и спонсорите; 

18. Определя максималния размер на новите задължения за разходи които могат 

да надвишават в края на  2021г.,15 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години /10 857 444 лв./ или в абсолютен размер на 1 628 

617 лв. съгласно чл.94 от ЗПФ. 

19. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи които не могат 

да надвишават в края на 2021г. 50 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години /10 857 444 лв./ или в абсолютен размер на 5 428 

722 лв. 

20. 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. 

21. При спазване на общия размер на бюджета и възникване на неотложни и 

доказани потребности, Общински съвет оправомощава  Кмета на общината да 

извършва компенсирани промени  /чл. 125, ал. 1 от ЗПФ/: 

21.1. 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. 

21.2. 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. 



22. Задължава ръководителите на бюджетни дейности и звена, финансирани чрез 

общинския бюджет, в 15 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. 

23. 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 е част от общинския бюджет. 

24. 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.  

25. 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. 

26. Задължава читалищните настоятелства да представят отчет на кмета на 

общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия. 

27. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средства от ЕС 

съгласно приложение 6.  

28.Да одобри актуализирана бюджетна прогноза на община Костенец за местните 

дейности за периода 2021 – 2023г.след приемане на Решението на Министерски съвет 

за бюджетна процедура 2021г. 

29. Приема доклада по проекта на бюджет 2021г. на община Костенец.  

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

 

 

 

 

 

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 

  

№ 4 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 22 февруари 2021 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 и чл. 55 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 181, ал. 5 от Закона за горите и чл. 5, ал. 2, т.6 от 

Правилника за организацията и дейността на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И 

ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“, с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал 

се”, Общински съвет – Костенец прие 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 24 

 

1. Общински съвет - Костенец избира инж.  Илия Карамфилов Костянев за 

Директор на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – 

КОСТЕНЕЦ“ към Община Костенец. 

2. Общински съвет - Костенец утвърждава месечно трудово възнаграждение на 

Директора на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД – 

КОСТЕНЕЦ“ в размер на 1700.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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                  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 

  

№ 4 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 22 февруари 2021 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 (ЗМСМА), чл.111-114 от Закона за горите 

(ЗГ) и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, с поименно гласуване с 12 гласа „за“, 3 „против“ и 1 

„въздържал се“, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 25 

1. Приема годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. в горски територии 

- общинска собственост в предложените количества и категории дървесина 

съгласно табличната форма приложена към решението, съгласно Приложение І. 

       2. Приема предложените цени за продажба на дървесина съгласно Приложения 

2,3,4,5, и 6. 

       3. Начина на продажба на дървесина от горските територии - общинска собственост 

да се извършва при условията и по реда на чл.122 ал1 от ЗГ. 

-А. Чрез продажба на стояща дървесина на корен. 

-Б. Чрез добив и продажба на дървесина. 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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                  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 

  

№ 4 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 22 февруари 2021 година 

………………………………………………………………………………………………… 

Общински съвет – Костенец, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.120, 

ал. 3, чл.123, ал.1, т.2 от Закона за горите (ЗГ), с поименно гласуване с 14 гласа „за“, 0 

„против“ и 1 „въздържал се“, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 26 

 1. Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти, когато 

представлява стопанска дейност, да се извършва по реда на чл.120, ал. 1, т. 3 от ЗГ – 

„чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”. 

2.  За недървесни горски продукти през 2021 г. се заплащат следните цени, без вкл. 

ДДС: 

 № 

по 

ред 

Наименование Мярка лв. без 

вкл.ДДС 

1 2 3 4 

I. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните 

растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово 

състояние и животни: 

    

1. Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей, 

коприва, троскот) 

 кг 0,10  

2. Листа (с изключение на листа от коприва):     

  - орех кг 0,10 

  - други кг 0,10 

3. Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) кг 0,10 

4. Цветове (с изключение на цветове от лайка) кг 0,10 

5. Плодове:     

  - хвойна синя кг 0,30 

  - шипка кг 0,20 

  - орех, обикновен кестен кг 0,80 

  - други кг 0,20 

6. Горски репродуктивни материали:     

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


  - иглолистни шишарки:     

  пълни (със семена) кг 0,20 

  празни (без семена) кг 0,20 

  - семена от иглолистни видове кг 1,50 

  - необработени изходни материали (шушулки, плодове, 

съплодия, шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове: 

    

  пълни (със семена) кг 0,50 

  празни (без семена) кг 0,30 

  - семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други кг 0,40 

  - части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване бр. 0,70 

7. Пъпки кг 0,20 

8. Кори:     

  - корков дъб (женски корк) кг 0,30 

  - обикновен кестен кг 0,50 

  - други кг 0,50 

9. Лишеи, мъхове:     

  - боров, дъбов кг 0,30 

  - други кг 0,40 

  - мъхове кг 0,40 

10. Гъби:     

  - смръчкула кг 0,50 

  - пачи крак кг 0,30 

  - манатарка кг 0,30 

  - сиво-жълт пачи крак кг 0,15 

  - рижийка, челядинка кг 0,10 

  - масловка кг 0,10 

  - златист пачи крак кг 0,20 

  - тръбенка кг 0,15 

  - други кг 0,10 

11. Събиране на охлюви кг 0,30 

12. Събиране на раци кг 0,80 

13. Улов на жаби кг 0,80 

II. Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча) кг 0,05 

III. Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) пр. куб. 

м 

0,15 

IV. Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пр.куб. 

м 

4,00 

V. Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели) т 10,00 

VI. Коледни елхи:     

  

  

- до 1 м 

- до 2 м 

- над 2 м 

бр. 

бр. 

бр. 

 

2,50 

4,00 

6,50 

 



  

VII. 

 

Пръчки: 

    

  - върбови, лескови и др. (сурови) бр. 0,15 

  - дрянови клони до 1 м бр. 0,15 

VIII. Камъш, папур и др. кг 0,40 

IХ. Пънове от всички дървесни видове пр. куб. 

м 

6,00 

X. Борина от пънове т 3,00 

XI. Смола - балсамова (течна и суха) кг 2.00 

 

 2.1. Цената се заплаща преди издаване на позволителното за ползване. 

3. Пашата на селскостопански животни в горските територии – общинска 

собственост през 2021 г., да се извършва след заплащане на следните цени /за една 

календарна година, без вкл.ДДС/: 

 - едър рогат добитък – за 1 бр. – 3.00 лв.; 

 - коне, катъри, магарета и мулета – за 1 бр. – 2.00 лв.; 

 - овце - за 1 бр. – 1.00 лв.; 

 - свине - за 1 бр. – 3,00 лв.; 

 - кози и ярета до 3 броя - за 1 бр. – 5,00 лв.; 

 - кози и ярета до 5 броя - за 1 бр. – 8.00 лв.; 

 - кози и ярета над 5 броя - за 1 бр. – 10,00 лв. 

 3.1. Цената се заплаща преди издаване на позволителното за ползване. За 

заплатената цена на лицата се издава документ, върху който полагат подпис, с което 

декларират, че са запознати със заповедта на Кмета на Община Костенец, издадена на 

основание чл.125, ал.1 от ЗГ. 

 

 4. Определя следните цени за издаване от ОП ГЗГФ на позволителни, 

разрешителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства и техни дубликати за 

горскостопанска дейност през 2021 г. в общински горски територии и частни имоти, а 

именно: 

Наименование Мярка лв.без ДДС 

За издаване на позволителни, разрешителни, превозни билети, 

удостоверения и свидетелства 

бр. 1,50 

За издаване на дубликати на позволителни, разрешителни, 

удостоверения и свидетелства 

бр. 

 

1,20 

 

4.1.Цената се заплаща при отправяне на искането за извършване на услугата. 

4.2. Определя следните цени за измерване и маркиране на стояща и лежаща дървесина 

от служители на ОП ГЗГФ за горскостопанска дейност през 2021 год., в общински 

горски територии и частни имоти. 

Наименование  Мярка лв. без ДДС 

Измерване на едра, средна и дребна строителна дървесина в 

лежащо състояние /в т.ч. ОЗМ/ 

куб.м 0,85 

Измерване на дърва за горене в лежащо състояние /в т.ч. 

техн.д-на/  

пр.куб.м 0,50 

Маркиране на дървесина в стоящо състояние на физически 

лица в частни имоти 

 

куб.м 

 

0,60 

Издаване на разрешителни за сеч в селскостопански бр. 5.00 



имоти,както и в рамките на регулацията на населените 

места 

Такса за отсичане на дърво бр 5.00 

  

4.3.Цената се заплаща при подаване на искането за извършване на услугата. 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 4 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 22 февруари 2021 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, т.8  и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл.35, 

ал.4, т.2, чл. 21, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 

60, ал. 1, т. 2 и т. 4 и ал. 3, чл.72, ал. 2, т. 1, чл. 75, ал. 1 от Наредба за общинската 

собствености §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на 

територията, с поименно гласуване с 13 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, 

Общински съвет - Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 27 

1. Дава съгласие да се промени предназначението от публична в частна 

общинска собственост на общо 395 кв.м., включени УПИ І -1922,1923 „За 

бензиностанция, газостанция и автомивка” в кв. 41А по плана на гр. Костенец, 

представляващи 335 кв.м. - реална част без планоснимачен номер между Поземлен 

имот 1923, Поземлен имот 1922 и улица от о.т. 302а до о.т. 302д, представляваща 

придаваема по регулация от зелена площ; 60 кв.м. - реална част без планоснимачен 

номер между улица от о.т. 302д до о.т. 302а', Поземлен имот 1922 и Поземлен имот 

1923, представляваща придаваема по регулация от улица. 

2. Дава съгласие да се извърши замяна на имот – общинска собственост, 

представляващ част с площ от 99 кв.м. от част – общинска собственост включена в 

УПИ І – 1922,1923 „За бензиностанция, газостанция и автомивка” в кв. 41А, срещу част 

с площ от 99 кв.м. от поземлен имот № 1922, собственост на „Езерото – Желязкови” 

ООД, която е предвидена за отчуждаване за задоволяване на общински нужди за 

изграждане на обект – публична общинска собственост, за реализиране на улица между 

о.т. 302а' – о.т. 302б' – о.т. 302а – о.т. 302б по регулационния план на гр. Костенец. 

3. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността с цел уреждане на 

сметките по регулация по отношение на УПИ І -1922,1923 „За бензиностанция, 

газостанция и автомивка” в кв. 41А по плана на гр. Костенец, между Община Костенец 

и „Езерото Желязкови” ООД, чрез продажбата на частите на общината в горепосочения 

Урегулирани поземлени имоти, а именно 419 кв.м., представляващи 123 кв.м., разлика 

в квадратурата на поземлен имот № 1923 при извършената продажба от общината с 

договор от 14.08.2002г. и квадратурата по кадастралния план на град Костенец; 236 

кв.м. от реална част без планоснимачен номер между Поземлен имот 1923, Поземлен 

имот 1922 и улица от о.т. 302а до о.т. 302д,представляваща  придаваема по регулация 

от зелена площ; 60 кв.м. - реална част без планоснимачен номер между улица от о.т. 

302д до о.т. 302а', Поземлен имот 1922 и Поземлен имот 1923, представляваща 
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придаваема по регулация от улица, за образуване на УПИ І – 1922,1923 „За 

бензиностанция, газостанция и автомивка” в кв. 41А по плана на гр. Костенец, за 

сумата от 6300,00лв. /шест хиляди и триста лева/. 

4. Възлага на Кмета на Община Костенец да сключи договор с „Езерото 

Желязкови” ООД. 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 4 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 22 февруари 2021 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 от закона за общинската 

собственост, чл. 25, ал. 1 изречение второ във връзка със ал. 3, т. 1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §5, т. 31 от 

допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията,  § 14, ал. 1 от 

Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 64, ал.1, т. 4 от Закона за 

устройство на територията, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 34а, ал. 5 от Закона за държавната собственост, с поименно гласуване с 14 

гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет - Костенец прие 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

  

№ 28 

 

1. Общински съвет – Костенец обявява за частна общинска собственост недвижими 

имоти – публична общинска собственост, извън урбанизираните територии, находящи 

се в землището на  село Горна Василица, попадащи в обхвата на одобрения проект за 

ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на железопътна линия София – 

Пловдив, участък Ихтиман – Септември по проект „Модернизация на железопътната 

линия София – Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – 

Септември”, както следва: 

Имот № Начин на трайно ползване Площ /дка 

302054 Местен път 0,455 

000762 Местен път 0,211 

000764 Местен път 0,005 

000767 Местен път 0,093 

000769 Местен път 0,207 

000772 ЖП транспорт 0,093 

000786 Местен път 0,476 

000787 ЖП транспорт 0,122 

000788 Местен път 1,122 

000790 ЖП транспорт 0,705 

000793 ЖП транспорт 0,434 

000795 ЖП транспорт 0,496 

000797 Местен път 0,187 
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000799 ЖП транспорт 0,460 

000802 Местен път 0,026 

000804 ЖП транспорт 0,179 

000805 Местен път 0,061 

000807 ЖП транспорт 0,125 

000808 Местен път 1,936 

000821 Местен път 0,020 

000847 ЖП транспорт 0,655 

000575 ЖП транспорт 0,318 

258009 Местен път 0,762 

001007 ЖП транспорт 1,192 

001006 ЖП транспорт 0,152 

216018 ЖП транспорт 0,413 

227009 ЖП транспорт 0,120 

216015 ЖП транспорт 0,636 

216016 Местен път 0,063 

000833 Местен път 1,233 

000835 Местен път 0,056 

000836 ЖП транспорт 1,587 

216024 ЖП транспорт 0,453 

216022 ЖП транспорт 0,616 

216023 Местен път 0,187 

 

2.Общински съвет – Костенец дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на 

държавата на имоти – общинска собственост извън урбанизираните територии, 

попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за 

изграждане на железопътна линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември по 

проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив на ж.п. участъци 

София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” в землището на с. Горна Василица 

Имот № 000762 с площ от 0,211 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000764 с площ от 0,005 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000767 с площ от 0,093 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000769 с площ от 0,206 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000772 с площ от 0,093 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 000787 с площ от 0,122 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 000786 с площ от 0,476 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000788 с площ от 1,122 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000790 с площ от 0,705 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 000793 с площ от 0,434 дка, НТП: ЖП транстпорт  

Имот № 000795 с площ от 0,496 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 000797 с площ от 0,187 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000799 с площ от 0,460 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 000802 с площ от 0,026 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000804 с площ от 0,179 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 000805 с площ от 0,061 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000807 с площ от 0,125 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 000808 с площ от 1,936 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000821 с площ от 0,020 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000823 с площ от 2,199 дка, НТП: ЖП транспорт  



Имот № 000826 с площ от 0,344 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000825 с площ от 0,027 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000829 с площ от 2,057 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 000394 с площ от 1.265 дка, НТП: Водоем  

Имот № 000836 с площ от 1,587 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 000833 с площ от 1,233 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000835 с площ от 0,056 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000841 с площ от 0,365 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000844 с площ от 0,243 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000848 с площ от 0,001 дка, НТП: Местен път  

Имот № 000847 с площ от 0,655 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 000575 с площ от 0,318 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 001006 с площ от 0,152 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 001007 с площ от 1,192 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 001004 с площ от 2,269 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 204003 с площ от 1,274 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 205008 с площ от 0,375 дка, НТП: Местен път  

Имот № 212094 с площ от 1,189 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 212095 с площ от 0,022 дка, НТП: Местен път  

Имот № 212097 с площ от 0,004 дка, НТП: Местен път  

Имот № 212105 с площ от 0,022 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 216012 с площ от 0,057 дка, НТП: ЖП транспорт 

Имот № 212103 с площ от 0,143 дка, НТП: Местен път  

Имот № 216013 с площ от 1,279 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 216018 с площ от 0,413 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 216015 с площ от 0,636 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 216016 с площ от 0,063 дка, НТП: местен път  

Имот № 216022с площ от 0,616 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 216024 с площ от 0,453 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 216023 с площ от 0,187 дка, НТП: Местен път  

Имот № 220005 с площ от 0,428 дка, НТП: Местен път  

Имот № 220008 с площ от 2,489 дка, НТП: Местен път  

Имот № 227011 с площ от 3,528 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 227013 с площ от 2,277 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 227015 с площ от 1,044 дка, НТП: ЖП транспорт 

Имот № 227017 с площ от 0,373 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 227009 с площ от 1,120 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 229015 с площ от 0,828 дка, НТП: Местен път  

Имот № 229043 с площ от 0,405 дка, НТП: Местен път  

Имот № 230032 с площ от 0,391 дка, НТП: Местен път  

Имот № 230031 с площ от 0,003 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 230034 с площ от 0,018 дка, НТП: Местен път  

Имот № 230035 с площ от 0,042 дка, НТП: Местен път  

Имот № 230039 с площ от 0,032 дка, НТП: Местен път  

Имот № 230041 с площ от 0,208 дка, НТП: Местен път  

Имот № 230043 с площ от 0,024 дка, НТП: Местен път  

Имот № 231056 с площ от 0,096 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 231057 с площ от 1,270 дка, НТП: ЖП транспорт  



Имот № 231060 с площ от 7,579 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 231063 с площ от 0,375 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 231059 с площ от 0,926 дка, НТП: Местен път  

Имот № 231062 с площ от 9,410 дка, НТП: Местен път  

Имот № 254038 с площ от 3,051 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 254042 с площ от 0,215 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 254043 с площ от 0,103 дка, НТП: Местен път  

Имот № 254048 с площ от 0,002 дка, НТП: Местен път  

Имот № 258009 с площ от 0,762 дка, НТП: Местен път  

Имот № 258028 с площ от 0,033 дка, НТП: Местен път  

Имот № 258026 с площ от 0,087 дка, НТП: Местен път  

Имот № 302039 с площ от 0,778дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 302052 с площ от 0,034 дка, НТП: Местен път  

Имот № 302054 с площ от 0,455 дка, НТП: Местен път  

Имот № 303043 с площ от 1,937 дка, НТП: ЖП транспорт  

Имот № 320064 с площ от 0,257 дка, НТП: ЖП транспорт  

 
3.Възлага на Кмета на Община Костенец да извърши всички правни и фактически действия по 

изпълнение на настоящото решение. Възлага на Кмета на Община Костенец да сключи договор 

за дарение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

№ 4 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 22 февруари 2021 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 8 от Наредба за стопанисване, управление и 

разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, с цел стопанисване и управление 

на маломерните имоти от Общинския поземлен фонд, с поименно гласуване с 14 гласа 

„за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“,  Общински съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 № 29 

 

1. Общински съвет – Костенец определя маломерните имоти от Общинския 

поземлен фонд на територията на Община Костенец, по населени места, номера на 

имотите, документ за собственост, площ и наемна цена, описани в таблици – от 

Приложение № 1 до Приложение № 7 включително, които са неразделна част от 

настоящото решение, които могат да се отдават под наем за стопанската 2021 – 2022 

година, без търг или конкурс. 

2. Възлага на Кмета на Община Костенец да издаде заповед за предоставяне 

на маломерните имоти, която да съдържа данните по чл. 8, ал. 2 от Наредба за  

стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд. 

3. Общински съвет – Костенец определя срок за подаване на заявления от 

лицата, желаещи да ползват маломерните имоти от Общинския поземлен фонд до 

15.04.2021г. включително. Право да подават заявления имат лица, които нямат 

задължения към Община Костенец. 

4. Възлага на Кмета на Община Костенец да сключи договори за наем с 

подалите заявления, по реда на чл. 8, ал. 4 от Наредба за  стопанисване, управление и 

разпореждане със земи от общинския поземлен фонд. 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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                  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 

  

№ 4 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 22 февруари 2021 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 14 гласа „за“, 0 

„против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет –Костенец прие 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 30 

 

  1. Общински съвет – Костенец, отпуска помощ по 200 лв. за раждане на  дете на 

следните жители на община Костенец: 

1.1. Полина Пламенова Младенова 

1.2. Йорданка Иванова Петринина 

1.3. Ангелина Георгиева Мильова 

1.4. Даниела Руменова Одажиян 

1.5. Нина Иванова Ангелова 

1.6. Лилия Стефанова Иванова 

 

 2. Общински съвет – Костенец, отпуска еднократни помощи за лечение на 

следните лица: 

2.1. Венетка Георгиева Генчева, жител на гр. Костенец – 800,00 лв. 

2.2. Любомир Боянова Митров, жител на гр. Момин проход – 330,00 лв. 

2.3. Стоянка Георгиева Бекярова, жител на с. Костенец – 200,00 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/ 
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