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УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА,
ЖИТЕЛИ  И ГОСТИ НА ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ,
На 17 август 2020 г. отбелязахме 

1034 години от победоносната 
битката при Траянови врата. Тази 
знаменита победа дава възможност 
за възстановяването на българската 
власт и завладените от Йоан Цимински 
източни територии. Не случайно 
споменът за нея е жив, дори и 1034 
години след нея.

Няма съмнение, че именно тук 
на Крепостта на 17 август  986 
година е постигната бляскава победа 
от смел и храбър военачалник и 
пълководец, който не се страхува от 
превъзхождащите го византийски 
войски. През тази и следващите битки 
той внимателно анализира ситуацията и 
преценява рисковете и възможностите 
си, но решителният превес на силите 
се постига при крепостта.

И затова днес сме в правото си да 
твърдим, че  можем да бъдем горди с 
непобедимия по сила и ненадминат по 
храброст, цар Самуил – една трагична 
фигура в българската история, но и  
забележителен владетел.

Именно при Траянови  врата 
българите демонстрират, че няма да се 

предадат под чужда власт безропотно. 
Величавата победа се превръща в 
символ на освободителното дело, 
водено от Самуил. В тази битка се 
проявяват и най- добрите качества на 
българската войска, стратегическите 
и пълководческите  умения на нейния 
предводител  - цар Самуил. Качествата  
на българското воинство в ония 
времена, известни в историята, правят 
България една от трите най – силни 
империи в Европа.

Макар, че понякога ликът на 
България се засенчва от облаци, тя 
може да бъде горда със своята история 
и с това, че сме наследници на велики 
царе и славни воини. 

В този тържествен ден за пореден 
път си спомняме за това колко велики 
сме ние българите и каква богата 
история имаме.

Искам ние като истински българи, 
да знаем и пазим своя корен и история. 
Да възпитаваме у идното поколение 
гордост и себеуважение от това, че са 
потомци на героично минало и славен 
народ.

Бъдете  доблестни граждани на 
Родината!

За да имаме достойно бъдеще!
И да пребъде във времето България!

1034 години от победоносната битката при Траянови врата

На 30. 08. 
2020 г. Обединен 
футболен клуб - 
Костенец вдигна 
дебютната си 
купа, след като 
спечели първия 
турнир за деца 
„Купа Костенец”. 

Надпреварата беше за деца, родени  2010 
г. и по-малки, а освен домакинът ОФК 
Костенец се включиха: ФК „Академия 
Мургаш” – Елин Пелин, ФК „Марица” 
– Белово и ФК „Чепинец” – Велинград.

Първата официална проява на ОФК 
Костенец беше уважена от Маргарита 
Минчева, зам.кмет на Община Костенец, 
Иван Банчев, председател на Общински 
съвет- Костенец, както и от общински 
съветници. 

Отборите изиграха по три срещи, 
на принципа всеки срещу всеки. 
Децата на ОФК Костенец с треньор 
Венцислав Димитров и ФК „Марица –
Белово постигнаха по две победи, като 
домакините бяха убедителни срещу 
конкурентите си от Белово с 5:0 и с 
голова разлика от всички мачове 10:7 
купата остана в Костенец. 

Ето резултатите от всички мачове:
I кръг
ФК „Академия Мургаш” - ФК 

„Марица” – 2:4
ФК „Чепинец” - ОФК Костенец – 0:0
II кръг
ФК „Академия Мургаш” – ОФК 

Костенец – 0:5
ФК „Чепинец” – ФК „Марица” – 0:3
III кръг
ФК „Академия Мургаш” - ФК 

„Чепинец” – 1:2
ОФК Костенец - ФК „Марица” – 5:0.
Всички срещи бяха много 

емоционални. Разбира се, домакините 
имаха най-мощна агитка, но и гостите 
не отстъпиха и по енергия на терена, и 

по възгласи от родители и приятели на 
трибуните. 

Маргарита Минчева и Иван Банчев 
наградиха всички участници с медали, 
а за шампиона имаше и купа. Турнирът 
завърши с обяд за всички деца, а след 
футболните страсти забавлението 
продължи в басейна.

Благодарим на всички участници, 
треньори, съдии и разбира се на 
родителите за подкрепата.

Обединен футболен клуб - 
Костенец вдигна дебютната си купа

Успение на Пресвета 
Богородица е един от най-
големите християнски празници. 
Този ден е посветен на смъртта на 
Божията майка или на успението 
ѝ. Според преданието на този ден 
апостолите се събрали от местата, 
където проповядвали, за да се 
простят със Света Богородица и 
да погребат пречистото ѝ тяло.

И тази година на 15.08 / 
събота / на параклис „ Успение 
Богородично“ местност Горна 
църква /Вили Костенец/ се 
отбеляза големият храмов празник 
като се отслужи традиционен 
водосвет и се раздаде курбан за 
здраве.
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Г-н Владимир Сотиров e на 50 
години от гр. Костенец. Семеен, с 
едно дете. Бакалавър по образование, 
инженер по транспорта, специалност 
„Технология и управление 
на транспорта“. В момента е 
пенсионер, като значителна част 
от професионалния му опит е в 
системата на Министерство на 
вътрешните работи. В йерархията 
е преминал от патрулен полицай до 
Началник на Районно управление. 
Живее и работи в гр. Костенец, в 
момента помага на родителите му в 
застрахователен офис.

- Господин Сотиров, 
какви бяха личните Ви мотиви 
да приемете да се включите в 
предизборната надпревара за 
Общински съвет- Костенец?

- Както споменах във 
визитката ми, личните ми мотиви 
да се включа в надпреварата за 
общински съветник, на първо място 

са продиктувани от обстоятелството, 
че познавам Костенец и околията 
и за мен, като човек който е живял 
и живее с проблемите на хората от 
общината, е било личен мотив, за 
да помогна с житейския ми опит, 
знанията и уменията, които съм 
натрупал. Не мога да не откроя и 
доверието на хората към мен, с 
които съм разговарял. Също така 
сравнявайки какви проекти и неща 
се правят в съседните градове, 
а в нашият град сякаш нищо не 
се случваше и променяше към 
добро, за жителите на Общината, 
допълнително ме мотивира. 

- Какви са първите Ви 
впечатления за работата 
на общинските съветници в 
Общински съвет – Костенец?

- Като първи впечатления за 
работата на общинските съветници  
мога да посоча, че всеки един от 
съветниците проявява интерес 
по различните въпроси, които 
се обсъждат в комисиите или на 
общинските сесии и винаги се 
стремим да вземем най-правилното 
решение за жителите на общината. 
Също така професионалната и 
компетентна позиция на всеки 
и познаването на проблемите на 
общината помагат за правилните и 
в по - голямата си част единодушни 
решения. 

- С какво е по – различен 
този общински съвет?

- Не мога да правя сравнения 
с предходните общински съвети 

понеже за първи път съм в тази 
позиция, но мога да заявя, че 
решенията макар и трудни понякога, 
ще се взимат в интерес на всички 
жители. По тези взети решения и 
обема на направеното през периода 
хората ще могат да преценят как 
сме се справили в края на мандата 
и ако някой бъде преизбран, но с 
мажоритарен вот е най - добрата 
оценка за всеки общински съветник. 

- Какви са първите Ви 
впечатления от работата на 
кмета на Община Костенец?

- Видно от нещата, които се 
правят до момента, е че г-н Ангелов 
с желанието си и енергията, която 
влага има амбициите да промени 
Община Костенец в едно по-
привлекателно място за живеене. 
За краткия период до момента 
бяха пуснати в изпълнение редица 
проекти, една част от които бяха 
спрени в предходен период. Също 
така видно и от провежданите 
Общински сесии по –голямата част 
от документите се внасят именно 
от г-н Ангелов и общинската 
администрация за решаване, което 
също е показател за работата му. 

- Как виждате бъдещето на 
община Костенец?  

- За мен лично бъдещето 
е трудно за Община Костенец 
поради няколко причини. Едната 
е натрупаните дългове, няколко 
грешно взети решения и липса на 
контрол от предходните общински 
съвети, с които са нанесени 

вреди, което сега оказва огромни 
затруднения в работата на общината. 
Друга причина е слабият интерес 
на инвеститори за района, като на 
първата не може да повлияем, но на 
втората с усърдна работа и резултати 
може да привлечем такива, а и с 
това на усещането на съгражданите 
за една стабилна и вярна политика 
от страна на Общинските съветници 
и кмета г-н Ангелов.

- Какво бихте искал да се 
промени?

- Аз и предполагам всички 
жители на Община Костенец 
искаме много неща да се променят, 
като се започне от инфраструктура, 
икономическо състояние, работни 
места, образование, здравеопазване 
и още много други, но всичко това е 
свързано с необходими инвестиции, 
а към момента финансово състояние 
не го позволява. Искам да се промени 
мисленето на всеки от нас, като се 
постараем да бъдем по-добри един 
към друг. Ако това стане тогава 
няма какво да ни спре да преобразим 
и града ни в едно по-добро място за 
живеене, като не чакаме някой да го 
направи, а самите ние помагайки си 
да забързаме и контролираме тези 
процеси. Най-лесно е да стои човек 
в страни, недоволства, да не прави 
нищо и да не пази направеното до 
момента. По-важно е когато има 
препятствия да си помагаме дали с 
работа или по някакъв начин, тогава 
по-лесно и по-бързо се справяме и 
ще може да се каже, че обществото 
ни е израснало, нещо в което 
наистина вярвам.

ИНТРВЮ С Г-Н ВЛАДИМИР СОТИРОВ

Община Костенец подписа Анекс 
за удължаване до 31 август 2020 
г. на срока на договор № ФС01-
0518/29.04.2020 г. по проект „Целево 
подпомагане с топъл обяд в община 
Костенец”, финансиран по програма 
„Целево подпомагане с топъл обяд 
до дома в условията на извънредна 
ситуация 2020”.

По проекта се предоставя топъл 
обяд /супа, основно ястие, хляб 
и веднъж седмично десерт/ на 80 
жители на пет населени места от 
община Костенец (гр. Костенец, гр. 
Момин проход, с. Костенец, с. Горна 
Василица, с. Пчелин, включително и 
к.к. Пчелински бани).

Храната се приготвя от Домашен 
социален патронаж гр. Костенец 
в съответствие със санитарно-
хигиенните изисквания и норми. 
Готовата храна се предоставя в 
пластмасови опаковки за еднократна 
употреба и се доставя до домовете на 
потребителите всеки работен ден.

Проектът подкрепя част от 
най-нуждаещите се граждани на 
община Костенец в условията на 
настоящата извънредна обстановка 
и има положителен социален ефект 

като подпомага хората, живеещи 
в материално лишение и в риск от 
социална изолация.

При заявено желание от страна на 
потребителите по проекта, се оказва 
и съпътстваща подкрепа за социално 
приобщаване, чрез осигуряване 
достъп до обществени услуги, 
закупуване на хранителни продукти 
или продукти от първа необходимост, 
със средства на лицата и др.

На 6 август 2020 г., на един 
от най - светлите християнски 
празници Преображение 
Господне Йордан Ангелов 
посети манастира „Свети 
Спас“, Еледжик. 

„За всички вярващи 
християни, Преображение 
Господне е ден, в който лятото  
се запътва към есента. Ден 
на промяна и нова надежда. 
Ден на съкровени стремежи и 
желания. С тази мисъл дойдох 
тук днес, връщайки се  няколко 
месеца назад, в началото на 
пандемията от  COVID19. 

Отново благодаря на 
всички жители на Костенец 
за отговорността и за 
дисциплината. Само така 
бихме имали шанс да се 
справим!

Благодаря и нека 
продължим! 

Искрени поздравления 
за организаторите и всички, 
включили се от ранни зори в 
подготовката. 

Бъдете здрави и 
благословени! 

Честит празник!“, заяви 
Ангелов в личната си страница.

ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 
ПРОДЪЛЖАВА
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На основание чл. 27, ал. 6 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 11, ал. 1, т. 10 от 
Правилника за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската 
администрация, с 12 гласа „за“, 0 
„против“ и 0 „въздържал се“, Общински 
съвет – Костенец прие

 Р Е Ш Е Н И Е № 96 
Приема Отчет за дейността 

на Общински съвет – Костенец и 
Постоянните комисии за периода 14. 11. 
2019 г. - 30. 06. 2020 г.  

На основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 и чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 26 а, ал. 
5 от Закона за народните читалища, с 12 
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, 
Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 97
Общински съвет – Костенец приема 

докладите на читалищата на територията 
на община Костенец за осъществените 
читалищни дейности и за изразходваните 
от бюджета средства през 2019 година.  

На основание чл. 21, ал.1, т.12 
и т.23 и чл.27, ал.3 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, с 12 гласа „за”, 0 
„против” и 0 „въздържал се”, Общински 
съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 98 
Общински съвет – Костенец приема 

Наредба за символите и отличията на 
Община Костенец.  

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 9 гласа „за”, 0 „против” 
и 0 „въздържал се”, Общински съвет 
Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 99
 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: 18. Помещение, 
находящо се на първи етаж в масивна 
сграда, застроена в УПИ ІV, кв. 90 по 
плана на гр. Костенец 90 кв.м. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 
от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 137, 
ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, 
т. 2 от Търговски закон, чл. 16, ал. 1, 
т. 2 и т.3 от Наредбата за условията 
и реда за упражняване на правата на 
собственост на община Костенец в 
търговски дружества с общинско участие 
в капитала, с поименно гласуване с 12 
гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали 
се“, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 100 
1. Общински съвет – Костенец 

увеличава капитала на „Специализирана 

болница за 
продължително лечение 
и рехабилитация - 
Костенец” ЕООД, с 
ЕИК 000770264, от 53 
945.00 лв. /петдесет и 
три хиляди деветстотин 
четиридесет и пет лева/ 
на 217 070.00 лв. /двеста 
и седемнадесет хиляди 

и седемдесет лева/. Увеличението в 
размер на 163 125.00 лв. /сто шестдесет 
и три хиляди сто двадесет и пет лева/, 
чрез записване на 16 313 /шестнадесет 
хиляди триста и тринадесет/ нови 
дяла с номинална стойност от 10 /
десет/ лева всеки и поемането им от 
едноличния собственик на капитала - 
Община Костенец. Увеличаването на 
капитала на „Специализирана болница за 
продължително лечение и рехабилитация 
- Костенец” ЕООД се извършва чрез 
внасяне от едноличния собственик на 
капитала Община Костенец на непарична 
вноска, представляваща увеличение 
стойността на сградата на лечебното 
заведение по балансова стойност 163 
117.27 лв. /сто шестдесет и три хиляди 
сто и седемнадесет лева и двадесет и 
седем стотинки/ - изпълнени СМР в 
резултат на проведени енергоефективни 
мероприятия и 7.73 лв. /седем лева и 
седемдесет и три стотинки/ парична 
вноска, която да се внесе от Община 
Костенец по сметката на дружеството. 

2. Изменя се т. 7 от Учредителният 
акт на „Специализирана болница за 
продължително лечение и рехабилитация 
- Костенец” ЕООД, който придобива 
следното съдържание след редакцията: 
„т. 7. КАПИТАЛЪТ на дружеството 
(лечебното заведение) е в размер на 217 
070.00 лв. (двеста и седемнадесет хиляди 
и седемдесет лева), разпределен в 21 707 
(двадесет и една хиляди седемстотин и 
седем) дяла по 10 (десет) лева всеки един. 
В капитала на Дружеството е внесена 
непарична вноска от Община Костенец 
с парична оценка в размер на 163 117.27 
лв. /сто шестдесет и три хиляди сто и 
седемнадесет лева и двадесет и седем 
стотинки/, представляваща увеличена 
стойност на дълготраен материален 
актив - сградата на лечебното заведение, 
по балансовата стойност на извършените 
строително-монтажни работи, както 
и парична вноска в размер на 7.73 лв. /
седем лева и седемдесет и три стотинки/.“ 

3. Общински съвет – Костенец 
увеличава капитала на „Медицински 
център І - Костенец“ ЕООД, с ЕИК 
130337280, от 15 980.00 лв. /петнадесет 
хиляди деветстотин и осемдесет лева/ 
на 88 660.00 лв. /осемдесет и осем 
хиляди шестстотин и шестдесет лева/. 
Увеличението в размер на 72 680.00 лв. 
/седемдесет и две хиляди шестстотин 
и осемдесет лева/, чрез записване на 7 
268 /седем хиляди двеста шестдесет и 
осем/ нови дяла с номинална стойност 
от 10 /десет/ лева всеки и поемането им 
от едноличния собственик на капитала 
Община Костенец. Увеличаването на 
капитала на „Медицински център І 
- Костенец“ ЕООД се извършва чрез 
внасяне от едноличния собственик 
на капитала Община Костенец на 
непарична вноска, представляваща 
увеличение стойността на сградата 
на лечебното заведение по балансова 
стойност 72 672.26 лв. /седемдесет и 
две хиляди шестстотин седемдесет и 
два лева и двадесет и шест стотинки/ - 
изпълнени СМР в резултат на проведени 
енергоефективни мероприятия и 7.74 
лв. /седем лева и седемдесет и четири 
стотинки/ парична вноска, която да се 
внесе от Община Костенец по сметката 
на дружеството. 

4. Изменя се т. 7 от Учредителният 
акт на „Медицински център І - Костенец“ 
ЕООД, който придобива следното 
съдържание след редакцията: „т. 7 
КАПИТАЛЪТ на дружеството (лечебното 
заведение) е в размер на 88 660.00 лв. 
(осемдесет и осем хиляди шестстотин 
и шестдесет лева), разпределен в 8 866 
(осем хиляди осемстотин шестдесет и 
шест) дяла по 10 (десет) лева всеки един. 
В капитала на Дружеството е внесена 
непарична вноска от Община Костенец 
с парична оценка в размер на 72 672.26 
лв. /седемдесет и две хиляди шестстотин 
седемдесет и два лева и двадесет и шест 
стотинки/, представляваща увеличена 
стойност на дълготраен материален 
актив - сградата на лечебното заведение, 
по балансовата стойност на извършените 
строително-монтажни работи, както и 
парична вноска в размер на 7.74 лв. /седем 
лева и седемдесет и четири стотинки/.“ 

5. Промените относно 
увеличението на капитала да бъдат 
отразени в учредителните актове 
на „Специализирана болница за 
продължително лечение и рехабилитация 
- Костенец” ЕООД и „Медицински 
център І - Костенец“ ЕООД. 

6. Упълномощава Кмета на Община 
Костенец да внесе от името на Община 
Костенец парични вноски, както следва: 
7.73 лв. /седем лева и седемдесет и три 
стотинки/ в капитала на „Специализирана 
болница за продължително лечение и 
рехабилитация - Костенец” ЕООД и 7.74 
лв. /седем лева и седемдесет и четири 
стотинки/ в капитала на „Медицински 
център І - Костенец“ ЕООД. 

7. Възлага на едноличния собственик 
на капитала да извърши съответните 
промени в Учредителните актове на 
дружествата 

8. Възлага на управителите на 
дружествата да предприемат действия по 
вписване на промените по партидите на 
дружествата в Търговския регистър.   

Във връзка с писмо вх. № 150-287 
от 20. 07. 2020 г. от управителя на 
„Фармакос”ООД и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.125, ал. 2 и ал. 3 от 
Търговския закон, с поименно гласуване с 
12 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали 
се“, Общински съвет - Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 101
1. Общински съвет – Костенец 

дава съгласието си да бъде прекратено 
участието на Община Костенец, като 
съдружник във „Фармакос”ООД.

 2. Общински съвет – Костенец дава 
съгласието си съдружникът „Обединени 
Аптеки”ООД да изплати дела на Община 
Костенец с участие 47,6% , в размер на 
35 128,19 (тридесет и пет хиляди, сто 
двадесет и осем лева и 19 ст.) лева.

 3. Възлага на Кмета на общината да 
предприеме всички последващи действия 
във връзка с прекратяване на участието 
на Община Костенец, като съдружник 
във „Фармакос”ООД. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, 
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 „въздържали 
се“, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 102
Общински съвет - Костенец 

утвърждава ценоразпис за продажба 
на преработена дървесина от ОП 
„Благоустройство и комунално 
стопанство” гр.Костенец, съгласно 
Приложение 1.  

На основание чл.21, ал.1, т.23, 
чл.17,ал.1, т.3 и чл.27, ал.3 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, както и във връзка с 
Постановление № 128 на Министерски 
съвет от 29.06.2017 година за определяне 
на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища, 
чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното 
и училищно образование с 12 гласа „за”, 
0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински 
съвет – Костенец прие              

Р Е Ш Е Н И Е 103 
В актуализирания списък на 

средищните училища за учебната 2020 
/ 2021 година да бъдат включени две от 
общинските училища на територията на 
община Костенец, както следва: o Основно 
училище „Св.св. Кирил и Методий” 
гр.Костенец;  Основно училище „Христо 
Смирненски” гр.Момин проход.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и 
ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 27, ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, както и във 
връзка чл. 61, чл. 63 и чл. 68, ал. 1, т. 
2, ал. 2 , ал. 3 и ал. 4 – ал. 7 от Наредба 
за финансиране на институциите 
в системата на предучилищното и 
училищно образование на МОН, приета 
с ПМС № 219 от 05. 10. 2017 г., обн., Дв, 
бр. 81 от 10. 10. 2017 г. и последвалите 
я изменения, с поименно гласуване с 12 
гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали 
се“, Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 104
 1. Разрешава функционирането на 

самостоятелни паралелки с брой ученици 
под нормативно определения минимум 
в ОУ „Христо Смирненски” гр.Момин 
проход и ОУ „ Константин Костенечки” 
с.Костенец, община Костенец за 
учебната 2020 / 2021 година, както 
следва: № по ред Пълно наименование на 
училището клас брой ученици разлика до 
задължителния минимум прогнозен общ 
брой ученици в училището 1 2 3 4 5 6 1. 
ОУ „Христо Смирненски” град Момин 
проход І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас V 
клас VІ клас VІІ клас 11 9 7 5 9 9 11 5 7 
9 11 9 9 7 61 61 57 2 ОУ „ Константин 
Костенечки” село Костенец ІІІ-а клас 
ІІІ-б клас ІV-а клас ІV-б клас V-а клас 
V- б клас VІ-а клас VІ-б клас VІІ-а клас 
14 11 15 14 17 17 14 15 9 2 5 1 2 1 1 4 3 
9 167 126 28 2. Допълнителните средства 
за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по стандарти за съответната 
дейност за ОУ „Христо Смирненски” 
гр.Момин проход, в размер на 21 306.00 
лв. / деветнадесет и една хиляда триста 
и шест лева / да бъдат предвидени 
при изготвяне на бюджет 2021 година 
на община Костенец и включени в 
бюджета на училището за учебната 2020 
/ 2021 учебна година; 3. Допълнителните 
средства за обезпечаване на учебния 
процес, извън определените по стандарти 
за съответната дейност / 9 ученика в VІІ-а 
клас / за ОУ „ Константин Костенечки” 
с.Костенец, в размер на 3 364.00 лв./ три 
хиляди триста шестдесет и четири лева 
/ да бъдат предвидени при изготвяне на 
бюджет 2021 година на община Костенец 
и включени в бюджета на училището за 
учебната 2020 / 2021 учебна година. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 14, ал. 7 
от Закона за общинската собственост и 
чл. 35, ал. 1 от Наредба за общинската 
собственост, с поименно гласуване с 12 
гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали 
се“, Общински съвет - Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 105
1. Общински съвет – Костенец дава 

съгласие да се проведе 

П Р О Т О К О Л № 9 
от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 30 юли 2020 година

КостенеЦМоята община е

на стр. 4
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публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на обект – публична общинска 
собственост, представляващ ученически 
стол с площ от 260 кв.м., находящ се на 
I-ви етаж в сградата на Средно училище 
„Св. Климент Охридски”- град Костенец, 
за срок до 10 /десет/ години, при начална 
месечна наемна цена, не по- ниска от 
базисната, определена съгласно Наредба 
за базисните цени за отдаване под наем 
на имоти – общинска собственост,. 
2. Възлага на Директорът на Средно 
училище „Св. Климент Охридски” – 
град Костенец да организира и проведе 
процедурата за отдаване под наем на 
имота по т. 1, по реда на Глава шеста от 
Наредба за общинската собственост и да 
сключи договор за отдаване под наем със 
спечелилия конкурса участник.  

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. 42, ал. 1 от 
Наредба за общинската собственост, с 
поименно гласуване с 12 гласа „за“, 0 
„против“ и 0 „въздържали се“, Общински 
съвет - Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 106
1. Да се проведе публичен търг с явно 

наддаване за продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, 
представляващ Урегулиран поземлен 
имот VІобщ. с площ от 718 кв.м. /
седемстотин и осемнадесет кв.м./ в кв. 
111 по плана на село Костенец, при 
граници на имота: УПИ VІІ – общ., УПИ 
V – общ., от две страни улица между о.т. 
368 – о.т. 123 – о.т. 122 – о.т. 267, за който 
има съставен акт за частна общинска 
собственост № 3997/13.05.2019г., 
при първоначална продажна цена въз 
основа на пазарна оценка изготвена 
от лицензиран оценител в размер на 
23820,00 лева /двадесет и три хиляди 
осемстотин и двадесет лева/ с ДДС. 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 и да сключи договор 
за покупко – продажба със спечелилия 
участник. 

На основание чл.21,ал,1, т.11 и чл.27, 
ал.3 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация,, във връзка с 
чл.110,ал.1 ,т.1 от Закона за устройство на 
територията, с 12 гласа „за”, 0 „против” 
и 0 „въздържал се”, Общински съвет - 
Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 107
1. Дава съгласие за изработване на 

проект за изменение на ПУП- ИПРЗ 
за поземлен имот №6570 кв.118 в това 
число и изменение на улична регулация 
/продължение на улица от О.Т . 645 
до О.Т.645 d/ гр.Костенец, община 
Костенец, Софийска област. 

2. Проекта за изменение на ПУП-
ИПРЗ представлява: Обособяване на два 
самостоятелни УПИ с номера съответно 
УПИ-XXVIII -6570, УПИXXVII -6570 
отреждането им от „озеленяване“ в“За 
жилищно застрояване“и „за авторемонтна 
работилница”. 

3. Изработването на проект за 
изменение на ПУП да се извърши при 
спазване на следните условия: -обхват 
на плана: ПИ с идентификатор №6570 
,кв.118 и продължение на улица от О.Т 
. 645 до О.Т.645d а гр.Костенец, община 
Костенец, Софийска област. - цели и 
задачи: да се осигури възможност за 
застрояване на имота при определени 
параметри ,във връзка с отреждане „За 
жилищно застрояване“и „за авторемонтна 
работилница” -вид на плана:ПУП да 
се изработи, като ИПРЗ-Изменение на 
план за регулация и застрояване.Да бъде 
съобразен с изискванията на ЗУТ,Наредба 
№7 за правила и норми на отделните 
видове територии и устройствени зони, 
Наредба №8 за обема и съдържанието 
на устройствените планове,както и 

всички специализирани законови и 
подзаконови актове,касаещи устройство 
на територията.

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 12 гласа „за“, 0 „против“ и 
0 „въздържали се“, Общински съвет –
Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 108 
 1. Общински съвет – Костенец, 

отпуска помощ по 200 лв. за раждане 
на дете на следните жители на община 
Костенец: 1.1. В. Пашунова 1.2. 
Х. Матракчийски 1.3. Р.Стоянова 
1.4. В.Спасов 1.5. С.Малинина 1.6. 
Д.Ваклинова 1.7. Л.Велкова 

2. Общински съвет – Костенец, 
отпуска еднократни помощи за лечение 
на следните лица: 2.1. С.Паунов, жител на 
гр. Костенец – 1000,00 лв. 2.2. Г.Митрова, 
жител на гр. Момин проход – 400,00 лв. 
2.3. В.Ангелова, жител на гр. Костенец – 
200,00 лв. 2.4. М.Пенджурова, жител на 
с. Костенец – 300,00 лв. 2.5. Д.Станков, 
жител на гр. Костенец – 300, 00лв. 3. 
Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 
от общинския бюджет. 

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.12, ал. 1 и ал. 4 от 
Закона за общинска собственост, чл. 20 
от Наредба за общинската собственост, 
с поименно гласуване с 12 гласа „за“, 0 
„против“ и 0 „въздържали се“, Общински 
съвет - Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 109
1. Предоставя безвъзмездно за 

управление за образователни дейности, 
при съобразяване на законодателството 
и правилата в областта на държавните 
помощи за срок от 5 /пет/ години на 
Професионална гимназия „Г.С.Раковски” 
имот – публична общинска собственост, 
представляващ: Урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ XII (дванадесети) - 
Професионална гимназия „Г.С.Раковски” 
с площ 6 530,00 кв.м. в кв. 99 по плана на 
гр. Костенец, заедно с построените върху 
същия сгради, както следва: 

• Двуетажна административна сграда с 
таванско помещение, със застроена площ 
от 103,00 кв.м.,разгъната застроена площ 
от 183,00 кв.м., масивна конструкция, 
година на построяване – 1965 г. 

• Склад със застроена площ от 130,00 
кв. м., разгъната застроена площ от 
130,00 кв.м. на 1 /един/ етаж, масивна 
конструкция, година на построяване – 
1965 г. 

• Кабинет – учебна кухня със 
застроена площ от 92,00 кв.м., разгъната 
застроена площ от 92,00 кв.м. на 1 /един/ 
етаж, масивна конструкция, година на 
построяване – 1965 г. 

• Съблекалня на физкултурна зала и 
стая на треньора, със застроена площ от 
122,00 кв. м., разгъната застроена площ 
от 122,00 кв.м. на 1 /един/ етаж, масивна 
конструкция, година на построяване – 
1947 г. 

• Дърводелска работилница и склад 
със застроена площ от 140,00 кв. м., 
разгъната застроена площ от 140,00 кв.м. 
на 1 /един/ етаж, масивна конструкция, 
година на построяване – 1960 г. 

• Склад със застроена площ от 73,00 
кв.м., разгъната застроена площ от 
73,00 кв.м. на 1 /един/ етаж, масивна 
конструкция, година на построяване – 
1960г. 

• Физкултурен салон със застроена 
площ от 448,00 кв.м., разгъната застроена 
площ от 448,00 кв.м. на 1 /един/ етаж, 
масивна конструкция, година на 
построяване – 1947 г. 

• Учебна работилница, със застроена 
площ от 840,00 кв. м., разгъната 
застроена площ от 840,00 кв.м. на 1 /

един/ етаж, масивна конструкция, година 
на построяване – 1960 г. 

• Учебни кабинети, със застроена 
площ от 208,00 кв.м., разгъната застроена 
площ от 357, 00 кв. м. на 2 /два/ етажа, 
масивна конструкция, година на 
построяване – 1960 г. 

• Учебни кабинети и учебни 
работилници, със застроена площ от 
224,00 кв.м., разгъната застроена площ 
от 672,00 кв.м. на 3 /три/ етажа, масивна 
конструкция, година на построяване – 
1960г. 2. Възлага на Кмета на Община 
Костенец да издаде заповед и сключи 
договор за предоставяне безвъзмездно за 
управление на Професионална гимназия 
„Г.С. Раковски” на имота, описан в т. 1 от 
настоящото решение.  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 110
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.  

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, 
ал.4 и ал.5 във връзка с чл.17, ал.1, т.9 
от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, с поименно 
гласуване с 12 гласа „за“, 0 „против“ и 
0 „въздържали се“, Общински съвет - 
Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 111
1. Общински съвет – Костенец дава 

съгласието си да бъде предоставен 
дървен материал за изграждане на навес 
към храм „Свети Йоан Предтеча”, с. 
Горна Василица, както следва: 

• Колони за дървена конструкция – 
16/14 - 4 м. – 10 бр. – 1куб.м. 

• Столици (биндери) – 16/14 - 4 м. – 6 
бр. – 0,6 куб.м. 

• Попове – 16/14 - 4 м. – 2 бр.- 0,2 
куб.м. 

• Ребра (мертеци) – 10/10 - 4 м. - 50 
бр. – 2 куб.м. 

• Летви – ¾ - 320 мл. - 0,5 куб.м. 
• Челни дъски - 60 мл. - 0,5 куб.м. 

Общо: 4,8 куб.м.- дървен материал 2. 
Възлага на Управителя на „Костенец Лес 
18” ЕООД и Директора на ОП „БКС” да 
предприемат необходимите действия за 
предоставяне на дървения материал. 

ИВАН БАНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

от стр. 3
На 27. 07. 2020 г. /понеделник/ в 

храм “ Св. вмчк Панталеймон” - гр. 
Момин проход, по случай храмовия 
празник беше отслужена празнична 
Света Литургия и раздаден курбан за 
здраве. По- късно, в края на седмицата 
на 01.08.2020 г. в парка на град Момин 
проход с много настроение, песни и 
танци беше отбелязан  празника на града. 

Откриването извърши  г-н Ивайло 
Котларов - Кмета на кметство Момин 
проход, който приветства всички жители 
и гости. Поздрави отправи и кмета на 
Община Костенец г-н Йордан Ангелов. 

Официални гости на празника бяха: 
зам.кмета на Община Костенец г-жа 
Минчева, Председателят на Общинския 
съвет г-н Банчев и зам.- председателят 
г-н Стойнов.

В празничният концерт участие взеха 
певческите и танцови формации към НЧ 
„Гео Милев - 1954”. 

Предстои откриване на строителна 
площадка за изпълнение на проект  :

„ Подмяна на уличен водопровод на 
ул. „ Балчовица“ село Костенец.

С реализирани на настоящия проект  
се цели  преустановяване на авариите 
и загубите на вода. Предвидена е 
подмяната на съществуващ водопровод, 
изграден от етернит с полиетиленови 
тръби с висока плътност. Монтиране на 
необходим брой  спирателни кранове, 
противопожарни хидранти  и 24 броя 
сградни водопроводни отклонения. 
Дължината на водопровода  ще бъде  493 
метра. 

Срокът за изпълнение на договора 
и извършване на строително-монтажни 
работи е 24    (двадесет и четири) 
календарни дни, считано от датата на 
предаване на строителната площадка, 
удостоверено с протокол.

Стойността на обществена поръчка с 
предмет: „Подмяна на уличен водопровод 
по ул. „Балчовица“, с. Костенец е 
77397.77 лв.. Средствата са осигурени с 
Постановление на Министерски съвет.

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТ: ‚, РЕКОНСТРУКЦИЯ 

И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИ ПЪТ SFO 1370 /I-8/ 

КОСТЕНЕЦ- С. КОСТЕНЕЦ- ВИЛИ 
КОСТЕНЕЦ- УЧАСТЪК ОТ 0+000 

ДО КМ 9+000.

Извършва се цялостен ремонт 
по настилката и полагане на нови 
асфалтови пластове, цялостна подмяна 
на тротоарните настилки, почистване на 
съществуващите водостоци и земни окопи 
и направа на нови банкети. Предвидена е 
подмяна на старата предпазна ограда с  
нова и участъци с изцяло нова еластична 
ограда, изграждане на тръбна мрежа за 
широколентов интернет, изпълнение 
на нова хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация на пътя.

Основната цел на настоящият 
проект е възстановяване и подобряване 
на транспортно – експлоатационните 
качества, носимоспособността на 
съществуващата настилка и пътното 
тяло, с цел осигуряване на условия за 
безопасност на движението, комфорт 
на пътуващите и удължаване на 
експлоатационния живот на пътя, както 
и подобряване на отводняването на пътя.
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в. „Моята община е Костенец“ 

Издание на Община Костенец

 2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2 

 телефон за контакти: 07142/23 08

e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

Във връзка с лошото експлоатационно 
състояние на подлез при жп гара - Костенец, 
липсата на поддръжка на прилежащи части 
на жп спирка - Момин проход и подлез на 
жп спирка - Момин проход, от наша страна 
бяха изпратени няколко запитвания до 
различни институции, с цел да осигурим 
безопасността на преминаващите и 
съзнавайки, че вида им е опасен и 
неприемлив.

В резултат на запитването до ДП „НКЖИ“ 
в общ. Костенец постъпи уведомление, че 
посочените подлези са предоставени за 
управление на ДП „НКЖИ“ и се водят в 
счетоводния баланс на жп секция – София. 
Същите са предвидени за ремонт при 
осигуряване на целеви финансови средства, 
съобразно одобрена финансова рамка, 
за реализиране на проекти с национално 
финансиране. Високата растителност на жп 
гара – Момин проход ще бъде премахната. 
Също така в писмото се сочи, че се 
подготвя проектно - сметна документация 
за извършване на ремонтни работи по 
перона и спирката с оглед подобряване на 
техническото състояние и безопасността на 
пътникопотока.

Във връзка с всичко изложено дотук 
от наша страна предстои среща със 
собственика, с цел в максимално кратък срок 
да бъде променена визията и съоръженията 
да са безопасни и по – приветливи.

На 20 август 2020 г. с много 
радост кметът на общината прие 
децата от целодневните занимания 
в кабинета си заедно с Лилия 
Ангелова.

Те бяха запознати с функциите 
на общината и с това с какво се 
занимава кметът, зам.кметът и 
председателят на Общински съвет-
Костенец. 

В рамките на срещата те 
изразиха желанието си в Костенец 
да има въжен град, аква парк, 
спортни съоръжения и още много 
забавления.

Бяха запознати и с работата на 
общинските съветници и с това 
колко са важни решенията им за 
хората от общината. 

“Тази среща стопля сърцето ми и 
ме прави горд от Вас и успехите Ви. 
Вие сте нашето всичко. Бъдещето 
на Костенец. Надявам се един ден 
да сте достойни последователи на 
нашата мисия и да продължите 
да променяте общината към по-
добро. Нещо към което се стремя 
всеки ден”, заяви в края на срещата 
Ангелов.

Посещение на децата от Целодневни занимания “Спортна ваканция” при 
г-н Йордан Ангелов - кмет на Община Костенец, Иван Банчев - председател 

на Общински съвет - Костенец и служители от Общинска администрация

На 23 юли 2020 година от 
страна на Министерство на 
здравеопазването беше предоставена 
нова вископроходима линейка. 
Специализираният автомобил е 
4х4, стойността му е над 123 000лв., 
предназначен за Филиал за спешна 
медицинска помощ в Костенец. 

Линейката е оборудвана с модерна 
медицинска апаратура за оказване на 
спешна помощ. Линейката, с която 
разполагаха медиците до момента 
обслужваше над шест населени 

места, част от тях са труднодостъпни 
и отдалечени. 

По настояване на кмета на 
Община Костенец бе изготвено 
искане, с което се обосновава 
необходимостта. Бяха проведени и 
няколко срещи с представители на 
различни институции.

Благодарим на Министерство 
на здравеопазването и 
правителствените представители за 
наистина бързата реакция.

На 29.7.2020 г. кметът на община 
Костенец откри съвместна среща между 
Агенция по заетостта и представители 
на бизнеса на територията на община 
Костенец. В рамките на срещата бяха 
представени няколко възможности 
за подпомагане чрез кандидатстване 
по различни мерки. Консултациите 
на бизнеса във връзка с националната 
информационна кампания на 
Агенцията по заетостта „Новите 
мерки по Ваша мярка” ще продължат 
и през август по телефона. През август 
всички бюра по труда и филиали в 
страната /вкл.Костенец/ ще бъдат на 
разположение за консултации на място 
и чрез обявените горещи телефонни 

линии. Експертите ще отговарят на 
въпросите на работодателите, които 
имат нужда от съвет или разяснение 
във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – 
проект „Заетост за теб”, подкрепата 
в сферата на транспорта и туризма 
чрез проект „КРАТКОСРОЧНА 
ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР 
НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” 
на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020 г. 
и стартиралата в сряда (15.07.2020 г.) 
мярка с нов дизайн 60/40. Списъкът с 
горещите телефони можете да намерите 

на официалната електронна страница 
на Агенцията по заетостта в раздел 
„Финансови стимули за запазване на 
заетостта”, ПМС 151/2020 (нова мярка 
– 60/40). Още информация: https://www.
az.government.bg/pages/finansovi-stimuli-
za-zapazvane-na-zaetostta/

НОВА ВИСОКОПРОХОДИМА ЛИНЕЙКА ЗА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

КостенеЦМоята община е
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✔ Църковното настоятелство на храм 
„Свети Мина“ се обърна към Община 
Костенец с молба да споделим нуждата от 
средства за ремонт на храма.

✔ В съобщението на Настоятелство е 
посочена банкова сметка за дарения. 

✔ Сумата е необходима за ремонт на 
покрив и възстановяване на храма.

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 
ПРИ ХРАМ «СВЕТИ МИНА» СТАРТИРА 
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА 
НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ 
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХРАМА

Храм «Свети Мина» се намира в село 
Горна Василица, махала Пердова. 

Строителството му започва през 1868 
г. и продължава до 1881 г. В момента 
е необходим ремонт на покрив и 
възстановяване на храма. Нужната сума е 
20 000 лв. 

IBAN: BG 23 STSA 930000 212 65277, 
при банка ДСК.

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ, КОЙТО ИМА 
ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОМОГНЕ ЗА 
РЕМОНТА!

Кметът на община Костенец 
поздрави участниците от инициативата 
“Спортна ваканция”. Целодневните 
спортни занимания се провеждаха два 
пъти в седмицата, през цялото лято на 
2020г. Децата тренираха лека атлетика, 
футбол, плуване, тенис, имаха много 
занимателни игри. Запознаха се с 
нетрадиционните за нашия край спортове 
- конна езда и катерене. Организаторите 
включиха в програмата за малчуганите 
и много походи из красивата природа на 
Костенския край.

Изненадата на вечерта беше 
прожекция на анимационен филм за 
всички деца. 

„Благодаря на всички, които 
спомогнаха тази инициатива да бъде 
факт.

Благодаря и на децата. Надявам се да 
са разбрали колко важно е да сме активни 
и да спортуваме!“, заяви още Ангелов.

26.8.2020 г.

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ВИ 
УВЕДОМЯВА, че във връзка с промени в 
Закона за туризма, стаите и апартаментите 
за гости се обособяват в самостоятелен клас 
„В” туристически обекти. Те подлежат на 
регистрация с облекчен режим. Условие 
за законосъобразно упражняване на 
дейността е лицето, което ще извършва 
хотелиерство в стаи за гости и апартаменти 
за гости, да регистрира обекта, в който ще 
настанява гости, пред кмета на общината 
по местонахождение на обекта. Кметът 
на общината или оправомощено от него 
длъжностно лице извършва регистрация 
на места за настаняване от клас “В” чрез 
вписване в Националния туристически 
регистър. 

Лицето, което ще извършва настаняване 
в стаи за гости или апартаменти за гости, 
или упълномощено от него лице подава до 
кмета на общината заявление-декларация по 
образец. Заявление-декларацията трябва да 
отговаря на следните изисквания:

1. Заявлението-декларация съдържа:
а) наименованието на лицето, което ще 

извършва хотелиерство в стая за гости или в 
апартамент за гости (с изписване с български 
и латински букви);

б) ЕИК/БУЛСАТ или ЕГН, или 
еквивалентен идентификатор, когато 
лицето е установено в държава - членка 
на Европейския съюз, или в държава - 
страна по Споразумението за европейското 
икономическо пространство или 
Конфедерация Швейцария;

в) идентификатор на недвижимия имот, 
който се регистрира по смисъла на чл. 26, ал. 
2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

г) данни за правото на собственост върху 
апартамента, в който се намира стаята за 
гости/апартамента за гости;

д) данни за правото да се извършва 
дейност хотелиерство в стая за гости/
апартамент за гости, когато е приложимо - 
договор за наем, договор за учредено право 
на ползване или друго;

е) капацитет на обекта - брой стаи, брой 
легла.

2. Към заявлението-декларация се 
прилагат:

а) копие от документа за ползване на 
обекта, ако не е собствен и не подлежи на 
вписване в публичен регистър;

б) изрично пълномощно, когато 
заявлението-декларация се подава от 
пълномощник

Хотелиерство в стаи и апартаменти за 
гости може да се извършва от:

• лице – търговец по смисъла на 
Търговския закон или юридическо лице, 

което има право по силата на друг закон да 
извършва стопанска дейност, включително 
по законодателството на друга държава - 
членка на Европейския съюз, и на държава 
- страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на 
Конфедерация Швейцария;

• лице, което не е търговец по смисъла 
на Търговския закон, включително когато те 
са част от обитаваното от него жилище в 
жилищна сграда.

В 7-дневен срок от подаване на 
заявлението-декларация, кметът на общината 
или оправомощено от него длъжностно лице 
издава заповед за регистрация и удостоверение 
на лицата, заявили извършването на 
хотелиерство в стая за гости/апартамент за 
гости. Заповедта за регистрация се вписва 
в Националния туристически регистър. 
Удостоверението за регистрация е безсрочно 
и се издава за извършване на хотелиерска 
дейност в стая за гости или в апартамент за 
гости.

Задължение на лицата, които извършват 
хотелиерска дейност в стая за гости или в 
апартамент за гости, е да водят регистър 
на настанените туристи съдържание на 
данните, утвърдени от министъра на туризма 
и публикувани на интернет страницата на 
Министерството на туризма чл. 116 от Закона 
за туризма. 

Таксите, които се дължат за регистрация 
на места за настаняване от клас “В”, са 
съгласно Тарифа за таксите, които се събират 
по Закона за туризма – по 10 лева на легло.

Преустановяването на настаняване във 
вече регистриран обект става чрез  подаване 
на  заявление за прекратяване на дейността 
до кмета на общината, където е извършена 
регистрацията.

Приложими нормативни актове:
• Закон за туризма – http://www.tour-

ism.government.bg/sites/tourism.government.
bg/files/documents/2018-06/zakon_za_turizma.
pdf

• Тарифата за таксите, които се 
събират по закона за туризма, приета с ПМС 
№ 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр.102 от 
23.12.2016 г.) – http://www.tourism.govern-
ment.bg/sites/tourism.government.bg/files/doc-
uments/2016-12/tarifa_za_taksite_br.102_dv_
ot_23.12.16.pdf

• Наредба за изискванията към 
категоризираните места за настаняване 
и заведения за хранене и развлечения, за 
реда за определяне на категория, както и за 
условията и реда за регистриране на стаи за 
гости и апартаменти за гости.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

С Постановление на Министерски 
съвет номер 215 от 14 август 2020г.към 
общините, вкл. Община Костенец, са 
одобрени допълнителни трансфери за 
финансово осигуряване на дейности по 
Национална програма “Изграждане на 
училищна stem среда”.

За община Костенец е одобрена 
Професионална гимназия “Георги Сава 
Раковски”.

Stem стаите включват промяна във 
физическа среда в класната стая и извън 
нея чрез преобразуване на съществуващи 
учебни пространства, общи пространства 
пред класни стаи; обзавеждане и интериорен 
дизайн, подкрепящ ученето и творчеството; 
интегриране на дигитални и недигитални 
технологии във физическата среда, в 
административните процеси и процесите 
на преподаване и учене, осигуряване 
на възможности за активно участие на 
ученици със СОП. Финансирането на 
проекта от МОН е на стойност 42,750.00лв. 
За успешното изпълнение на училищните 
проекти се изисква собствен принос на 
училищната общност в размер на минимум 
10% от общата стойност на проекта. 
Средствата са осигурени от училищния 
бюджет. Проектът включва мобилни/
преносими дигитални лабораторни 
комплекти, техническо оборудване, лицензи 
за достъп до платформи с електронно 
съдържане по науките и др., необходими за 
приложната работа на учениците.

Технологичната работилница ще 
бъде изградена чрез преобразуване на 
съществуващи учебни пространства (два 
съседни кабинета, хранилище и коридор с 
прилежащи сервизни помещения) с площ 
135 кв.м, разположени на третия етаж. 

Тези кабинети и помещения са 
обособени самостоятелно и са осигурени 

с всички необходими ресурси. В момента 
се използват за преподаване на предмети 
от професионалната подготовка и 
информационни технологии. 

За реализирането на STEM обучението 
ще се промени съществуващата среда 
по следния начин: ще се обособят шест 
работни къта, обзаведени със съвременни 
мебели и архитектурни решения, 
позволяващи двата кабинета да имат 
променлива функционалност. Предвижда 
се обновяване на коридора с места за 
почивка и разтоварване и преоборудване на 
хранилището в работен център. 

Работилницата ще разполага с мобилен 
компютърен кабинет с 18 персонални 
устройства и подходящ софтуер. 

Мейкърспейсът ще включва 
разнообразие от ниско- и 
високотехнологични дейности, които ще 
се групират и обособяват в кътовете с 
различно ниво на достъп. Работилницата 
ще съдържа: дигитални прототипиращи 
машини - 3D принтер и лазер; осцилоскоп, 
дигитални мултиметри, станции за 
запояване, ръчни и електроинструменти и 
консумативи.

Работилницата обхваща учебното 
съдържание по изучаваните професии в 
училището. Предвижда се преподаването на 
нов предмет – програмиране. Обучението ще 
се провежда по интегрирани учебни модули 
от предмети по природни науки и теория и 
практика на професията. Работилницата ще 
даде възможност на учениците да развият 
компетентности, важни за индустрията. Ще 
се учат да програмират микроконтролери 
на различни програмни езици, да работят 
с различни видове инструменти и машини, 
да конструират, да взимат креативни, 
технически и организационни решения.

Учениците ще изработят цялостна 
система за производство на електроенергия, 
използвана за нощно осветление и реклама 
на училището. Те ще изработят действащ 
модел на промишлен робот, обслужващ 
технологична транспортна линия. Част от 
детайлите ще бъдат изработени с лазера и 
3D принтера. Учебните модули по STEM 
обучението ще надграждат учебното 
съдържание в съответствие с ДОС.

Инициативата “Спортна ваканция”




