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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ И НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 14.11.2019г.- 30.06.2020г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на 

Общински съвет – Костенец и неговите постоянни комисии. 

 Отчетът се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на 

общината по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Избирателят в Община Костенец даде своя вот за 17 общински съветници излъчени 

в партийни листи на четири  партии, съответно за  ПП ГЕРБ – 10 мандата, ПП БДЦ - 3 

мандата, ПП БСП – 2 мандата и ПП Воля – 2 мандата. 

 С полагане на клетва на 14.11.2019г. новоизбраните общински съветници и кметове 

започнаха изпълнението на своите функции, съгласно изискванията на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. На същото заседание имах честта да бъда 

избран за председател на Общинския съвет. 

 Като орган на местното самоуправление Общинският съвет приема решения в 

рамките на своята компетентност при спазване на изискванията на законите и 

съобразяване с интересите на гражданите от общината. 

За зам.-председател на Общинския съвет бе избран г-н Тодор Стойнов, съветник ПП 

ГЕРБ. 

 През отчетния период Общинският съвет е провел 11 заседания, от които 1 на 

подписка. 

 Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Костенец 

и взаимодействието му с общинската администрация, заседанията се свикват от неговия 

председател. Поканата за заседанието съдържа деня, часа, мястото и проект за дневен ред и 
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се оповестява 5 дни преди заседанието. Гражданите мога да отправят питания към 

общинските съветници, председателите на постоянните комисии и към председателя на 

Общинския съвет след изчерпване на дневния ред. Питанията трябва да са конкретно 

формулирани и не могат да се отнасят за въпроси извън компетенциите на общинските 

съветници. 

 Приетите решения и подзаконовите нормативни актове се разгласяват на 

населението на Община Костенец, като се публикуват на официалната страница общината 

www.kostenetz.com,  местния вестник „Костенец днес” и таблото на първия етаж на 

сградата на общината. 

 Гражданите на община Костенец имат безпрепятствен достъп до Председателя и 

Зам.-председателя на Общински съвет – Костенец. 

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ 

 Общинският съвет избира от своя състав постоянните и временни комисии. 

Общинските съветници участват в състава на смесени комисии, създадени съвместно с 

представители на общинската администрация по силата на наредби. 

Към Общински съвет – Костенец е създадена Комисия по Закона за противодействие 

на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, която е постоянно действащ 

орган с компетентност по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество (ЗПКОНПИ), като бе упълномощена г-жа Катерина Бонева, 

гл.специалист Общински съвет да приема и съхранява декларациите по закона,  въвеждане и 

обработване на данни в регистъра и публикуането на информацията в него. 

 Към Общински съвет – Костенец  бяха конструирани седем Постоянни комисии. 

 Заседанията на комисиите са открити. На тях присъстват представители на 

общинската администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с 

общинско участие, когато са вносители на обсъжданите проекти за решения, 

представители на неправителствени организации и граждани. 

 Разглеждането на проектите за решения в постоянните комисии помага в 

последствие на общинските съветници при гласуването им на заседанието на Общинския 

съвет. През м. ноември- декември 2019г бяха проведени 4 заседания, на  които основно се 

конструира Общинският съвет и бяха приети основните документи за неговата работа през 

мандата. Това е първата група решения, които въвеждат в действие: 

 През отчетния период : 

1. Комисия по икономика, бюджет и финанси с председател г-н Иван Банчев е провела  

17 заседания, разгледани 140 точки (предложения, докладни, заявления, писма, 

сигнали и жалби); 
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2. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна 

среда с председател г-н Владимир Сотиров - 15 заседания, разгледани 130 точки 

(предложения, докладни, заявления, писма, сигнали и жалби); 

 

3. Комисията по здравеопазване и социална политика, с председател д-р Васил 

Беляков – 12 заседания, разгледани 86 точки и 146 заявления за отпускане на 

еднократна помощ на жители на община Костенец); 

 

4. Комисия по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт, 

туризъм с председател г-жа Яна Касова - 4 заседания, разгледани 52 точки 

(предложения, докладни, заявления, писма, сигнали и жалби); 

 

5. Комисия по нормативна уредба, общински предприятия и общинска собственост, с 

председател г-н Младен Зарков - 17  заседания, разгледани 140 точки (предложения, 

докладни, заявления, писма, сигнали и жалби); 

 

6. Комисия по еврофондове и проекти, с председател г-жа Яна Касова  -  7 заседания, 

разгледани 81 точки (предложения, докладни, заявления, писма, сигнали и жалби, 

от които 12 свързани с проекти на ЕС); 

 

7. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане нанезаконно 

придобитото имущество с председател г-н Георги Стоев - 5 заседания, разгледани  

55 точки (предложения, докладни, заявления, писма, сигнали и жалби, от които 3 

свързани със ЗПКОНПИ);. 

 

Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и 

кметът, зам.-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, могат да участват 

във всички нейни заседания с право на съвещателен глас. 

 При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси, 

вносителят или негов представител, както и заинтересованите лица от администрацията  

задължително присъстват на заседанията на комисиите. 

След съгласуване с председателите на Постоянните комисии, материалите се 

включват в проекта за дневен ред. Вносители на материалите са Кметът на общината,  

Председателят на ОбС, Председателите на Постоянните комисии, общински съветници.  

 За отчетния период Общински съвет – Костенец е приел общо 125 решения. 

 Извън сухите цифри, редно е да откроим по-важните теми, които ни занимаваха. 

Още в началото на мандата, ние набелязахме своите приоритети в бъдещата си работа, 

които не само са своеобразен реален измерител за дейността на Общинския съвет, но и 

гаранция за прозрачност на управлението. 

 

 

 



ОСНОВНИ ГРУПИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:  

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 На второто си заседание след конструирането си Общинския съвет избра Комисия 

за изготвяне на  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, 

Постоянните комисии и взаимодействате му с Общинската администрация и бяха избрани 

членовете и ръководствата на Постоянните комисии. 

Избрана бе временна комисия за подбор на съдебни заседатели към Софийски 

окръжен съд, София и Ихтимански Районен съд, гр. Ихтиман. 

С Решение № 20 от 30.01.2020г. бяха предложени съдебни заседатели за Софийски 

окръжен съд и за Районен съд – Ихтиман. 

Утвърден бе броя на членовете на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ към 

Община Костенец; 

Дадено бе съгласието да бъдат привлечени двама външни експерти (икономист и 

юрист) за подпомагане работата на Постоянните комисии към Общински съвет – 

Костенец. 

През отчетния период бяха приети следните подзаконови нормативни 

актове: 

- Програма за управление на Община Костенец, обхващаща мандат 2019г. - 2023г.; 

- Стратегия за управление на общинската собственост в Община Костенец, мандат 

2019г. – 2023 г.;  

- Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 

Община Костенец през 2020 година, изменена и допълнена с Решение № 70 от 

28.05.2020г.;  

- Програма за безопасно движение по пътищата на Община Костенец за периода 

от 2020 г. до 2022 г. 

- Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Костенец за периода 2020г.- 

2022г. 

- Общинска програма за закрила на детето в Община Костенец за 2020 г. 

- Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Костенец; 

- Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Костенец през 

2020 година; 

- Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на 

Община Костенец (2014-2020г.) за 2019 година; 

- Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Костенец за 2021 

година; 

- Наредба №1 за обществения ред и безопасността на движението на територията на 

община Костенец и опазване на общинските имоти и вещи; 

-  Наредба за управление на общинските пътища на територията на община  Костенец. 



-    Годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие на 

децата/учениците в образователните институции в системата на предучилищното и 

училищно образование на територията на община Костенец за 2020 година. 

 

Непрекъснатите изменения в законовата уредба налага задълбочен преглед на 

съществуващите нормативни актове, като ще се направят необходимите изменения  

цялостно и всеобхватно. През отчетния период са приети изменения и допълнения на 

действащи подзаконови нормативни актове, както следва: 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговските 

дружества с общинско участие в капитала; 

 

- Отменени бяха  Наредба № 1 за обществения ред и безопасността на движението на 

територията на Община Костенец и Наредба за изграждане и опазване на зелената 

система на територията на Община Костенец във връзка с Решения на 

Административен съд София област; 

 

- Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на  

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец; 

 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на 

заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от 

администрацията на община Костенец. 

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

През месец ноември 2019г. бе определен размера на индивидуалните основни 

месечни заплати на кмета на община Костенец и кметовете на кметства в община 

Костенец. 

С гласуване чрез подписка бе актуализиран плана за финансиране на капиталовите 

разходи на Община Костенец чрез вътрешни компенсирани промени за промяна на 

годишните задачи за обектите за 2019 година. 

Одобрена бе План-сметка за необходимите разходи за събирането и 

транспортирането на битовите отпадъци, почистването на териториите за обществено 

ползване, поддържане на депото и покриване разходите по инвестиционните   намерения   

отразени в нея. 

Открита бе допълнително 1 /една/ щатна бройка в структурата на Общинска 

администрация – Костенец, за длъжността „Заместник-кмет“ на община Костенец. 

 

Общинският съвет даде съгласието си да бъдат привлечени двама външни експерти 

(икономист и юрист) за подпомагане работата на Постоянните комисии към Общински 

съвет – Костенец. 



Утвърден бе ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти 

от горската територии на Община Костенец за 2020 г. и с решение № 66 № 68/30.04.2020г. 

бе изменен. 

Определени бяха такси за ползване на недървесни горски продукти, добити от 

общинската горска територия;  

След няколкократно обсъждане в комисиите, с Решение № 24 от 20.02.2020г. бе 

приет бюджета на Община Костенец за 2020 година. 

Актуализирано бе финансирането на инвестиционната програма за капиталовите 

разходи на Община Костенец чрез компенсирани промени  за промяна на годишните 

задачи на обектите и промяна на обекти за 2020 година в общ размер на 2 124 265лв., по 

обекти и източници на финансиране; 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

На заседанието си през месец декември 2019г. Общинсият съвет прие решение 

община Костенец да кандидатства с проектно предложение за закриване и рекултивация на 

депото за твърди битови отпадъци, гр. Костенец по процедура №BG16M1OP002-2.010 

„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС 

по дело С-145/14”, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.” 

 

В началото на 2020г. бе упълномощен Кмета  на  община  Костенец  да  подпише  

Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на 8 100, 07 лв.  и 1620,01 лв без ДДС за авансово плащане по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект 

„Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. Костенец, община 

Костенец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност”; 

 

Упълномощен бе Кмета на община Костенец да подпише Запис на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - РА в размер на 

114 669,71 лева по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни  

услуги и обновяване на селата в селските райони за проект „Подобряване материалната 

база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 1 680,00 лева,  890 327, 28 лева  и 178 065, 46 

лева без ДДС за авансово плащане мярка 7 „Основни  услуги и обновяване на селата в 

селските райони за проект „Реконструкция и благоустрояване на улици в Община 

Костенец; 

С Решение № 9 от 30.01.2020г., Общински съвет - Костенец даде съгласие община 

Костенец да кандидатства с проектно предложение по Покана за набиране на проектни 

предложения, НОМЕР: BGENERGY-2.001, Програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност”, Процедура „Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ 

към  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.; 

 



Общински съвет - Костенец  даде съгласието си община Костенец да кандидатства пред 

Министерство на младежта и спорта с проектно предложение за: Ремонт и обновяване на 

многофункционално спортно игрище и прилежащ терен в УПИ VII, кв. 128, в гр. Костенец, 

община Костенец;  Основен ремонт на прилежащи многофункционални игрища, 

лекоатлетическа писта и зона за отдих към ОУ „Константин Костенечки” с. Костенец в 

УПИ I, кв. 35 по плана на с. Костенец; Ремонт и реконструкция на площадка за игра и 

отдих в УПИ XX-935, кв.47 по плана на с. Костенец. 

Дадено бе съгласие община Костенец да кандидатства с проектно предложение по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” и бяха 

предоставени следните активи: автомобил Опел Астра рег. № СА 0760 КХ ползван от 

Общински съвет –Костенец и помещение с площ от  14 кв.м., в сградата на общинска 

администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2; 

Упълномощен бе Кмета на община Костенец за издаване на Запис на заповед за 

обезпечение на авансовото плащане в размер на 179 920,92 лева  за проектно предложение 

„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община 

Костенец“, приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.” 

 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И  РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

Общинският съвет даде съгласието си  за отдаване под наем  на част от недвижим 

имот – публична общинска собственост на „ А1 България“ ЕАД; 

 

Даде съгласие да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ Поземлен имот в землището на с.Очуша, с площ от 0,581 дка. на 

„Екоинженеринг – РМ” ЕООД, собственик на:  „Инсталация за сорбционна очистка на 

замърсени с уран руднични води” изградена в имота; 

Прие Годишен план за паша за стопанската 2020 - 2021 година и определи размера 

и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за 

индивидуално ползване и Правила за ползването им територията на община Костенец; 

 

Предостави на Общинска служба „Земеделие” гр. Костенец имоти от общински 

поземлен фонд за признаване на правото на възстановяване на собствеността на трима 

наследници - общо 39 967 дка.; 

  

Общински съвет -  Костенец определи искането от „Ивяни Ен-Ер-Джи” ЕООД, за 

издаване на разрешително за водовземане на минерална вода в гр.Момин проход; 

 

Утвърдено бе частично изменение в ценоразпис за физиологично структурно здрава 

дървесина, добита на временен горски склад; 

Дадено бе съгласие Кметът на Община Костенец  да предоставя за безвъзмездно 

ползване за нуждите на „Медицински център 1 – Костенец” ЕООД, на „Специализирана 

болница за долекуване и продължително лечение и рехабилитация - Костенец”ЕООД и на 



„Център за спешна медицинска помощ София” - Филиал гр. Костенец, медицинска 

аппаратура; 

Обявявени бяха за частна общинска собственост недвижими имоти – публична 

общинска собственост, извън урбанизираните територии, находящи се в землището на  

Долна Василица и гр. Момин проход, 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”; 

Общински съвет – Костенец даде съгласие наемателите на имоти – общинска 

собственост, които са пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки на 

територията на Република България и в частност на територията на Община Костенец, да 

не заплащат наем за срока на действие на въведените противоепидемични мерки. 

Дадено бе съгласие да се продаде на Тихомир Иванов Николов, недвижим имот - 

общинска собственост 187 кв.м,  за образуване на УПИ І-1 /урегулиран поземлен имот 

първи за имот първи/ в кв. 1 /първи/ по плана на с.Горна Василица, махала „Нова”; 

 

Даде 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, за поземлен имот на 

к.к. Вили Костенец, с площ от 3001 кв.м., ведно с построената върху него сграда, 290 кв.м., 

сграда на три етажа със сутерен; 

 

Дадено бе съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване  за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен 

имот ХХХІІ с площ от 450 кв.мв кв. 119 по плана на гр. Костенец; 

 

 

СДРУЖЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО 

УЧАСТИЕ 

На първото си заседание бе определен  представител на Общински съвет – 

Костенец, който да бъде включен в състава на Областния съвет за развитие на Софийска 

област г-н Йордан Кирилов Ангелов, кмет на община Костенец и бе упълномощен за 

представител на Община Костенец, който да взема участия в заседанията на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД – София; 

 

Месец декември 2019г. Общинският севет ме определи за делегат в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България представител на 

Общински съвет – Костенец, като при невъзможност да участвам  в заседание на Общото 

събрание, да бъда заместван от г-н Тодор Стойнов – зам.-председател; 

 

Дадено бе съгласие Председателя на Общински съвет – Костенец да членува в 

Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България. 

 

Изменен бе Учредителния акт на „Костенец лес 18“ ЕООД; 

 



Отменена бе т.5 от Решение № 133, по протокол № 28 от 14-18.12.2018г. на 

Общински съвет – Костенец, с която е избран за Прокурист на „Костенец лес 18”ЕООД - 

Иво Иринеев Милчев; 

 

Общински съвет – Костенец задължи управителя на търговско дружество 

«Костенец лес 18» ЕООД да предостави на едноличния собственик на капитала, в срок до 

30.12.2019 г. /включително/, пълен финансово-счетоводен отчет за състоянието на 

търговското дружество; 

 

Два пъти бе продължен срока на ликвидация на «Еледжик-Стил» ЕАД (в 

ликвидация), съответно  до  30.06.2020 г.и до 30.09.2020г. 

 

Променена бе структурата на Общинско предприятие „Благоустройство и 

комунално стопанство“, като бе увеличена общата численост с допълнителни 10 /десет/ 

щатни бройки; 

Общински съвет – Костенец, даде съгласието си «Костенец Лес 18» ЕООД да 

закупи на лизинг (финансов) на обща стойност до 42 000 лева два броя високо проходима 

техника с колесна форма на управление 4 х 4 (Лада Нива).  

Отменено бе  Решение № 79 по Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – 

Костенец, проведено на 09.08.2019г., с което бе разрешено продажбата на помещения от 

«Еледжик-Стил»ЕАД ( в ликвидация); 

Избран бе за контрольор на «Костенец Лес 18» ЕООД г-н Иво Венциславов 

Захариев. 

 

Променена бе организационната и щатна структура на „КОСТЕНЕЦ ЛЕС 18” 

ЕООД; 

Определено бе основно месечно възнаграждение на управителя на „Костенец Лес 

18’ ЕООД в размер на 1800,00 лева. 

Удължен бе срока на договора за възлагане управлението на Специализирана 

болница за продължително лечение и рехабилитация-Костенец”ЕООД на д-р Мария 

Христоскова – Янкова - управител, считано от 01.03.2020 год. до провеждане на конкурс; 

Избран бе за управител на „Медицински център І-Костенец”ЕООД д-р Стоян 

Георгиев Карамишев; 

Даден бе мандат на Кмета на Община Костенец,  да изрази позицията на Община 

Костенец по предварително обявения проект за дневен ред на редовното Общо събрание 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – София; 

Възложено бе на „Костенец лес 18“ ЕООД, с ЕИК 205420686, да предостави на 

„Кентавър“ ЕООД, от временен горски склад, добита дървесина по категории и 

сортименти, съгласно сключен Договор, за покупко-продажба на стояща дървесина на 

корен, на стойност 8 493.93 лв. без ДДС; 

Възложено бе на Кмета на община Костенец да предприеме необходимите 

фактически и правни действия за закупуване за нуждите на Общинско предприятие 



„Благоустройство и комунално стопанство” на употребявана техника -Камион двойна 

кабина - 7,5 тона „Самосвал”; Валяк да 3,5 тона; Боб кат с фреза за фрезоване на асфалт; 

Камион за повдигане на 4 куб.м. контейнери; 

 

В качеството си на едноличен собственик на капитала, прие годишните счетоводни 

отчети за 2019г. на :търговските дружества с общинско имущество  «Костенец лес 18” 

ЕООД; “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Костенец”ЕООД, 

“Медицински център І– Костенец” ЕООД и „Еледжик-Стил” ЕАД (в ликвидация). 

 

Възложи на Управителя на „Костенец лес 18”ЕООД да изплати глоби по наказателни 

постановления № 100 от 28.04.2020г. и №101 от 28.04.2020г  на РДГ София общо в размер 

на 400 (четиристотин) лева; 

Даден бе мандат на Кмета на Община Костенец, на  редовното Общо събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – София, да изрази позицията на Община Костенец по предварително 

обявения проект за дневен ред; 

Упълномощен бе г-н Йордан Кирилов Ангелов – Кмет на Община Костенец, да 

представлява Община Костенец на Общото събрание на съдружниците на „Фармакос“ 

ООД, което се проведе на 18.06.2020 г., да изрази позицията на Община Костенец по 

предварително обявения проект за дневен ред. 

Освободен бе Васил Лазаров Костадинов от  

длъжността „Директор на Общинско предприятие „Благоустройство и  

комунално стопанство” и бе избран да директор Георги Ангелов Янков; 

 

Открита бе процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Костенец” ЕООД; 

 

Отменено бе Решение № 117 по Протокол № 25 от заседание на Общински съвет – 

Костенец, проведено на 12.11.2018г. относно увеличаване капитала на „Специализирана 

болница за продължително лечение и рехабилитация - Костенец” ЕООД и “Медицински 

център І– Костенец” ЕООД. 

 

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

Дадено бе съгласие, като собственик, за изменение на плана за регулация на УПИ 

ХХІV-5 и УПИ ХІХ-8 в кв.1 по регулационния план на к.к.Пчелински бани, при което 

теренът, отреден за озеленяване, се премахва и вътрешната регулационна линия между 

новообразуваните урегулирани поземлени имоти минава по имотната граница между 

поземлени имоти с идентификатори 58863.200.5 и 58863.200.6. ; 

 

Одобрено бе техническо задание и разрешено изработването на ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/ за следните имоти: имот № 066053, в землището 

на село Долна Василица с ЕКАТТЕ 24894, местност „Полето”, община Костенец с 

отреждане за „Площадка за неопасни отпадъци”;  имот № 003096, в землището на село 

Пчелин, местност „Селищата” с ЕКАТТЕ 58863, община Костенец, област Софийска с 

отреждане за „Вилно строителство.” 

 



Дадено бе съгласие като собственик, за изработване на проект за изменение на 

Подробния устройствен план- изменение на плана за регулация и плана за застрояване 

/ПУП-ИПРЗ/  на УПИ V-674 и УПИ VІ-674 в кв. 84 по плана на гр. Костенец и част от 

улица „Янтра” с площ от 11 кв.м, да се придаде към новообразуван урегулиран поземлен 

имот ХVІ-6538 в кв. 136 по плана на гр.Костенец. 

 

Одобрено бе техническо задание и разреши изработването на ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/ за имот №003071 в местност „Селищата”,  в 

землището на село Пчелин, община Костенец, област Софийска с отреждане за „Жилищно 

строителство”; 

 

Одоби техническо задание и разреши изработването на ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/ за имот №89014 в местността „Полето”, землище 

на село Долна Василица, община Костенец, с отреждане за „За складиране на материали за 

собствени нужди”; 

 

Одобри задание за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план  за 

обект: Външно електрозахранване на посетителски център „Траянови врата“ с кабелна 

линия ниско напрежение в изкоп; 

Даде съгласие да се промени предназначението от публична в частна общинска 

собственост на част от улица между о.т. 784 – о.т. 789 – о.т. 788 с площ от 295 кв.м., която 

се включва в новообразуван УПИ L (урегулиран поземлен имот петдесети) – „За 

производствена дейност” с площ от 2165 кв.м., в кв. 84 по регулационния план на 

гр.Костенец; 

 

Прие решение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план 

– изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ V „За обществени функции – 

автоспирка и озеленяване” с площ от 1295,80 кв.м. в кв. 25 по регулационния план на гр. 

Момин проход; 
 

Дадено бе съгласие, като собственик за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация, като бе променено 

предназначението от публична в частна общинска собственост на част от имот с 

идентификатор № 38916.10.220 улица „Самуил“, к.к. Вили Костенец. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Дадено бе съгласие педагогическите специалисти да се ползват от правото си на 

възстановяване на транспортните разходи в пълния размер на реално извършените 

такива за времето на изпълнение на служебните си задължения на работната им място, 

установено с трудовия договор, за финансовата 2020 година и бе утвърден поименен 

списък на длъжностите и лицата, работещи в общинските детски градини и училища; 

Дадено бе съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем 

на ученически бюфет, находящ се в сградата на Основно училище „Константин 

Костенечки”; 

 



Общинският съвет възложи на „Костенец лес 18” ЕООД, с ЕИК 205420686, да 

предостави безвъзмездно от общинския горски фонд, 20 (двадесет) пространствени 

куб.м. дърва огрев на нуждите на Кметство с. Костенец, съответно по 5 (пет) куб.м.за 

Храм „Свети Арахангел Михаил”, сграда на Кметство с. Костенец на ул.”Здравец”; 

Къща в гробищен парк с. Костенец и Здравен дом и Кметство гр. Момин проход, за 

Здравен дом. 

През отчетния период Общински съвет – Костенец, отпусна помощи за раждане на  

40 деца, жители на община Костенец, общо в размер на 13 600 лева и за лечение на 28 

жители общо в размер на 10 980 лева. 

В канцеларията на Общински съвет – Костенец от началото на 2020г. са постъпили 

267 документи и са изходени 75. 

Неизменна част от дневния ред на заседанията Общинския съвет е и точка Питания.  

 Присъствието на общинските съветници за периода м. ноември 2019г.– м. юни 

2020г. от проведени общо 11 заседания на Общински съвет – Костенец, от които 1 чрез 

подписка, е както следва: 

 

№ Име, презиме, фамилия Брой присъствия Брой отсъствия 

1. Николай Светозаров Николов 11 0 

2.  Мария Георгиева Наджакова 9 2 

3. Владимир Стоянов Сотиров 11 0 

4.  Тодор Станиславов Стойнов 11 0 

5. Младен Кирилов Зарков 11 0 

6. Яна Василева Касова 9 2 

7. Иван Йорданов Банчев 11 0 

8. Васил Ангелов Беляков 11 0 

9. Анелия Георгиева Томова 10 – 1 онлайн 0 

10.  Георги Ангелов Стоев 11 0 

11. Пламен Николаев Чолаков 8 3 

12.  Боян Спасов Генчев 8 3 

13. Лъчезар Йорданов Бонев 8 3 

14. Юлиян Агоп Одажиян 11 0 

15. Димитринка Станкова Николова 10 1 

16. Емил Христов Даскалов 9 2 

17. Христо Георгиев Гьошев 8 3 

 

Предмет на връщане за ново обсъждане актове на основание чл.45, ал.4 от 

ЗМСМА от Областния управител на Софийска област е 1 решение на Общински съвет 

– Костенец през отчетния период.  

 

 



 

Уважаеми общински съветници, 

Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на 

извършеното до сега и приноса му в общият обем от работата за подобряване на 

местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от 

взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на 

Общинският съвет. 

Инициативата на всеки от нас е изключително важна. Добрите намерения и 

добрите постижения в общината не биха били възможни без общата воля на 

общинските съветници, без тяхната подкрепа на всяко начинание.  Всяко значително 

действие на месната изпълнителна власт е предшествано от решение на местната 

законодателна институция. Така ние като общински съветници поемаме 

отговорността за него пред гражданите.  

Успешната работа на Общински съвет и неговите постоянни комисии се дължи на 

изключително добрите взаимоотношения с Общинска администрация. Редовното участие в 

заседанията на Общински съвет и постоянните му комисии на кмета, неговите заместници, 

директорите на дирекции, началниците на отдели и експертите, също следва да се отчете 

като съществен принос за ефективното решаване на възникналите проблеми. 

Всеки ден доказваме, че в общината няма разминаване между вижданията на 

изпълнителната и законодателната власт 

Изказвам огромна благодарност за  добрата активност на съветниците,  както при 

участието им в заседанията на Общинския съвет, така и в заседанията на постоянните 

комисии, така и в отношението им към гражданите на нашата община. 

Представям настоящият отчет за информация и се надявам с диалог и 

самокритичност да коригираме нашите грешки и да вървим на пред. 

 

 Уважаеми дами и господа, 

Всички осъзнаваме, че проблемите на хората нямат политически цвят. Водени от 

клетвата, която сме положили, като общински съветници, ще продължим да работим с 

отговорност за интересите на гражданите на Община Костенец и за тяхното благоденствие. 

 

Иван Банчев 

Председател на ОбС Костенец: 

 



 
     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

       

ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ И НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 14.11.2019г.- 30.06.2020г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на 

Общински съвет – Костенец и неговите постоянни комисии. 

 Отчетът се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на 

общината по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Избирателят в Община Костенец даде своя вот за 17 общински съветници излъчени 

в партийни листи на четири  партии, съответно за  ПП ГЕРБ – 10 мандата, ПП БДЦ - 3 

мандата, ПП БСП – 2 мандата и ПП Воля – 2 мандата. 

 С полагане на клетва на 14.11.2019г. новоизбраните общински съветници и кметове 

започнаха изпълнението на своите функции, съгласно изискванията на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. На същото заседание имах честта да бъда 

избран за председател на Общинския съвет. 

 Като орган на местното самоуправление Общинският съвет приема решения в 

рамките на своята компетентност при спазване на изискванията на законите и 

съобразяване с интересите на гражданите от общината. 

За зам.-председател на Общинския съвет бе избран г-н Тодор Стойнов, съветник ПП 

ГЕРБ. 

 През отчетния период Общинският съвет е провел 11 заседания, от които 1 на 

подписка и е приел общо 125 решения. 

 Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Костенец 

и взаимодействието му с общинската администрация, заседанията се свикват от неговия 

председател. Поканата за заседанието съдържа деня, часа, мястото и проект за дневен ред и 
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се оповестява 5 дни преди заседанието. Гражданите мога да отправят питания към 

общинските съветници, председателите на постоянните комисии и към председателя на 

Общинския съвет след изчерпване на дневния ред. Питанията трябва да са конкретно 

формулирани и не могат да се отнасят за въпроси извън компетенциите на общинските 

съветници. 

 Приетите решения и подзаконовите нормативни актове се разгласяват на 

населението на Община Костенец, като се публикуват на официалната страница общината 

www.kostenetz.com,  местния вестник „Костенец днес” и таблото на първия етаж на 

сградата на общината. 

 Гражданите на община Костенец имат безпрепятствен достъп до Председателя и 

Зам.-председателя на Общински съвет – Костенец. 

Към Общински съвет – Костенец  бяха конструирани седем Постоянни комисии. 

 През отчетния период : 

1. Комисия по икономика, бюджет и финанси с председател г-н Иван Банчев е провела  

17 заседания, разгледани 140 точки (предложения, докладни, заявления, писма, 

сигнали и жалби); 

 

2. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна 

среда с председател г-н Владимир Сотиров - 15 заседания, разгледани 130 точки 

(предложения, докладни, заявления, писма, сигнали и жалби); 

 

3. Комисията по здравеопазване и социална политика, с председател д-р Васил 

Беляков – 12 заседания, разгледани 86 точки и 146 заявления за отпускане на 

еднократна помощ на жители на община Костенец); 

 

4. Комисия по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт, 

туризъм с председател г-жа Яна Касова - 4 заседания, разгледани 52 точки 

(предложения, докладни, заявления, писма, сигнали и жалби); 

 

5. Комисия по нормативна уредба, общински предприятия и общинска собственост, с 

председател г-н Младен Зарков - 17  заседания, разгледани 140 точки (предложения, 

докладни, заявления, писма, сигнали и жалби); 

 

6. Комисия по еврофондове и проекти, с председател г-жа Яна Касова  -  7 заседания, 

разгледани 81 точки (предложения, докладни, заявления, писма, сигнали и жалби, 

от които 12 свързани с проекти на ЕС); 

 

7. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане нанезаконно 

придобитото имущество с председател г-н Георги Стоев - 5 заседания, разгледани  

55 точки (предложения, докладни, заявления, писма, сигнали и жалби, от които 3 

свързани със ЗПКОНПИ);. 
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През отчетния период Общински съвет – Костенец, отпусна помощи за раждане на  

40 деца, жители на община Костенец, общо в размер на 13 600 лева и за лечение на 28 

жители общо в размер на 10 980 лева. 

Уважаеми общински съветници, 

Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на 

извършеното до сега и приноса му в общият обем от работата за подобряване на 

местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от 

взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на 

Общинският съвет. 

Инициативата на всеки от нас е изключително важна. Добрите намерения и 

добрите постижения в общината не биха били възможни без общата воля на 

общинските съветници, без тяхната подкрепа на всяко начинание.  Всяко значително 

действие на месната изпълнителна власт е предшествано от решение на местната 

законодателна институция. Така ние като общински съветници  поемаме 

отговорността за него пред гражданите.  

Успешната работа на Общински съвет и неговите постоянни комисии се дължи на 

изключително добрите взаимоотношения с Общинска администрация. Редовното участие в 

заседанията на Общински съвет и постоянните му комисии на кмета, неговите заместници, 

директорите на дирекции, началниците на отдели и експертите, също следва да се отчете 

като съществен принос за ефективното решаване на възникналите проблеми. 

Всеки ден доказваме, че в общината няма разминаване между вижданията на 

изпълнителната и законодателната власт 

Изказвам огромна благодарност за  добрата активност на съветниците,  както при 

участието им в заседанията на Общинския съвет, така и в заседанията на постоянните 

комисии, така и в отношението им към гражданите на нашата община. 

Представям настоящият отчет за информация и се надявам с диалог и 

самокритичност да коригираме нашите грешки и да вървим на пред. 

 


