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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ И НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020г.- 31.12.2020г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОДПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ КМЕТ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, ГРАЖДАНИ И ГОСТИ, 

 

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

администрация (ЗМСМА) и чл.11, ал.1, т.10 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието 

му с Общинската администрация, внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността 

на Общински съвет и неговите постоянни комисии. 

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 Като орган на местното самоуправление Общинският съвет приема решения в 

рамките на своята компетентност при спазване на изискванията на закона и 

съобразяване с интересите на гражданите от общината. 

 Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 

Костенец и взаимодействието му с общинската администрация, заседания се свикват от 

неговия председател. Уведомлението за заседанието съдържа деня, часа, мястото и 

проект за дневен ред и 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  и общинският вестник. 

 Гражданите на община Костенец имат безпрепятствен достъп до Председателя и 

Зам.-председателя на Общински съвет – Костенец. 

През отчетния период Общинският съвет е провел 7 заседания, приети са общо 

98 решения или общо през 2020г. са проведени 14 заседания и са приети 192 решения. 

 

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ 

 

 Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии. 

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

представители на общинската администрация по силата на наредби и решения. 

 Към Общински съвет – Костенец  са конструирани седем Постоянни комисии.  

 Заседанията на комисиите са открити. На тях присъстват представители на 

общинската администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg
http://www.kostenetz.com/


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 отчетния период комисиите са провели заседания, както 

следва: 

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

провела  12 заседания; 

2. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, 

благоустрояване и околна среда с председател г-т Владимир Сотиров – 11 

заседания; 

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

Беляков – 6 заседания; 

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

спорт, туризъм с председател г-жа Яна Касова - 7 заседания; 

5. Комисия по нормативна уредба, общински предприятия и общинска 

собственост, с председател г-н Младен Зарков -  11  заседания; 

6. Комисия по еврофондове, проекти, следприватизационен контрол с 

председател г-жа Яна Касова  - 3 заседания; 

7. Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси и  антикорупция с председател г-н Георги Стоев - 1 заседание 
 

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

кметът, зам.-кметът, 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. 

 

ОСНОВНИ ГРУПИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

 

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

Приете бе нова Наредба за символите и отличията на Община Костенец. 

Многократно е допълвана Програмата за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост в Община Костенец през 2020година.  

Общински съвет – Костенец прие Отчет за изпълнение на приетите от него 

решения, за периода от 14.11.2020 г. до 16.07.2020 г.  

Приет бе нов Правилник за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни 

финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Костенец. 

Утвърдена бе Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от община Костенец за периода 2020 – 2022 година и  План за подкрепа на 

личностното развитие на деца и ученици в община Костенец за 2020/2021 година. 

Приета бе нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в Община Костенец. 

Приети бяха нови Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 



изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Костенец и Наредба за 

поемане, обслужване и управление  на общинския дълг на община Костенец. 

Прие частични изменения на маршрутните разписания по автобусни линии: гр. 

Костенец – с. Костенец, гр. Костенец – гр. Момин проход; гр. Костенец – с. Горна 

Василица; гр. Костенец – с. Очуша; гр. Костенец – с. Пчелин възложени на фирма 

«Ангелови 2013»ООД 

Прието бе решение за провеждане на заседание извън територията на общината 

през месец септември 2020 година. 

Прие нови Наредба за определянето и администрирането на местни данъци на 

територията на Община Костенец и Наредба за определянето и администрирането на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. 

Избира седем членна комисия за провеждане на процедурата за закупуване на 

специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване. 

 През месец октомври прие Правилник за изменение и допълнение на  

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както следва: 

 §1. Нов чл.30а, (1). Условията и редът за свикване и провеждане на заседания 

при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична 

обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от 

нея… 

Прие нови Наредба за общинската собственост, Наредба за стопанисване, 

управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и Методика за 

правилата и срока на действие на точкуване на спортните клубове. 
 

Прие Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти – 

общинска собственост на територията на Община Костенец,  Наредба за допълнение и 

изменение на Наредба за определянето  на местни данъци на територията на Община 

Костенец и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община 

Костенец. 

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

Общински съвет - Костенец даде съгласие община Костенец да използва гратисен 

период от 6 /шест/ месеца за заплащане на главницата по Договор за банков заем със 

срок от 6 /шест/ месеца от крайния срок на договора 09.09.2025 г. до  30.03.2026 г. 

 

Приет бе отчета за общинския дълг на община Костенец за 2019г. 

Общински съвет - Костенец даде съгласие община Костенец да поеме дълг – 

временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл. 

103, ал. 1 и ал. 5 от Закона за публичните финанси, в размер на 1 249 200,00 лв. 

През месец август бе приет годишния отчет за изпълнение на бюджета на община 

Костенец за 2019г. и бе приета информацията за изпълнение на бюджета на община 

Костенец към 30.06.2020 г. 

Общински съвет -Костенец – прие ред, начин и критерии за освобождаване от 

заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 

определен период  от 2020 г. на задължени лица – предприятия, преустановили пълно 

или частично дейността си в обекти находящи се на територията на Община Костенец, 

поради обстоятелства произтичащи от обявеното извънредно положение в Република 

България. 



Определи обща численост на общинска администрация и звената „Спорт“ и 

„Домашен социален патронаж“ 103 броя, считано от 01.10.2020 г.и одобри структура на 

общинска администрация. 

Даде съгласието си Община Костенец да сключи договор за кредит с „Фонд 

ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел 

реализацията на проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци 

на територията на община Костенец” в размер на  1 314 564,00 лв. 

 

Актуализира финансирането на инвестиционната програма за капиталовите 

разходи на Община Костенец, в размер на 2 124 265 лв. чрез вътрешни компенсирани 

промени за промяна на годишните задачи за обектите и промяна на обекти за 2020 г. в 

общ размер на 1 972 282 лв., по обекти и източници на финансиране. 

 

Общински съвет – Костенец предостави от бюджета на община Костенец 

средства в размер на 6 302, 77 лв. за дейността на ОП „Гори и земи в горски фонд”, гр. 

Костенец. 

Одобри План-сметка за необходимите разходи за събирането и 

транспортирането на битовите отпадъци, почистването на териториите за обществено 

ползване, подържане на депото и покриване разходите по инвестиционните   намерения   

отразени в нея, в размер на 1 173 789.64  лв. 

Даде съгласие за ползване на натрупаните средства, представляващи отчисления  

за депониране на битови отпадъци от община Костенец в размер на 64 хил. лв.  за  

закупуване  на  специализиран  автомобил  за  сметосъбиране  и сметоизвозване – 

употребяван, както и фабрично нови контейнери тип „Бобър” за събиране на отпадъци. 

Даде съгласие община Костенец да използва гратисен период от 3 /три/ месеца 

за заплащане на главницата и лихвата по Договор за банков заем от 09.09.2016г., 

сключен между Община Костенец и „Уникредит Булбанк“ АД, за периода 01.01.2021 г. 

– 31.03.2021г., като се удължава срока за погасяване на задълженията на Община 

Костенец по главницата към банката кредитор със срок от 3 /три/ месеца от крайния 

срок на договора 30.03.2026 г. до  30.06.2026 г. 

 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

 

Общински съвет - Костенец даде  съгласието си община Костенец да кандидатства 

за финансиране със следните  проектни предложения: 

 „Ремонт и реконструкция на многофункционална спортна  зала към ОУ 

„Христо Смирненски”, гр. Момин проход, дава съгласието си община 

Костенец да кандидатства за финансиране с проектно предложение „Ремонт 

и реконструкция на многофункционална спортна  зала към ОУ „Христо 

Смирненски”, гр. Момин проход. 

 

 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05FMOP001-5.001 - „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане. 

 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020,  по 

Приоритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от 

кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 



екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”  

 

 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И  РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО 

 

Общински съвет – Костенец даде съгласие да се проведе 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. 

 

Даде 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. 

 

Възложено бе на Кмета на община Костенец да извърши необходимите действия 

за извеждане от експлоатация на язовир,  находящ се в местността „Езерище”, в 

землището на с. Костенец,а през месец октомври и язовир,  находящ се в местността 

„Колюнска поляна”, в землището на с. Костенец. 

 

Общински съвет – Костенец даде съгласие да бъде поставен обемен надпис с 

името на град Костенец, изписан на кирилица. 

 

На основание чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията одобри 

задание за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план  за обект: „ 

Трасе на нов водопровод за минерална вода от КЕИ (резервно съоръжение сондаж 

№3хг), находище „Пчелински бани“ за водоснабдяване на ПИ № 173017,  местност 

„Горните ливади“ по КВС на с. Пчелин. 

 

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява задание за изработване на 

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Оптична кабелна мрежа за 

пренос на електронни съобщения на територията на село Костенец“, общ. Костенец“. 

 

Общински съвет – Костенец даде съгласието си да бъде предоставен строителен 

материал от склад за преработена дървесина, собственост на Община Костенец, за 

следните нужди:За направа на навес за съхранение на строителни материали, находящ 

се в дворно място на ОП „БКС” Костенец ; за направа на навес за съхранение на готова 

продукция /пелети/, находящ се в дворно място на ОП „БКС” Костенец; за ОП 

„Траянови врата” ; за Кметство село Костенец; за Кметство Момин проход;. за храм 

„Света Петка” град Костенец ; за храм „Свети Мина” м. „Пердова”, с.Горна Василица; 

за ДГ „Звънче” град Костенец; за ДГ „Здравец” град Костенец; за Стадион град/село 

или общо: 50,79 куб. метра фасониран дървен материал.     

                           

Даде съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на терен – публична общинска собственост с площ от 100 кв.м., представляващ 

част от УПИ II „Озеленяване“ в кв. 15 по застроителното решение на стопанския двор 

на бившо ТКЗС „Траянови врата“ в град Костенец. 



 

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобри задание за изработване на Подробен 

устройствен план – парцеларен план за обект: „Изграждане на кабелна захранваща 

линия НН 1 кV за стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1038 на път І-8 

Момин проход – Ихтиман км 135+000“. 

 

Даде съгласие като собственик за обединяването на имоти – общинска 

собственост  за „Изграждане на претоварна станция с общинска площадка за разделно 

събиране на отпадъци в Костенец за общините Костенец, Долна Баня и Ихтиман”. 

 

Определи искането от „Александър - 2012” ООД, представлявано от  Гергана 

Георгиева Дукова – Управител и Попмат” ЕООД, представлявано от  Ангел Георгиев 

Попов – Управител  за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода - 

изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и 

ползване на Община Костенец, „Костенец”, с.Костенец.   

 

Даде съгласие да се учреди възмездно срочно право на строеж върху имоти – 

публична общинска собственост по плана на гр. Костенец, за изграждане на фундамент 

и монтаж на нов Телекомуникационен шкаф на кръстовището на ул.»Ал. 

Стамболийски».  

 

Даде съгласие като собственик на Поземлен имот № 1828 в кв. 136 по плана на 

гр. Костенец, за изработване на ПУП-ИПРЗ /Подробен устройствен план – изменение 

на плана за регулация и застрояване/  за образуване на нов УПИ ХІХ-1422,1423 чрез 

обединяване на УПИ ХІ-1423, ПИ № 1422 и част от ПИ № 1828 в кв. 136 по 

регулационния план на гр. Костенец. 

 

Общински съвет – Костенец изразява предварително съгласие за учредяване 

право на строеж, за обект: базова станция в полза на „А1 България” ЕАД. 

 

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Костенец одобри задание 

и разреши изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот 

№ 000241 в землището на село Пчелин, община Костенец, местност „Нойчовица”. 

 

Даде съгласие, като собственик за извеждане от експлоатация на язовир, 

съставляващ имот № 000468, находящ се в местността „Колюнска поляна”, в 

землището на с. Костенец. 

 

Предостави безвъзмездно дървесни пелети за отопление, произведени от 

Общинско предприятие „БКС“, на звена на общинска бюджетна издръжка- на НЧ 

„Прогрес 1907“ гр. Костенец; на НЧ „Просвета 1881“ с. Костенец;На Медицински 

център I - Костенец" ЕООД и „Специализирана болница за рехабилитация - Костенец” 

ЕООД; на Храм „Св.в. мъч. Панталеймон” гр. Момин проход. 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен 

имот ХV-435 „За КОО” с площ от 306 кв.м. /триста и шест кв.м./ в кв. 99 по плана на 

град Костенец. 

 



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

недвижими имоти – частна общинска собственост, с площ от 409 кв.м. и Поземлен 

имот с площ от 325 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, образуващи  

Урегулиран поземлен имот ХХХІІ – 40,41 с площ от 734 кв.м. в кв. 1 по регулационния 

план на к.к. Вили Костенец. 

 

Даде съгласие като собственик на УПИ ХХІ-„За каптаж и озеленяване” в кв.4, за 

изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация /ПУП - 

ИПР/ на УПИ VІ-43 и УПИ ХХІ „За каптаж и озеленяване” в кв. 4 по кадастралния и 

регулационен план на с.Горна Василица, мах. „Нова”. 

 

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Костенец, одобри 

представения проект на Подробен устройствен план – парцеларен план и план - схема 

за обект: „Оптична кабелна мрежа за пренос на електронни съобщения на територията 

на село Костенец. 

 

Общински съвет – Костенец даде съгласието си да бъде предоставен строителен 

материал от склад за преработена дървесина, собственост на Община Костенец, на 

Румяна Николаева Христова за направа на покрив, изгорял при пожар на жилищна 

сграда, находяща се в к.к. Пчелински бани. 

 

СДРУЖЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО 

УЧАСТИЕ 

 

Увеличен бе капитала на „Специализирана болница за продължително лечение и 

рехабилитация - Костенец” ЕООД и Медицински център І - Костенец" ЕООД във 

връзка с извършените строително-монтажни работи на сградата. 

 

Общински съвет – Костенец даде съгласието си да бъде прекратено участието на 

Община Костенец, като съдружник във „Фармакос”ООД.  

Утвърден бе ценоразпис за продажба на преработена дървесина от ОП 

„Благоустройство и комунално стопанство” гр.Костенец. 

 

Общински съвет – Костенец утвърди предложеното от комисията класиране и 

определи д-р Мария Ангелова Христоскова за спечелила конкурса за възлагане 

управлението на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация 

– Костенец”ЕООД. 

 

Установено бе непълно работно време, с продължителност от 4 часа на ден, за 

госпожа Юлия Заркова – директор на ОП „Траянови врата“. 

 

Даде съгласието си и възложи на  „Костенец Лес 18” ЕООД да предостави 

безвъзмездно дърва за огрев по 5 куб.м.за отоплителен сезон 2020 – 2021 г., както 

следва:За храм „Свети Архангел Михаил” село Костенец;  Здравния дом в село 

Костенец; Здравния дом в град Момин проход;  храм „Свети Георги” град Костенец. 

 

   Промени структурата на Общинско предприятие благоустройство и комунално 

стопанство“, считано от 01.10.2020 г. 

 



Възложи на ликвидаторът на „Еледжик – стил” ЕАД – в ликвидация да поръча 

изготвянето на пазарни оценки от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за 

независимите оценители за продажба на ликвидационното имущество. 

 

През месец септември освободи Юлия Заркова от заеманата от нея длъжност 

Директор на ОП «Траянови врата», Костенец, считано от 01.10.2020г.и  избра Никола 

Здравецов Йорданов за Директор на ОП «Траянови врата», Костенец. 

 

Увеличи определения процент възнаграждение на д-р Мария Христоскова по 

Договор за възлагане на управлението на «Специализирана болница за продължително 

лечение и рехабилитация» ЕООД на 380 %. 

 

Продължи срокът на ликвидация на «Еледжик-Стил» ЕАД (в ликвидация) с три 

месеца, считано от 01.10.2020г. до 31.12.2020г. 

 

Общински съвет – Костенец избра временна комисия, в която да участват 3 

общински съветници от ПП ГЕРБ, 1 от ПП БСП, 1 от ПП БДЦ,  1 от ПП Воля, 2 външни 

експерти и 1 от Общинска администрация, определен със заповед на Кмета на 

общината, която да  извърши цялостна ревизия на „Костенец Лес 18”ЕООД. 

 

Прие формата на управление на горските територии, общинска собственост, 

като създаде Общинско предприятие по смисъла на чл. 51, ал. 2 от Закона за общинска 

собственост, прие Правилник за организацията и дейността и Структура и избра инж. 

Захари Коцев Георгиев за Директор на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ 

В ГОРСКИ ФОНД – КОСТЕНЕЦ“.  

 

Даде съгласието си и възложи на „Костенец лес 18” ЕООД да предостави 

безвъзмездно дърва за огрев за отоплителен сезон 2020г. – 2021 г., в размер на 10 куб.м. 

на ОП „Траянови врата”. 

 

Общински съвет – Костенец, в качеството си на едноличен собственик на 

капитала, даде съгласието си и възложи на Кмета на община Костенец да предприеме 

всички правни и фактически действия за отписването на „Костенец лес 18” ЕООД от 

регистъра по чл.241, ал.1 от Закона за горите. 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

През месец юли бяха приети докладите на читалищата на територията на 

община Костенец за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от 

бюджета средства през 2019 година. 

 

Даде съгласие 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; 

o Основно училище „Христо Смирненски” гр.Момин проход 

 

Разреши функционирането на самостоятелни паралелки с брой ученици под 

нормативно определения минимум в ОУ „Христо Смирненски” гр.Момин проход,  ОУ 



„ Константин  Костенечки” с.Костенец, ПГ „Георги Сава Раковски” гр.Костенец и СУ 

„Св.Климент Охридски” гр.Костенец. 

 

Предостави 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. 

 

Общински съвет – Костенец даде съгласието си да бъде предоставен дървен 

материал за изграждане на навес към храм „Свети Йоан Предтеча”, с. Горна Василица. 

 

Въведе задължителното предучилищно образование за децата, които навършват 

4 – годишна възраст в съответната календарна година, общинските детски градини на 

територията на община Костенец 

 

Даде съгласието за преустройство и промяна предназначението на складова 

сграда № 2 в корпус №2 на ПГ «Г.С.Раковски» с площ от 130 кв.м., в две учебни 

работилници и учебен кабинет. 

 

Създаде Съвет по въпросите на социалните услуги в община Костенец. 

 

 През отчетния период Общински съвет – Костенец отпусна помощи за раждане 

на дете на 27 жители на общината в размер на 5 400лв. и 10 730 лв. на 24 жители за 

лечение. 

 

Присъствието на общинските съветници за периода м. юли 2020г.– м. декември 

2020г. от проведени общо 7 заседания на Общински съвет – Костенец, от които 1 

извънредно, е както следва: 

 

№ Име, презиме, фамилия Брой присъствия Брой отсъствия 

1. Николай Светозаров Николов 7 0 

2.  Мария Георгиева Наджакова 7 0 

3. Владимир Стоянов Сотиров 7 0 

4.  Тодор Станиславов Стойнов 5 + 1 онлайн 1 

5. Младен Кирилов Зарков 7 0 

6. Яна Василева Касова 4 + 2 онлайн 1 

7. Иван Йорданов Банчев 7 0 

8. Васил Ангелов Беляков 5 2 

9. Анелия Георгиева Томова 2 + 4 онлайн 1 

10.  Георги Ангелов Стоев 5 2 

11. Пламен Николаев Чолаков 5 2 

12.  Боян Спасов Генчев 4 3 

13. Лъчезар Йорданов Бонев 3 4 

14. Юлиян Агоп Одажиян 4 3 

15. Димитринка Станкова Николова 2 5 

16. Емил Христов Даскалов 5 2 

17. Христо Георгиев Гьошев 4 3 

 

Няма върнати за ново обсъждане актове на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА 

от Областния управител на Софийска област през отчетния период . 



 Общинският съвет изпълнява задълженията си за оповестяване пред гражданите 

на община Костенец решенията, които са взети от Общински съвет чрез, интернет 

страницата на общината, таблото на първия етаж в сградата на общината и общинският 

вестник. 

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, 

неговият заместник, директорите на дирекции, началниците на отдели и експертите, 

също следва да се отчете като съществен принос за ефективното решаване на 

възникналите проблеми. Трябва да се оцени положително и добрата активност на 

съветниците както при участието им в заседанията на Общинския съвет, така и в 

заседанията на постоянните комисии. 

 С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през 

отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инвициативи. 

Надявам се, че ще работим отговорно в служба на гражданите на общината и с 

действията си ще спомогнем за решаване на многообразните житейски проблеми.  

 Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим 

нашата работа за благото на община Костенец. 

 

 

 

Иван Банчев 

Председател на ОбС Костенец: 
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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ И НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020г.- 31.12.2020г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОДПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ КМЕТ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, ГРАЖДАНИ И ГОСТИ, 

 

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

администрация (ЗМСМА) и чл.11, ал.1, т.10 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието 

му с Общинската администрация, внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността 

на Общински съвет и неговите постоянни комисии. 

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 Като орган на местното самоуправление Общинският съвет приема решения в 

рамките на своята компетентност при спазване на изискванията на закона и 

съобразяване с интересите на гражданите от общината. 

 Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 

Костенец и взаимодействието му с общинската администрация, заседания се свикват от 

неговия председател. Уведомлението за заседанието съдържа деня, часа, мястото и 

проект за дневен ред и 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  и общинският вестник. 

 Гражданите на община Костенец имат безпрепятствен достъп до Председателя и 

Зам.-председателя на Общински съвет – Костенец. 

През отчетния период Общинският съвет е провел 7 заседания, приети са общо 

98 решения или общо през 2020г. са проведени 14 заседания и са приети 192 решения. 

 

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ 

 

 Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии. 

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

представители на общинската администрация по силата на наредби и решения. 

 Към Общински съвет – Костенец  са конструирани седем Постоянни комисии.  

 Заседанията на комисиите са открити. На тях присъстват представители на 

общинската администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg
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общинско участие, когато са вносители на обсъжданите проекти за решения, 

представители на неправителствени организации и граждани. 

 

Присъствието на общинските съветници за периода м. юли 2020г.– м. декември 

2020г. от проведени общо 7 заседания на Общински съвет – Костенец, от които 1 

извънредно, е както следва: 

 

№ Име, презиме, фамилия Брой присъствия Брой отсъствия 

1. Николай Светозаров Николов 7 0 

2.  Мария Георгиева Наджакова 7 0 

3. Владимир Стоянов Сотиров 7 0 

4.  Тодор Станиславов Стойнов 5 + 1 онлайн 1 

5. Младен Кирилов Зарков 7 0 

6. Яна Василева Касова 4 + 2 онлайн 1 

7. Иван Йорданов Банчев 7 0 

8. Васил Ангелов Беляков 5 2 

9. Анелия Георгиева Томова 2 + 4 онлайн 1 

10.  Георги Ангелов Стоев 5 2 

11. Пламен Николаев Чолаков 5 2 

12.  Боян Спасов Генчев 4 3 

13. Лъчезар Йорданов Бонев 3 4 

14. Юлиян Агоп Одажиян 4 3 

15. Димитринка Станкова Николова 2 5 

16. Емил Христов Даскалов 5 2 

17. Христо Георгиев Гьошев 4 3 

 

Няма върнати за ново обсъждане актове на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА 

от Областния управител на Софийска област през отчетния период . 

 Общинският съвет изпълнява задълженията си за оповестяване пред гражданите 

на община Костенец решенията, които са взети от Общински съвет чрез, интернет 

страницата на общината, таблото на първия етаж в сградата на общината и общинският 

вестник. 

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, 

неговият заместник, директорите на дирекции, началниците на отдели и експертите, 

също следва да се отчете като съществен принос за ефективното решаване на 

възникналите проблеми. Трябва да се оцени положително и добрата активност на 

съветниците както при участието им в заседанията на Общинския съвет, така и в 

заседанията на постоянните комисии. 

 С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през 

отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инвициативи. 

Надявам се, че ще работим отговорно в служба на гражданите на общината и с 

действията си ще спомогнем за решаване на многообразните житейски проблеми.  

 Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим 

нашата работа за благото на община Костенец. 

 

 

Иван Банчев 

Председател на ОбС Костенец: 



 

 

 

 

 

 

 

 


