
 

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

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 18 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 ноември 2021 година 

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

На основание чл. 13 и чл.17 от Закона за Общинския дълг, чл. 21, ал.1, т.10 и чл.27, 

ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с поименно 

гласуване с 16 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“,  Общински съвет - Костенец 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 162 

 Общински съвет – Костенец изменя т. „Условия на погасяване”  в Решение №154 

от 29.10.2020 г., както следва: 

Вместо: Срок за погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договор за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване, става: 

Срок за погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договор за 

кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36  

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 18 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 ноември 2021 година 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във вр. с ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 

3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 от същия, както и на 

основание чл. 4, ал. 1 и ал. 3 и чл. 10 от Наредба за възлагане извършването на дейности, 

свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, 

включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по 

Закона за публичните предприятия, с поименно гласуване с 16 гласа „за“, 0 „против“ и 0 

„въздържал се“,  Общински съвет – Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 163 

І. Правният анализ, информационният меморандум и приватизационната оценка 

на общинското участие във „ФАРМАКОС“ ООД следва да бъде извършена след 

провеждане на ограничен конкурс за избор на лице, в тази връзка: 

1. Общински съвет – Костенец открива процедура за провеждане на 

ограничен конкурс за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовка за 

приватизация на 47,6 % от капитала на „Фармакос“ ООД, а именно – изготвяне на правен 

анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка; 

2. Одобрява правила за провеждане на процедурата, които са неразделна 

част от настоящото решение; 

3. Предмет на конкурса: изготвяне на анализ на правното състояние, 

информационен меморандум и приватизационна оценка на общинското участие в 

капитала на дружеството „ФАРМАКОС“ ООД, ЕИК 122016894, състоящо се от 50 

/петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки на обща стойност 5000 лв., представляващи 47,6 

% /четиридесет и седем цяло и шест процента/ от капитала; 

4. Изисквания към кандидатите: 

До участие в ограничения конкурс се допускат български или чуждестранни 

физически или юридически лица, включително техни обединения, отговарящи на 

изискванията на Глава Шеста от Наредбата за възлагане извършването на дейности, 

свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, 
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включително процесуално производство, или на дейности, свързани с функциите по 

Закона за публичните предприятия. 

В ограничения конкурс не може да участва кандидат, който: 

4.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

4.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на посочените в предходния абзац, в друга държава членка на 

Европейския съюз или в трета страна; 

4.3. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или 

е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите 

си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в 

случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен. 

4.4. е налице конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който не може да се 

отстрани. 

4.5. не отговаря на изискванията за доказване на възможност за изпълнение, 

квалификация, годност за изпълнение на съответната дейност, когато такава се изисква, 

и други съгласно действащото в страната законодателство. 

Кандидатите представят декларации за обстоятелствата по т. 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, 

които са неразделна част от предложенията за участие в процедура.  

Изискванията към декларациите и другите необходими документи по тази точка 

са подробно описани в Правилата за провеждане на процедурата. 

5. Срок за подаване на предложенията:29.12.2021г., включително.  

6.  Критерии за оценка на предложенията: 

- размер на възнаграждението за извършената работа; 

- срок за изпълнение на възложената работа. 

7. Размер на депозита за участие в конкурса: за участие в конкурса не се 

дължи депозит; 

8. Цена на правилата за провеждане на процедурата:  60 /шестдесет/ лв. 

с включен ДДС, платими на място в община Костенец всеки работен ден в рамките на 

работното време или по следната банкова сметка на Община Костенец: IBAN BG 27 

CECB 9790 8442 5498 00; BIC CECBBGSF, под вид плащане : 448007; 

9. Срок за закупуване на правилата за провеждане на ограничения 

конкурс: 21.12.2021г., включително; 

10. Място за закупуване на правилата за провеждане на ограничения 

конкурс: Център за административно обслужване, етаж І; 

11. Място за подаване на предложенията: Център за административно 

обслужване, етаж І;. Предложенията на участниците могат да бъдат подавани и по 

пощата, на адреса на Община „Костенец“ – гр. Костенец, п.к. 2030, ул. „Иван Вазов“ № 

2; 

apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art108а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art159а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art159г&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art172&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art192а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art194&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art217&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art219&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art252&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art253&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art260&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art301&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art307&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art321&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art321а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art352&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art353е&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Art740&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&Type=201/


12. Допълнителна информация във връзка с конкурса може да бъде 

предоставяна на всяко заинтересовано лице въз основа на писмено запитване, направено 

до два работни дни до изтичане на срока за приемане на предложения за участие в 

ограничения конкурс; 

13. Определя и назначава членове на комисията за оценяване и класиране на 

предложенията: Председател – Мариета Валентинова Трендафилова - юрисконсулт на 

общината 

и членове: 1. Мариана Василева Павлова – Директор на Дирекция АПИО ЧР ФСД 

        2. Владислава Димитрова Китова  - н-к отдел „Общинска собственост“  

Срок за дейността на комисията – до завършване на процедурата за ограничения 

конкурс с подписване на договор между Община Костенец и избрания 

изпълнител. 

II. Упълномощава Кмета на Община Костенец да предприеме всички необходими 

действия за изпълнение на приетото решение, включително: оповестяване на настоящото 

решение на страницата на Общината и публикуването му в един местен вестник; 

определяне на лицата, до които да бъде изпратена писмена покана за участие в 

ограничения конкурс като определя същите да бъдат /три/; да изготви заповед за 

назначаване на изборната комисия съобразно приетото от Общинския съвет решение, 

както и да извърши каквито други действия е необходимо. 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

 

 

 



 

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

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 18 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 ноември 2021 година 

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

На основание чл.21, ал.1, т.18 чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и след проведено публично обсъждане на 10.11.2021г., с 16 

гласа «за», 0 «против» и 0 «въздържал се»,  Общински съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 164 

І. Общински съвет – Костенец именува със следните имена, улици във връзка с одобрен 

план на КС „Малина, с. Костенец, както следва: 

1. „Явор“ - улица от осова точка  23 до осова точка 37; 

2. “Трепетлика“ - улица от осова точка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до осова точка 10 и от 

осова точка 12 до осова точка 19 ; 

3. „Чинар“ - улица от осова точки 18 до осова точка 22. 

ІІ. Възлага на Кмета на кметство с. Костенец да извърши всички последващи действия 

по изпълнение на решението. 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36  

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 18 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 ноември 2021 година 

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

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

самоуправление и местната администрация, чл.111 – 114 от Закона за горите и чл.7 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските 

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

недървесни горски продукти, с поименно гласуване с 12 гласа «за», 3 «против» и 0 

«въздържал се»,  Общински съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 165 

Общински съвет – Костенец приема цени за продажба на дървесина, съгласно 

Приложения № 2, 3, 4, 5, 6 и 7: 

- Чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

- Чрез  добив и продажба на дървесина. 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 
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Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36   

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 18 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 ноември 2021 година 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал. 3, чл.8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 5, ал. 6 от Наредбата за общинска собственост, във връзка 

с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал.2, т. 6 от закона за устройство на територията,  с поименно 

гласуване с 14 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Общински съвет - Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 166 

 

1. Дава съгласие като собственик на УПИ ХІІ -451 „За озеленяване” , УПИ Х- 

„За трафопост” в кв. 35 и улица между о.т. 70 – о.т. 287 по плана на село Костенец за 

изменение на ПУП - ИПР, в обхвата  на УПИ VІІ-451, УПИ VІІІ-451, УПИ ІХ-451, УПИ 

Х, УПИ ХІ-450, УПИ ХІІ-451 и улица между о.т. 70- о.т. 288, за образуване на нови 

урегулирани поземлени имота. 

 

2. Променя предназначението от публична в частна общинска собственост на 

част с обща  площ от  345 кв.м., от които - 77 кв.м. от  улица между о.т. 70 – о.т. 287, 33 

кв.м. от УПИ Х – „За трафопост” и 235 кв.м. от УПИ ХІІ-451 „За озеленяване”,  както 

следва: 

- 55 кв.м.,от които 25 кв.м. от улица между о.т. 70 – о.т. 283 и 30 кв.м. от УПИ 

ХІІ-451 „За озеленяване”, които съгласно мотивираното предложение се 

включват в УПИ VІІ-451 „За жилищно строителство”, собственост на 

Станислав Наджаков за образуването на нов УПИ; 

- 51 кв.м., от които 26 кв.м. от улица между о.т. 70 – о.т. 283 и 25 кв.м. от УПИ 

ХІІ-451 „За озеленяване”, които съгласно мотивираното предложение се 

включват в УПИ VІІІ-451 „За жилищно строителство”, собственост на 

Любомир Димов за образуването на нов УПИ; 

- 97 кв.м., от които 19 кв.м. от улица между о.т. 70 – о.т. 283 и 78 кв.м. от УПИ 

ХІІ-451 „За озеленяване”, които съгласно мотивираното предложение се 

включват в УПИ ІХ-451 „За обществено обслужване”, собственост на Любомир 

Димов за образуването на нов УПИ; 
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- 142 кв.м., от които 7 кв.м. от улица между о.т. 287 – о.т. 288,  33 кв.м. от УПИ 

Х – „За трафопост” и 102 кв.м. от УПИ ХІІ-451 „За озеленяване”, които съгласно 

мотивираното предложение се включват в УПИ ХІ-450 „За обществено 

обслужване”, собственост на Любомир Димов за образуването на нов УПИ; 

 

3. Приема пазарни цени на придаваемите части с обща  площ от  345 кв.м., 

както следва: 

- на 55 кв.м, които се включват УПИ VІІ-451 „За жилищно строителство”, 

собственост на Станислав Наджаков за образуване на нов урегулиран 

поземлен имот, в размер на 1874,00 лв. /хиляда осемстотин седемдесет и 

четири лева /.  

- на 51 кв.м, които се включват УПИ VІІІ-451 „За жилищно строителство”, 

собственост на Любомир Димов за образуване на нов урегулиран поземлен 

имот, в размер на 1738,00 лв. /хиляда седемстотин тридесет и осем лева/.  

- на 97 кв.м, които се включват УПИ ІХ-451 „За обществено обслужване”, 

собственост на Любомир Димов за образуване на нов урегулиран поземлен 

имот, в размер на 3306,00 лв. /три хиляди триста и шест лева/.  

- на 142 кв.м, които се включват УПИ ХІ-450 „За обществено обслужване”, 

собственост на Любомир Димов за образуване на нов урегулиран поземлен 

имот, в размер на 4840,00 лв. /четири хиляди осемстотин и четиридесет лева/.  

4. Възлага на кмета да сключи предварителен и окончателен договор, 

съгласно чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ със Станислав Наджаков и Любомир Димов. 

5. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по 

Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни актове, във връзка 

с разрешаването и изработването на изменението на плана за регулация. Изработването 

на изменението на плана за регулация е изцяло за сметка на заявителите. 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

 

 



 

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

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 18 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 ноември 2021 година 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с подадено искане вх. № ТСУ – 

2084-13/03.11.2021г. от ПК „Нива”, с  поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 

0 „въздържал се“, Общински съвет - Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 167 

 

Общински съвет - Костенец дава съгласие, като собственик на УПИ ХІІ -2002 с 

площ от 102 кв.м. в кв. 62 по плана на село Костенец, да се проведе процедура за издаване 

на удостоверение за търпимост на търговски обект /магазин/ със застроена площ от 50 

кв.м., собственост на ПК „Нива” и в случай, че са налице условията на § 16, ал. 1 от ПР на 

ЗУТ да се издаде от главния архитект на община Костенец удостоверение за търпимост на името 
на ПК „Нива”. 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


 

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

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 18 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 ноември 2021 година 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.135, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство 

на територията, във връзка с 131 от същия, с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 168 

 

1. Общински съвет – Костенец дава съгласието си за допускане изработването на 

Подробен устройствен план – изменение на план за регулация в обхвата на 

УПИ ХІІ-56, УПИ ХІІІ-56, кв.9 и част от уличната регулация между о.т. 45 и 

о.т. 47 по плана на с. Очуша, махала Каменчанска, съгласно приложеното 

мотивирано предложение. 

2. Общински съвет – Костенец възлага на Кмета на Община Костенец да 

предприеме последващи действия по изпълнение на настоящото решение, 

съгласно разпоредбите на ЗУТ и свързаната с тях нормативната уредба. 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


 

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

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 18 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 ноември 2021 година 

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

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5, във връзка с чл.17, ал.1,т.4 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 169 

 

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

следните жители на община Костенец: 

1.1.Гергана Пламенова Зарова - близнаци 

1.2. Кристина Радославова Коларова 

1.3. Росица Красимирова Ценова 

 

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

община Костенец: 

1.1.Злата Стоянова Салиева, жител на с. Костенец – 200,00 лв. 

 

3.  Средствата да бъдат осигурени от § 42 14 от общинския бюджет. 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


 

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

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 18 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 25 ноември 2021 година 

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

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

самоуправление и местната администрация,чл. 34, ал.2 от Закона за общинска 

собственост, с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“,  

Общински съвет - Костенец, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 170 

 І. Общински съвет – Костенец дава съгласието си за възмездно придобиване 

право на собственост, чрез покупка от  ПК „Нива”- с.Костенец на собствения им 

недвижим имот: част от партер /кафе – аперитив, фоайе, санитарен възел / със ЗП 175 

кв.м. и външно стълбище до партерния етаж, находящи се в северната част на сграда 

Търговски комплекс „Рила”, застроена  в УПИ ІV - 720,  кв. 66 по плана на с.Костенец, 

за сумата от 40000,00 /четиридесет хиляди/ лева. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Костенец да извърши необходимите действия по 

подписване на договор за покупко – продажба. 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


 


