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УВАЖАЕМИ
УЧИТЕЛИ И
СЛУЖИТЕЛИ ,
СКЪПИ ДЕЦА И
УЧЕНИЦИ,		
ДРАГИ РОДИТЕЛИ,

Разпространява се безплатно

1031 години от победоносната битка
на цар Самуил при крепостта „Стенос“
гр.Костенец , г-жа Галя Тодорова- преподавател в
ОУ“Константин Костенечки“ с.Костенец, Никаела
Пашалийска, Любчо Иванов и Кристо Кръстев.
На тържественото честване присъстваха
г-н Радостин Радев, кмет на община Костенец,
г-н Румен Тодоров, зам.-кмет на общината,
председателят на Общински съвет-Костенец, г-жа
Евгения Захариева, г-н Михо Червенков, почетен
гражданин на Костенец, кметове на населени
места, общински съветници, представители на
военни учреждения, жители и гости.

Честит
празник
на всички, които
носят училището в
себе си – като спомен,
като потребност, като
очакване!
Всяка година в
средата на септември
училищният
звън
приковава вниманието ни, изостря сетивата ни и вълнува
с необикновена сила. Всеки път търсим най-хубавите
думи, колкото да осъзнаем, че емоциите на този празник
не се побират в слово и не се измерват с понятия. И всеки
път ни се иска трепетът на първия учебен ден да ни
съпътства дълго, да прави живота ни усмихнат и слънчев,
мечтите ни – смели, а постъпките – умни.
УСПЕШНА И ПОЛЗОТВОРНА НОВАТА 2017/2018
УЧЕБНА ГОДИНА!
РАДОСТИН РАДЕВ,
Кмет на община Костенец

О ткриване на учебната
2017/2018 година

Новата учебна година
в община Костенец
бе
тържествено
открита
на
15 септември 2017 година.
Всички учебни заведения бяха
посетени от представители
на
ръководството
и
администрацията
на
община
Костенец.
Кметът на общината - г-н
Радостин Радев , бе гост на
ученици, учители и родители
в Основно училище „Св.
Св. Кирил и Методий”, град
Костенец.
Със своето присъствие

и поздравления по повод
откриването на новата учебна
година, община Костенец
за пореден път доказа, че
образованието е сред найважните приоритети в нейната
политика, а признанието и
почитта към учителите са
знак за вярата, че децата на
общината ще получат найдобрите знания за своето
успешно
реализиране
в
живота.
С пожелание за успешна
и
ползотворна
учебна
2017/2018 година.

На 17 август 2017 г. Община Костенец
организира официално честване на битката при
Траянови врата , донесла победа на българите
над войските на император Василий II. Жители и
гости на общината се събраха, за да отдадат почит
на великото дело на воините, успели да защитят
Първата Българска държава .
Поздрав към присъстващите поднесе кметът
на Община Костенец и домакин на събитието
г-н Радостин Радев. В програмата взеха участие:
Вокална група „Боили“ с ръководител Юлиян
Одажиян при СУ „Св. Климент Охридски“

Училището има нужда от грижите на
цялото общество

Интервю с г-жа Теодора Цветанова, временно изпълняващ длъжността директор
на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Костенец

Теодора
Цветанова
заема длъжността временно
изпълняващ
директор
на
Основно
училище
„Свети
Свети Кирил и Методий“ град

Костенец от 01 септември 2016
година. Училището е учебно
заведение за ученици от Първи
до Седми клас. Учебното
заведение е открито през 1904
година.
Преподавателите
са
висококвалифицирани
специалисти,
притежаващи
необходимите умения и опит за
работа с децата. Учениците на
ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“,
Костенец участват активно
в конкурси, състезания и
инициативи.
Изминалата учебна година,
г-жа Цветанова определя като
много динамична и успешна.
С навлизането на новия Закон

за образованието много неща
бяха променени, с помощта
на колектива и
тяхната
солидарност.
В
училището
работят прекрасни хора, които са
много добри професионалисти.
Да си учител е призвание,
което идва от сърцето на човек.
Удоволствието
от
работата
с децата е да виждаш как за
няколко
години
създаваш
личности със знания и умения.
Да усещаш благодарността
в техните очи. Най-голямото
предизвикателство в нашето
образование за учителя е да
бъде „в крак” с новите методи на
преподаване,
на стр. 2
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АКТУАЛНО

ЕДНО ДОСТОЙНО УТРО ЗА НАШАТА
СТРАНА
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Училището има нужда от
грижите на цялото общество
от стр. 1

Шеста национална конференция по медицински и здравен туризъм с
основна тема „Профилактика и превенция на здравето”

От 5 до 7 юли 2017 г. се проведе Шестата
национална конференция по медицински
и здравен туризъм с домакинството на
община
Велинград. Тридневния форум
откри Светла Томова - заместник кмет на
община Велинград. Представител на община
Костенец бе г-н Румен Тодоров , заместник
кмет на общината. Основен организатор
на конференцията е Програмата „България
Ви очаква”, в партньорство със списание
„Еврорегион”, „Специализирани болници
за рехабилитация – НК” ЕАД, Български
лекарски съюз, Регионална фармацевтична
колегия – столична, Медицински университет
София и Медицински колеж към Тракийски
университет – Стара Загора.
Конференцията беше организирана в
четири панела. Първи панел беше
фокусиран върху представяне на
държавната
политика
относно
„Профилактика
и
превенция
на здравето” и политиките за
развитието на здравния туризъм.
Посочено беше, че медицинският
оздравителен туризъм е все по–
атрактивен елемент на глобалния
туристически продукт.
Във втори панел на
конференцията темата „Актуалните
програми по заетостта, свързани
с работещите в здравеопазването
и туризма”, представена от главен
експерт Надежда Богданова от
Агенция по заетостта впечатли аудиторията
с подробната информация за програмите и
мерките за заетост и обучение, включени в
Националния план за действие по заетостта –
2017 г., за провеждането на дуално обучение
с безработни лица и организирането на
професионални обучения по чл. 63 от ЗНЗ.
Благоприятен ефект върху качеството на
работната сила в сферата на здравеопазването
и туризма оказва реализирането на проекти
за обучение и заетост на социалните
партньори, а именно: Проект „Шанс за
работа -2017” на КНСБ - 52 лица по професия
„Болногледач”; Проект „Крос” на БТПП – 124
безработни лица по професия „Камериер” и
„Портиер-пиколо”; Проект „Квалифицирани
кадри в бизнеса” на БСК – 377 безработни
лица по професия „Готвач”, „Сервитьорбарман”, „Администратор в хотелиерството”,
„Камериер”; Проект „Хоризонти 2” на
КТ „ Подкрепа” - 300 безработни лица
по професиите „Готвач”, „Сервитьорбарман”, „Камериер”, „Администратор в
хотелиерството”, „Работник в заведения за
хранене и развлечения”, „Болноогледач”;

Проект „Нова перспектива ІІ”
на ССИ – 15 безработни лица по
професия „Камериер”; Проект
„Стъпка напред” на АИКБ – 640
безработни лица по професии
„Администратор в хотелиерството”,
„Камериер”, „Сервитьор-барман”,
„Готвач”, „Работник в хранително–
вкусовата промишленост”.
В трета и четвърта сесия
се разгледаха въпроси, свързани
с правно–нормативната уредба,
функциите на контролните органи
за развитието на здравния туризъм
и обучението и реализацията на
високоспециализирани кадри за
нуждите на балнео, СПА и уелнес туризма.
Участниците в конференцията предлагат
насоки по разискваната проблематика пред
ресурсните министерства и институции
Провеждане на държавна политика
за
рехабилитация
и
профилактика,
насочена към целогодишно използване на
сертифицирани балнеолечебни, СПА, уелнес
и таласотерапевтични центрове, чрез различни
финансови инструменти и стимули, например:
Възстановяване на ДДС от една почивка
ежегодно на български туристи, ползващи
сертифицирани СПА и УЕЛНЕС центрове
на територията на БГ; Намаляване на ДДС на
7% на всички сертифицирани балнеолечебни,
СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове.

От Министерството на здравеопазването
и Министерството на туризма ежегодно да се
отпускат ваучери с медицинско направление,
които да се използват в балнеолечебен център
на работещи лица с ТЕЛК извън активния
летен или зимен сезон. Да се изработи
Национална стратегия за управление на
кадрите и доходите в здравеопазването, с цел
мотивиране на медиците да останат в страната.
Да се търсят нетрадиционни, алтернативни
методи и подходи за задържане на кадрите
на регионално ниво. Общините, според
потребностите от определени специалисти,
чрез оформяне на двустраннни договори да
поемат битовите разходи на тези кадри, които
са дефицитни;
ИЗВОД: Това ще помогне да се задържат
кадрите на работните им места при добри
целогодишни възнаграждения, ще повиши
профилактиката и ще подобри общото
здравословно състояние на нацията. Ще
стимулира
развитието
на
центровете
целогодишно, което ще се отрази на
икономическото развитие в съответния
регион.

да мотивира съвременните ученици
да бъдат креативни и да постигат
резултати на
високо ниво. В
динамичното ни съвремие учителят
трябва да научи своите ученици
как от познатото да извличат
непознатото, как да се справят
в трудни ситуации, как да бъдат
гъвкави и креативни и да приемат
смело предизвикателствата на
новото време.
Сградата на ОУ“ Св.Св. Кирил
и Методий“ е масивна и уютна
с големи традиции. Кабинетите
са
слънчеви,
просторни
и
обновени . Училището е средата,
в която децата се учат да общуват,
придобиват социални умения.
Затова личността на учителя е
от първостепенно значение за
възпитанието на децата.
През изминалата учебна година
се включихме в Европейския проект
„Твоят час “ като сформирахме
4 групи за подпомагане и 7 по
интереси, които развиват богата и
разнообразна дейност, провокират
творческа
мисъл,
изграждат
умения и сбъдват детски мечти.
Няма нищо по-хубаво от усмихнати
детски лица, от отговорни , търсещи
и удовлетворени личности, каквито
са учениците от нашето училище.
Постижения на ученици от
ОУ“ Св.Св.Кирил и Методий“
за учебната 2016/2017 година:
Евгения Хаджиниколова- Рисунка
на тема „Моят учител-супер
герой“ организиран от фондация
„Тебешир“ и МОН. Мартин Фильов
спечели областното състезание
по английски език и се представи
чудесно на Националния кръг.
Никаела
Пашалийска
получи

голямата
награда
във
фолклорното
надпяване „В песента
се крие душата на
народа“. Ивайло Антов
спечели първо място
и купата в шахматния
турнир на Костенец
през 2016 година.
Боряна Йорданова бе
обявена за най-бързото
момиче на България
за своята възрастова
група. Много медали
донесоха и нашите
момичета
от
национални
и
международни танцови фестивали.
Участниците в клуб „Творческо
писане“ по проект „Твоят час“
създадоха чудесни описания,разкази
и есета. Организираха литературно
четене в градската библиотека,
където прочетоха свои творби

и чуха образци от текстове на
български автори, прочетени от
редовни читатели. Всеки участник
оформи своя книга, а групата
издаде своя обща книга „Писането е
в сърцата ни“. Децата се докоснаха
до магията на творчеството и се
почувстваха горди и удовлетворени
от своя труд.
За новата учебна година желая
на всички здраве, вдъхновение и
сили, за да можем всички заедно
да преодоляваме трудностите и
предизвикателствата, пред които
сме изправени.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост
Община Кoстенец на основание
чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ, решение №
35 от протокол № 4от 23.02.2017г.
на Общински съвет – Костенец;
Решение № 6 от протокол №5
от
14.08.2017г. на Общински
експертен съвет по устройство
на територията;
Становище за
условията
на
присъединяване
към
електрическата
мрежа
с
изх.
№
1202360368/16.11.2016г.;
Съгласувателно писмо на
„ЧЕЗ
Разпределение България“ АД с изх.№
1202494338/02.03.2017г.;
Решение
№ 6 от протокол № 5 от 14.08.2017г.
на Общински експертен съвет по
устройство на територията; Писмо
с изх. № 12425/21.12.2016г.
на
Регионална инспекция по околна

среда и водите-София/ РИОСВ;
Писмо с рег. № РДГ14-14436 от
14.12.2016г. съобщава на всички
заинтересовани лица, че е изработен
проект
за ПУП-ПП/ подробен
устройствен план – парцеларен план/
във фаза предварителен проект за
обект: „Външно ел. захранване на
заведение за бързо хранене“ в ПИ
№ 102002 в землището на с.Долна
Василица, ЕКАТТЕ 24894, община
Костенец, област Софийска.
На основание чл. 128, ал.
5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването
в
„Държавен
вестник“
заинтересованите лица
могат да се запознаят с проектите в
община Костенец, ет. 4 (стая № 34)
и да направят писмени възражения,
предложения и искания по тях.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На 03 август 2017 година в голямата
заседателна зала на Община Костенец се
проведе заседание на Общински съвет
– Костенец, присъстваха 17 общински
съветници, г-н Радев, кмет на общината,
кметовете на населени места гр. Момин
проход, г-жа Митрова, с. Костенец, г-жа
Кацарова, кметските наместници на с. Пчелин,
с. Горна Василица и с. Очуша, граждани.
Г-н Пашунов, председател на ОИК –
Костенец запозна присъстващите с постъпило
писмо от Председателя на Общински съвет
– Костенец, с което на основание чл.30, ал.5
от ЗМСМА предоставя оставка от Васил
Ангелов Младенов, общински съветник от ПП
ГЕРБ към Общински съвет – Костенец. ОИК
Костенец прекрати пълномощията на Васил
Ангелов Младенов, като общински съветник
при Общински съвет – Костенец от листата
на ПП ГЕРБ и обяви за избран за общински
съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ
кандидат, Тодор Станиславов Стойнов и
издава съответното Удостоверение № 89-МИ
от изборните книжа.
В ОИК е постъпило писмо изх.№ 37.0045/26.07.2017г. на Кмета на Община Костенец,
с което на основание чл.30, ал.5 от ЗМСМА
уведомява ОИК, че Мирослав Лъчезаров
Николов – съветник при Общински съвет –
Костенец от квотата на ПП БСП е назначен
за директор на ОП „ОГЗГФ” гр.Костенец и
пълномощията му като общински съветник се
прекратяват. Обявява за избран за общински
съветник следващия в листата на ПП БСП
кандидат Снежана Борисова Тодорова и
издава съответното Удостоверение № 89МИ от изборните книжа. Г-н Пашунов връчи
удостоверенията на г-н Стойнов и г-жа
Тодорова.
Г-н Чолаков, председател на ОбС прочете
на основание чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетвата.
Г-н Стойнов и г-жа Тодорова положиха клетва
и подписаха клетвени листа и заеха местата
си в залата.
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП
предложи да се включат, съответно като
т.1 и т.2 предложение относно предсрочно
прекратяване правомощията на Председателя
на Общински съвет – Костенец г-н Пламен
Николаев Чолаков и предложение за избор на
Председател на Общински съвет – Костенец.
ТОЧКА ПЪРВА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП поясни,
че когато се обсъжда председателя на
Общинския съвет , заседанието се ръководи
от избран общински съветник, ако няма зам.председател и предложи г-н Емил Даскалов да
ръководи заседанието.
На основание чл.24, ал.4 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, с 9 гласа „за”, 7 „против” и 1
„въздържал се” Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 110
При обсъждане на предложението за
предсрочно прекратяване правомощията на
Председателя на ОбС – Костенец, избира г-н
Емил Христов Даскалов, съветник ПП БСП
да председателства заседанието по т.1 от
дневния ред.
На основание чл. 24., ал.1 от ЗМСМА,
чл.6, ал.3 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - Костенец,
Постоянните комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация, с 14 гласа
„за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, ОбС–
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 111
Общински съвет – Костенец избира
Комисия за провеждане на тайното
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Нови членове в състава на Общински съвет-Костенец
гласуване за прекратяване
правомощията
на
Председателя на Общински
съвет – Костенец, г-н Пламен
Николаев Чолаков, в състав:
Председател:
г-жа
Снежанка
Тодорова,
съветник ПП БСП
и
Членове: Лидия Стоянова,
съветник ПП ГЕРБ и Юлиан
Георгиев, съветник ПП БДЦ.
Г-жа Тодорова, съветник
ПП БСП и председател на
комисията поясни,че тайното гласуване ще
се проведе с бюлетина, на която с Х или V
ще се отбелязва вота „ЗА”, „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, след което се сгъва,
поставя се в плик и се пуска в урната, след
което се подписват на списък.
Г-жа Тодорова, председател на комисията
обяви резултатите от проведеното тайно
гласуване, а именно в урната са открити 17
пликове, 17 бюлетини, от които: 7 „ЗА”, 7
„ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 1 празна
и 1 невалидна. Предложението не се приема.
ТОЧКА ВТОРА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предвид резултатите от проведеното тайно
гласуване в точка първа от дневния ред за
прекратяване правомощията на Председателя
на Общински съвет – Костенец, г-н Пламен
Николаев Чолаков, точка втора от дневния ред
не се проведе.
ТОЧКА ТРЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков, председател на ОбС запозна
присъстващите с отчет за дейността на
Общински съвет – Костенец за периода
януари- юни 2017г.
На основание чл.27, ал.6 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, с 12 гласа „за”, 1 „против” и 1
„въздържал се”, Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 112
Приема Отчет за дейността на Общински
съвет – Костенец и Постоянните комисии за
периода: месец януари - месец юни 2017г.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Кметът
на
общината
запозна
присъстващите с предложение относно
актуализация на Наредбата за принудително
изпълнение на заповеди за премахване,
поправяне и заздравяване на строежи или
части от тях от администрацията на Община
Костенец.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 96, ал.5, 225а,
ал. 3 от Закона за устройство на територията,
с 14 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 113
Актуализира
Наредбата
за
принудителното изпълнение на заповеди
за премахване, поправяне и заздравяване на
строежи или части от тях от администрацията
на Община Костенец, приета с Решение
№ 8 по Протокол № 4 от заседание на ОбС
– Костенец, проведено на 27.12.2007 г.,
изменена с Решение № 43, по протокол № 6 от
30.04.2015 г., съгласно представения проект с
измененията и допълненията:
1. Отменя се ал. 3 на чл. 5 и се
създава нова: (3) При необходимост от
представяне на конструктивно становище
или конструктивен проект за премахване,
одобряване на проект, проект за укрепване
на сградата и др., както и когато се установи,
че премахването не може да се осъществи от
Общинско предприятие „Благоустройство и
комунално стопанство“ или от работници на
временната заетост към община Костенец,
това изрично се посочва в протокола по чл.
5, ал. 2.
2. Отменя се чл.6, ал. 1 и се създава нов чл.
6: За случаите по чл. 5, ал. 3 се провежда
процедура по ЗОП, за което се уведомяват
всички заинтересовани лица.
3. Изменя § 5 от Допълнителните
разпоредби: “Изпълнител” по смисъла на тази
Наредба е лице – ОП „БКС“ или работници

на временната заетост към община Костенец,
както и в случаите посочени в протокола
по чл. 5, ал. 2 изпълнител пo принудително
изпълнение на заповедта за премахване,
определен съгласно разпоредбите на Закона за
обществените поръчки.
4. Допълва § 7 и § 8 на Преходните
разпоредби, съответно:
§ 7 (доп. Решение № 43/30.04.2015 г.,
изменен с Решение № по Протокол № от
заседание на Общински съвет – Костенец,
проведено на …
§ 8 Наредбата влиза в сила от 04.01.2008
г., изменена с Решение № 43/30.04.2015 г.,
влязло в сила на..,
5. Създава се нов § 9 (нов, Решение
№../..2017 г. на ОбС – Костенец) Изменението
на Наредбата, прието с Решение № ../..2017
г. влиза в сила три дни след публикуване в
местния вестник или интернет страницата на
община Костенец.
ТОЧКА ПЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
изготвяне на технически проекти за
кандидатстване на община Костенец по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малки по мащаби инфраструктура”
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони” от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. и/или други национални и
международни програми и фондове.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с поименно гласуване с 14
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 114
1.
Общински съвет – Костенец
одобрява изготвянето на технически проекти
за:
1.1
Реконструкция и разширение на
Гробищен парк в гр. Костенец и упражняване
на авторски надзор по време на строителството
със стойност до 30 000 лв. с ДДС.
1.2 Реновиране на футболен терен,
изграждане на съблекални и спортни игрища
на стадион в село Костенец и упражняване на
авторски надзор по време на строителството
със стойност до 25 000 лв. с ДДС.
1.3 Ремонт и реконструкция на два броя
площадки за игра и спорт – площадка за
игра и спорт в с. Костенец, УПИ IV, кв.67 и
площадка за игра и спорт в гр. Костенец, УПИ
IV, кв.70 и упражняване на авторски надзор
по време на строителството със стойност до
12 000 лв. с ДДС.
1.4 Благоустрояване на Общински
зеленчуков пазар, гр. Костенец, имот пл.№
631, кв. 87 и прилежаща инфраструктура и
упражняване на авторски надзор по време на
строителството със стойност до 30 000 лв. с
ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Костенец
да осъществи всички необходими действия
във връзка с подготовката на техническите
проекти.
ТОЧКА ШЕСТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
определяне на цени за продажба на дърва за
огрев от временен горски склад и от централен
склад на територията на общината.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.112
от Закона за горите и чл.71, ал.5, т.3 и чл.71,
ал.1,т.4 от Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина
и не дървесни горски продукти, с поименно
гласуване с 9 гласа „за”, 1 „против” и 7
„въздържал се”, ОбС – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 115
Общински съвет – Костенец утвърждава
ценоразпис за продажба на дърва за огрев от
Община Костенец на местното население,
както следва:
От временен горски склад 34 лв./пр.

куб.м. без ДДС, до адрес по местоживеене
на територията на Община Костенец - 55
лв./пр.куб.м.с включен ДДС включително
товарене, разтоварване и транспорт. От
централен склад в гр. Костенец– 60 лв./
пр.куб.м. с вкл. ДДС.
ТОЧКА СЕДМА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
утвърждаване на самостоятелни паралелки
ОУ „Христо Смирненски”, гр. Момин проход
с пълняемост, под задължителния минимум за
учебната 2017/2018 година.
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 с чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3
и чл.11а, ал.1 и ал.4 от Наредба 7/29.12.2000
г. на МОН за определяне броя на паралелките
и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващи звена, с поименно
гласуване с 15 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 116
1. Разрешава функционирането на
самостоятелни паралелки с брой ученици
под нормативно определения минимум за
учебната 2017 / 2018 година в ОУ ” Христо
Смирненски”, гр.Момин проход:
2.Допълнителните средства, в размер
на 18 013,00 лв., извън определените по
единни разходни стандарти за обезпечаване
на образователния процес в ОУ „Христо
Смирненски”, град Момин проход да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2018 г.
на общината, съгл. изискванията на Наредба
№ 7/29.12.2000г. на МОН.
ТОЧКА ОСМА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
утвърждаване на самостоятелни паралелки
ОУ „К.Костенечки”, с.Костенец с пълняемост,
под задължителния минимум за учебната
2017/2018 г.
На основание чл.21, ал.1,т.6 и ал.2, чл.17,
ал.1, т.3 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, както и във
връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3 и чл.11а,
ал.1 и ал.4 от Наредба 7/29.12.2000 г. на МОН
за определяне броя на паралелките и групите
и броя на учениците и на децата в паралелките
и групите на училищата, детските градини и
обслужващи звена, с поименно гласуване с
15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
ОбС – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 117
1. Разрешава функционирането на
самостоятелни паралелки с брой ученици
под нормативно определения минимум за
учебната 2017 / 2018 година в ОУ ” Константин
Костенечки” с.Костенец:
ТОЧКА ДЕВЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
утвърждаване на самостоятелни паралелки
ОУ „Кирил и Методий”, гр.Костенец с
пълняемост, под задължителния минимум за
учебната 2017/2018 година.
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 с чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3
и чл.11а, ал.1 и ал.4 от Наредба 7/29.12.2000
г. на МОН за определяне броя на паралелките
и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващи звена, с поименно
гласуване с 14 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 118
1.
Разрешава функционирането на
самостоятелни паралелки с брой ученици
под нормативно определения минимум за
учебната 2017 / 2018 година в ОУ ” Кирил и
Методий”, гр. Костенец:
ТОЧКА ДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
утвърждаване
на
на стр. 4
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самостоятелни паралелки ПГ„Георги Сава
Раковски”, гр.Костенец с пълняемост,
под задължителния минимум за учебната
2017/2018 година.
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 с чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3
и чл.11а, ал.1 и ал.4 от Наредба 7/29.12.2000
г. на МОН за определяне броя на паралелките
и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващи звена, с поименно
гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС– Костенец приe
Р Е Ш Е Н И Е № 119
1. Разрешава функционирането на
самостоятелни паралелки с брой ученици
под нормативно определения минимум за
учебната 2017/2018 година в ПГ ”Георги Сава
Раковски” гр.Костенец:
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
актуализиране
възнагражденията
на
медицинския
персонал
обслужващ
общинските училища и детски градини.
На основание чл.124 от Закона за
публичните финанси, чл.21, ал.1,т.6 и
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с
поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против”
и 0 „въздържал се”, ОбС – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 120
1. Общински съвет – Костенец актуализира
средствата за работна заплата на медицинския
персонал -15,5 щ.бр. в училищата и детските
градини в Община Костенец със сумата от
15 699 лв., от които 13 237лв. за увеличение на
брутните трудови възнаграждения и 2 462 лв.
за осигуровки от работодател и утвърждава
средна брутна работна заплата, считано от
01.08.2017г. в размер на 821.76 лв.
2. Средствата да бъдат осигурени от
завишените приходи от продажба на дърва
за огрев за местно население във връзка с
увеличението на цената на 1 куб.м. дърва от
49 лв. на 55 лв.
3. Промените да се отразят по бюджета
на общината по съответните приходни и
разходни параграфи и дейности.
ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
възмездно придобиване от Община Костенец
на ограничени вещни права – права на
прокарване на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
през чужди имоти за изграждане на линеен
обект: Реконструкция и подмяна на главен
довеждащ водопровод от водохващане „Чавча”
и „Крайна” до напорни резервоари висока и
ниска зона на гр. Костенец.
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 общинската собственост, чл. 193, ал.
1-3 от Закона за устройство на територията,
с поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет
- Костенец прие
Р е ш е н и е № 121
1.Дава съгласие за възмездно придобиване
от Община Костенец на ограничени
вещни права – право на прокарване на
отклонение от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през чужд имот
№ 112006 с площ от 1,879 дка, НТП: нива,
категория шеста, находяща се в землището
на с. Костенец, местността „Горна черква
Дренето” собственост на наследници на
Христо Андонов Стаматов, за изграждане на
линеен обект: Реконструкция и подмяна на
главен довеждащ водопровод от водохващане
„Чавча” и „Крайна” до напорни резервоари
висока и ниска зона на гр. Костенец”, при
цена в размер на 1110,00 лв.
2. Упълномощава Кмета на Община
Костенец след заплащане на дължимите суми
за право на прокарване да извърши всички
правни и фактически действия във връзка с
учредяване на същото.
ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:

Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
отдаване под наем на терен – публична
общинска собственост, находящ се в град
Костенец за поставяне на преместваем обект
за търговска дейност.
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.14,
ал.7 и ал.8 от Закона за общинска собственост,
с поименно гласуване с 14 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се” Общински съвет
- Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 122
1. ОбС - Костенец дава съгласие за
откриване на процедура за отдаване под наем
за срок от 10 /десет/ години на имот – публична
общинска
собственост,
представляващ
терен № 2 с площ от 25 кв.м, представляващ
„Озеленяване” по поречието на река Марица,
ул. „Стефан Караджа” по плана на град
Костенец, за поставяне на преместваем
обект за извършване на търговска дейност
съгласно схема, одобрена от гл. архитект на
Община Костенец, при първоначална месечна
наемна цена, определена съгласно Наредба за
базисните цени за отдаване под наем на имоти
– общинска собственост, в размер на 65,00 /
шестдесет и пет/ лева.
2. Възлага на Кмета на общината да
организира и проведе публичен търг за
отдаване под наем на горепосочения терен
и да сключи договор за наем със спечелилия
участник.
ТОЧКА ЧЕТРИНАДЕСЕТ
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
отдаване под наем на терен – публична
общинска собственост, находящ се в гр.
Момин проход за поставяне на преместваем
обект за търговска дейност.
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.14,
ал.7 и ал.8 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 № 123
1. Общински съвет - Костенец дава
съгласие за откриване на процедура за отдаване
под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост, представляващ петно
№ 12а с площ от 23 кв.м, разположен в ЦГЧ,
кв. 14 по кадастралния план на гр. Момин
проход, за поставяне на преместваем обект за
търговска дейност, при първоначална месечна
наемна цена, определена съгласно Наредба за
базисните цени за отдаване под наем на имоти
– общинска собственост, в размер на 75,00 лв.;
2. Възлага на Кмета на общината да
организира и проведе публичен търг за
отдаване под наем на горепосочения терен
и да сключи договор за наем със спечелилия
участник.
ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
отдаване под наем на терен – публична
общинска собственост, находящ се в ОУ
«К.Костенечки», с. Костенец.
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.14,
ал.7 и ал.8 от Закона за общинска собственост
и чл.35, ал.1 и ал. 2 от Наредба за общинската
собственост, с поименно гласуване с 14 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 124
І. Общински съвет - Костенец дава
съгласие директорът на ОУ „Константин
Костенечки” с.Костенец да организира и
проведе по реда на Наредба за общинската
собственост публично оповестен конкурс
за отдаване под наем на обект – публична
общинска
собственост,
представляващ
училищен бюфет с площ от 15 кв.м., находящ
се на първи партерен етаж в сградата на ОУ
„К.Костенечки” с.Костенец, построена в УПИ
I – 451, кв.35 по плана на с.Костенец, за срок
от 10 г., при начална месечна наемна цена не
по-ниска от базисната, определена съгласно
Наредба за базисните цени за отдаване под

наем на имоти - общинска собственост.
ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
определяне на концесионер на обектпублична общинска собственост : Язовир,
съставляващ имот № 012018 с площ от 11,899
дка., находящ се в землището на с. Горна
Василица, местността „Полето”.
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. 58, ал. 2, т.
1 от Закона за концесиите, чл. 87, чл. 88 ал.
1 от Правилника за прилагане на Закона за
концесиите и протоколи по чл. 48, ал.2 от
Закона за концесиите на комисия, назначена
със Заповед № РД-04-174/17.03.2017г. на
Кмета на Община Костенец за провеждане на
откритата процедура, с поименно гласуване с
15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
ОбС – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 125
1. Определя „Гейм Уотър“ ЕООД,
ЕИК 204564228, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Каймакчалан“
№ 21, ет.1, ап.1 представлявано от Васил
Атанасов – управител за концесионер на
обект – публична общинска собственост:
Водоем, съставляващ имот № 012018 с площ
от 11,899 дка, находящ се в землището на
с.Горна Василица, местността „Полето“.
2. Конкретизира
условията
на
концесията, правата и задълженията на
концесионера в съответствие с представената
от него офертата, които да станат
допълнителна неразделна част от договора за
концесия, както следва:
2.1. Фиксирана част на годишно
концесионно плащане, в размер на 1000 лева.
2.2. Променлива част на годишно
концесионно плащане в размер на 3 на сто от
годишния обем на приходите от дейността на
концесионера.
2.3. Размер на инвестиции, които ще се
вложат в обекта в размер на 187800,00 лева за
целия срок на концесията.
2.4. Предложени мерки за опазване на
околната среда за срока на концесията.
2.5. Предложения свързани с предмета на
концесията
Инвестиционното предложение е свързано
с изграждане на рибно стопанство, с цел
отглеждане на риба, спортен и любителски
риболов, както и етно – кът, с атракции.
3. Общински съвет – Костенец определя
срок от три месеца за сключване на
концесионния договор, в съответствие с чл.
62 от Закона за концесиите.
4. Определя Кмета на Община Костенец,
като орган, който да:
4.1.
сключи договор концесионния
договор.
4.2.
представлява
концедента
в
правомощията, възникнали във връзка с
изпълнение на договора, с изключение на тези
по прекратяването му.
4.3. организира контрола по изпълнение
на концесионния договор.
ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
продажба на недвижим имот – общинска
собственост, представляващ самостоятелно
обособено помещение с площ от 60 кв. м.,
състоящо се от търговска част и санитарен
възел, ноходящо се в севено-източната част
на първи етаж, недно с право на преминаване
през входното антре на първи етаж, гр. Момин
проход.
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.35,
ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.
47, ал. 1, чл. 42, ал. 1 от Наредба за общинската
собственост, с поименно гласуване с 16 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” Общински
съвет- Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 126
1. Да се продаде самостоятелно обособено
помещение с площ от 60 кв.м., състоящо се от
търговска част и санитарен възел, находящо се
в североизточната част на първи етаж, целият
с площ от 251 кв.м. от масивна сграда на два
етажа с мазе, цялата със застроена площ от

275 кв.м., находяща се в УПИ І „Търговски
комплекс” в кв. 14 по плана на гр. Момин
проход, ведно със съответните идеални части
от правото на строеж и ведно с право на
преминаване през входното антре на първия
етаж, за аптека.
2. Продажбата да се осъществи чрез
публично оповестен конкурс, при следните
приоритетни условия:
2.1. предназначението на самостоятелно
обособено помещение с площ от 60 кв.м.,
състоящо се от търговска част и санитарен
възел, находящо се в североизточната част на
първи етаж от масивна сграда на два етажа
с мазе, находяща се в УПИ І „Търговски
комплекс” в кв. 14 по плана на гр. Момин
проход е за аптека;
2.2. първоначална продажна цена в размер
на 31292,00 лв. Цената е без включени данъци
и такси, които са за сметка на участника,
спечелил конкурса.
2.3.
срок
на
реализация
на
инвестиционното намерение – до 12 месеца,
считано от датата на сключване на договора
за закупуване на имота.
2.4. имота предмет на инвестицията в срок
от 5 години от реализация на инвестиционното
намерение, не може да бъде предмет на
разпоредителни сделки, преди
3.Възлага на Кмета на Община Костенец
да организира и проведе публично оповестен
конкурс за продажба и да сключи договор за
покупко – продажба със спечелилия конкурса
участник.
ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
прекратяване на съсобственост в УПИ
І-178,554 в кв.7 по плана на к.к. Вили
Костенец.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 във
връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинска
собственост, и
чл.36 от Закона за
собствеността, във връзка с чл.53, ал.1, т.2,
ал.2 от Наредба за общинската собственост, с
поименно гласуване с 11 гласа „за”, 1 „против”
и 4 „въздържал се” , ОбС-Костенец
Р Е Ш Е Н И Е № 127
1. Да се прекрати съсобствеността
между Община Костенец и „Еледжик – 99“
ЕАД, собственици на поземлен имот с
идентификатор № 38916.10.178 с площ от
2677 кв.м. по кадастралната карта на к.к.
Вили Костенец, съгласно нотариален акт №
190, том І, рег. № 1480, дело № 146/2006г.
по отношение на Урегулиран поземлен имот
УПИ І-178,554 в кв. 7 по плана на к.к. Вили
Костенец чрез продажба на собствеността
на Община Костенец, а именно имот с
идентификатор № 38916.10.554 с площ от
884 кв.м по кадастралната карта на к.к. Вили
Костенец, съставляващ част от УПИ І-178,554
в кв. 7 по плана на к.к. Вили Костенец за
сумата от 20 000,00лв.
2. Възлага на Кмета на Община Костенец
да сключи договор за прекратяване на
съсобствеността чрез продажба.
ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
покупка на поземлен имот пл.№ 1528 с площ
от 882 кв.м., в кв. 41 по плана на гр. Костенец,
ведно с построената в същия имот масивна
едноетажна стопанска сграда със застроена
площ от 125 кв.м.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 34, ал.2 от Закона
за общинската собственост, с поименно
гласуване с 12 гласа „за”, 2 „против“ и 1
„въздържал се“, ОбС-Костенец прие
Р е ш е н и е № 128
1.Дава съгласие за възмездно придобиване
право на собственост чрез покупка за сумата
от 19850,00 лв. на поземлен имот пл. №
1528 с площ от 882 кв.м., в кв. 41 по плана
на гр. Костенец, ведно с построената в
същият имот масивна едноетажна стопанска
сграда със застроена площ от 125 кв.м., при
съседи на имота улица, зелена площ, УПИ
І – собственост на Община
на стр. 5
Костенец, река Очушница и

брой 7/73, септември 2017 г.
от стр. 4
имот пл. № 1783, собственост на „Еледжик –
99” ЕАД, съгласно нотариален акт № 34, том
ІІ, рег. № 1708, дело № 186 от 14.08.2006г.
2. Възлага на Кмета на Община Костенец
да извърши необходимите действия по
подписване на договор за покупко - продажба.
ТОЧКА ДВАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Даскалов, председател на Комисията по
устройство на територията, инфраструктура,
благоустрояване и околна среда запозна
присъстващите с предложение относно
предоставяне за възстановяване на проектен
поземлен имот от ОПФ на наследници на
Люба Спасова Лалчева.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4
и ал.5 от ЗМСМА, във връзка §27, ал. 2, т. 1
от преходните и заключителни разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, с поименно гласуване с
16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
ОбС-Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 129
1.
Общински съвет – Костенец
предоставя на Общинска служба „Земеделие”
гр. Костенец имот от общински поземлен фонд
за признаване на правото на възстановяване
на собствеността на наследници на ЛЮБА
СПАСОВА ЛАЛЧЕВА, съгласно Решение
на Общинска служба „Земеделие” №1018 от
28.06.1993г., както следва:

Проектен имот с кад. №138031 –
нива с площ от 2,041 дка, категория пета,
находящ се в местността „Под кръстите”,
землище в с.Костенец, съгл. скица – проект №
К00317/22.06.2017г. Проектният имот попада
частично в два имота от общинския поземлен
фонд: имот . №138014, целият с площ от 1,972
дка и имот № 138016, целият с площ от 1,625
дка.
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
отпускане на финансови средства на НЧ «Гео
Милев – 1954», гр. Момин проход.
На основание чл.21, ал.1,т.6 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”, ОбС-Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 130
1. Общински съвет – Костенец предоставя
от бюджета на Община Костенец за 2017 г.
3 000,00 лв. на НЧ «Гео Милев – 1954» гр.
Момин проход.
2. Средствата да бъдат осигурени от
бюджета на общината – собствени бюджетни
средства
чрез
вътрешнокомпенсирани
промени и без промяна на общия размер на
бюджета на Община Костенец за 2017 г., както
следва: В дейност «Осветление на улици
и площади», параграф 1016 «Горива, вода
и енергия», сумата се намалява с 3 000,00
лв., като същата се прехварля в дейност 738
«Читалища», параграф 4500 «Субсидии
за организации с нестопанска цел», за
предоставяне на НЧ «Гео Милев-1954», гр.
Момин проход.
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Радев, кмет на общината запозна
присъстващите с предложение относно
отпускане за отопление на храм „Свети
Великомъченик Георги Победоносец”, гр.
Костенец.
На основание чл.21, ал.1, т.8 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”, ОбС-Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 131
Общински съвет – Костенец, отпуска
безвезмездно
десет
пространствени
куб.м. дърва заотопление на храм «Свети
великомъченик Георги Победоносец», гр.
Костенец.
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Одажиян, председател на Комисията
по образование, култура, младежка политика,
вероизповедания, спорт и туризъм запозна
присъстващите с отпускане на финансови
средства за ремонт на сградния фонд и
прилежащите сгради на храм «Св. Йоан

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ
Педтеча», с. Горна Василица, мах. Нова.
На основание чл.21, ал.1,т.6 и чл.27, ал.4
и ал.5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,
с поименно
гласуване с 15 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС –Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 132
Общински съвет – Костенец предоставя от
бюджета на община Костенец за 2017г. 2 500
лв. на Църковното настоятелство на храм
«Св.Йоан Предтеча», с. Горна Василица, мах.
Нова за закупуване на ламперия за покрива на
храма.
Възлага контрола по изпълнението на
настоящото решение на г-н Атанас Йорданов,
кмет на кметство с. Горна Василица.
Средствата да бъдат осигурени от § 1020
«Разходи на външни услуги» ОП «ОГЗГФ».
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И
ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Беляков, председател на Комисията по
здравеопазване и социална политика запозна
присъстващите с предложение относно
отпускане на еднократни помощи.
На основание чл.21,ал.1, т.6 и чл.27, ал.4
и ал.5 във връзка с чл.17, ал.1,т.4 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, с поименно гласуване с 14
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
ОбС –Костенец приe
Р Е Ш Е Н И Е № 133
1. Общински съвет – Костенец, отпуска
помощ по 160 лв.за раждане на дете на шест
жители на община Костенец.
2.Общински съвет – Костенец отпуска
еднократни помощи, необходими за лечение
на жители от общината.
3. Средствата да бъдат осигурени от § 42
14 от общинския бюджет.
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:ПИТАНИЯ
Г-жа Джорова, съветник БДЦ напомни,
че на заседание на Комисията по нормативна
уредба, общински предприятия е прието
становище заседанието през месец септември
да бъде извън територията на общината
и предложи съгласно Правилника за
организацията идейността на ОбС – Костенец
да се приеме решение.
На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, и чл.30, ал.1 Правилника
за организацията и дейността на Общински
съвет – Костенец, Постоянните комиссии
и взаимодействието му с Общинската
администрация, с 13 гласа «за», 0 «против» и
2 «въздържал се», ОбС –Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 134
Общински съвет-Костенец дава съгласието
си да се проведе заседание на Общински
съвет – Костенец през месец септември 2017
г., извън територията на Община Костенец.
Г-н Радев, кмет на общината поясни,
че днес е входирал предложение относно
утвърждаване на самостоятелни паралелки
СУ„Климент Охридски”, гр. Костенец с
пълняемост, под задължителния минимум за
учебната 2017/2018 година и е необходимо да
се приеме решение, може и на заседания чрез
подписка.
Г-н Одажиян, председател на Комисията
по образование, култура, младежка политика,
вероизповедания, спорт и туризъм поясни, че
докладната е входирана на 17.07.2017г. и сега
е написано предложението.
Поради изчерпване на дневния ред
г-н Чолаков, председател на ОбС закри
заседанието в 14.40 часа.
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Предложение за предсрочно прекратяване
правомощията на Председателя на Общински
съвет – Костенец
На 11 август 2017 година в голямата
заседателна зала на Община Костенец се
проведе заседание на Общински съвет –
Костенец, присъстваха 17, г-н Радев, кмет на
общината, кметовете на населени места гр.
Момин проход, г-жа Митрова, с. Костенец,
г-жа Кацарова, кметските наместници на
с. Пчелин, с. Горна Василица и с. Очуша,
граждани на Община Костенец.
ТОЧКА ПЪРВА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Чолаков предостави думата на
общинските съветници за предложения за
председателстващ заседанието.
На основание чл.24, ал.4 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация с 9 гласа „за”, 7 „против” и 1
„въздържал се”, Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 137
При обсъждане на предложението за
предсрочно прекратяване правомощията на
Председателя на Общински съвет – Костенец,
за председателстващ заседанието избира г-н
Емил Христов Даскалов, съветник ПП БСП.
Г-н Митров, съветник ПП ГЕРБ изрази
мнение, че не знае на кого му е нужно една
неработеща община. Това ли е най-наболелия
проблем да се свиква извънредна сесия. Не
вижда с какво г-н Чолаков не се е справил,
младите имат право да се развиват.
Г-ца Джорова, съветник ПП БДЦ поясни,
че не са се запознали с това предложение,
трябвало е да се внесе ново предложение с нов
входящ номер, за да се запознаят, независимо
от това, че е идентично с предишното.
Г-ца
Станчева,
гл.юрисконсулт
на
общината,
поясни,
че
предложението
предварително трябва да бъде входирано при
вече отхвърлено.
На основание чл. 24., ал.1 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал.3 от Правилника
за организацията и дейността на Общински
съвет - Костенец, Постоянните комисии
и взаимодействието му с Общинската
администрация, със 17 гласа „за”, 0 „против” и
0 „въздържал се”, Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 138
Общински съвет – Костенец избира три
членна Комисия за провеждане на тайното
гласуване за прекратяване правомощията на
Председателя на Общински съвет – Костенец,
г-н Пламен Николаев Чолаков, в състав:
Председател: г-жа Снежанка Тодорова,
съветник ПП БСП
и
Членове: Лидия
Стоянова, съветник ПП ГЕРБ и Юлиан
Георгиев, съветник ПП БДЦ.
Г-н
Даскалов,
председателстващ
заседанието предостави думата на г-жа
Снежана Тодорова да запознае с начина на
провеждане на тайното гласуване.
Г-жа Тодорова, председател на комисията
по провеждане на тайното гласуване за
прекратяване правомощията на Председателя
на Общински съвет – Костенец, г-н Пламен
Николаев Чолаков, поясни, че бюлетината
ще бъде бяла със „ЗА”, „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, член на комисията ще
дава бюлетина с плик, всеки влиза в стаята,
гласува, подписва се на списъка и комисията
брои пред всички.
На основание чл. 24., ал.1 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал.3 от Правилника
за организацията и дейността на Общински
съвет - Костенец, Постоянните комисии

и взаимодействието му с Общинската
администрация, със 10 гласа „за”, 0 „против” и
0 „въздържал се”, Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 139
Общински съвет – Костенец избира три
членна Комисия за провеждане на тайното
гласуване за прекратяване правомощията на
Председателя на Общински съвет – Костенец,
г-н Пламен Николаев Чолаков, в състав:
Председател: г-жа Снежанка Тодорова,
съветник ПП БСП и
Членове: Евгения
Захариева, съветник ПП ГЕРБ и Георги
Донков, съветник МК „Костенец, събуди се”
Г-н
Даскалов,
председателстващ
заседанието обяви начало на тайното
гласуване.
На основание чл. 24., ал.1, т.3, чл.24, ал.3,
т.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.9, ал.1, т.2 от
Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Костенец, Постоянните
комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация, с тайно гласуване с 10 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 140
Освобождава г-н Пламен Николаев
Чолаков от поста Председател на Общински
съвет – Костенец и прекратява предсрочно
пълномощията му, като такъв.
ТОЧКА ВТОРА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП предложи
да се избере три членна комисия , с председател
г-жа Снежанка Тодорова и членове г-н Георги
Донков и г-н Тодор Стойнов. Г-н Одажиян
запозна присъстващите с предложение
относно избор на Председател на Общински
съвет – Костенец г-жа Евгения Захариева.
На основание чл. 24., ал.1 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал.3 от Правилника
за организацията и дейността на Общински
съвет - Костенец, Постоянните комисии
и взаимодействието му с Общинската
администрация, със 10 гласа „за”, 0 „против” и
0 „въздържал се”, Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 141
Общински съвет – Костенец избира три
членна Комисия за провеждане на тайното
гласуване за избор на Председател на
Общински съвет - Костенец, в състав:
Председател: г-жа Снежанка Тодорова,
съветник ПП БСП и Членове: Тодор Стойнов,
съветник ПП ГЕРБ и Георги Донков, съветник
МК „Костенец, събуди се”
На основание чл. 21., ал.1, т.3, чл.24,
ал.1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.6, ал.2 и чл.8
от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Костенец, Постоянните
комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация, с тайно гласуване с 10 гласа
„за”, 1 „против” и 0 „въздържал се”, Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 142
Избира за Председател на Общински съвет
– Костенец г-жа Евгения Лазарова Захариева.
Г-жа Захариева, председател на ОбС
благодари на всички, които са я подкрепили, за
нея е чест и същевременно голяма отговорност.
Поради изчерпване на дневния ред,
г-жа Захариева, председател на ОбС закри
заседанието в 12.30 часа.

ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПОДПИСКА
На 09 август 2017 г., на основание с чл.49,
ал.6 от ПОДОбСПКВОбА, Общински съвет –
Костенец проведе гласуване чрез подписка,
във връзка със следните предложения:
1. Предложение относно утвърждаване
на самостоятелни паралелки СУ „Св.
Климент Охридски”, гр. Костенец с
пълняемост, под задължителния минимум за
учебната 2017/2018 година.
2. Предложение относно деклариране за
не прието Решение № 109 от 12.07.2017г. във
връзка със Заповед № ВР-32 от 21.07.2017г.
на Областния управител на Софийска област.

С гласуване чрез подписка Общински съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 135
1. Разрешава функционирането на
самостоятелни паралелки с брой ученици
под нормативно определения минимум
за учебната 2017 / 2018 година в СУ „
Св.Климент Охридски” гр.Костенец.
На основание чл.21, ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, с гласуване чрез подписка,
Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 136

1. Общински съвет – Костенец декларира,
че Решение № 109 отразено в Протокол №
13 от гласуване чрез подписка, проведена
на 12.07.2017г. не е прието с необходимото
мнозинство, съгласно чл.27, ал.4 от ЗМСМА
и Общински съвет – Костенец „НЕ ДАВА
СЪГЛАСИЕ” да бъде взето решение по
предложение на Председателя на Общински
съвет – Костенец с вх. № 150-303/20.06.2017
г. и не съществува, като такова.
2. Поправеното в Протокол № 13 от
12.07.2017г., Решение № 109 да се чете
Решение № 109-А.
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брой 7/73, септември 2017 г.

Предложение относно промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет- Костенец
На 01 септември 2017 година в голямата
заседателна зала на Община Костенец се
проведе заседание на Общински съвет
– Костенец, присъстваха 15 общински
съветници, г-н Тодоров, зам. -кмет на
общината, кметовете на населени места
с. Костенец, г-жа Кацарова, кметове на с.
Пчелин, с. Горна Василица и с. Очуша,
граждани.
ТОЧКА ПЪРВА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Захариева даде думата на г-н
Одажиян, съветник от БСП, който поясни,
че предложенията за състава на комисиите
са съгласувани с общинските съветници
и запозна присъстващите с Предложение
относно промяна в състава на постоянните
комисии към Общински съвет- Костенец.
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП,
предложи Общински съвет- Костенец да
промени състава на постоянната Комисия по
икономика, бюджет и финанси, както следва:
Надежда Ангелова Янкова–председател-БСП;
Георги Георгиев Донков – зам. – председател –
Костенец, събуди се ; Васил Ангелов Беляков
– член – ГЕРБ; Лидия Любенова Стоянова –
член – ГЕРБ; Снежанка Борисова Тодорова –
член – БСП.
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП,
предложи Общински съвет- Костенец да
промени състава на постоянната Комисия по
устройство на територията, инфраструктура,
благоустрояване и околна среда, както следва:
Емил Христов Даскалов – председател –
БСП; Тодор Станиславов Стойнов – зам.
– председател – ГЕРБ; Димитър Николов
Мирков – член – Костенец, събуди сe ; Лидия
Любенова Стоянова – член – ГЕРБ; Надежда
Ангелова Янкова – член – БСП.
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП,
предложи Общински съвет- Костенец да
промени състава на постоянната комисия по
здравеопазване и социална политика, както
следва:
Васил Ангелов Беляков – председател
– ГЕРБ; Юлиан Стоянов Георгиев- зам.председател БДЦ; Пламен Николаев Чолаков
– член – БДЦ; Жанет Емилова Джорова –
член – БДЦ ; Константин Георгиев Радев –
член – БСП.
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП,
предложи Общински съвет- Костенец да
промени състава на постоянната комисия по
образование, култура, младежка политика,
вероизповедания, спорт и
туризъм, както
следва: Константин Георгиев Радев –
председател – БСП; Георги Владов Митров зам.-председател – ГЕРБ; Снежанка Борисова
Тодорова – член- БСП; Юлиян Агоп Одажиян
– член - БСП; Наталия Иванова Манова –член
– БСП.
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП,
предложи Общински съвет- Костенец да
промени състава на постоянната комисия по
нормативна уредба, общински предприятия,
общинска собственост, както следва: Юлиян
Агоп Одажиян – председател - БСП; Снежанка
Борисова Тодорова– зам.-председател–БСП;
Жанет Емилова Джорова– член – БДЦ;
Константин Георгиев Радев – член – БСП;
Тодор Станиславов Стойнов – член – ГЕРБ
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП,
предложи Общински съвет- Костенец да
промени състава на постоянната комисия по
еврофондове, проекти, както следва:
Юлиан Стоянов Георгиев– председател –
БДЦ; Боян Спасов Генчев – зам.-председател
– БСП; Пламен Николаев Чолаков - член –
БДЦ; Наталия Иванова Манова –член – БСП;
Емил Христов Даскалов – член – БСП.
Г-н Одажиян, съветник ПП БСП,
предложи Общински съвет- Костенец да
промени състава на постоянната комисия по
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси и антикорупция, както
следва: Георги Владов Митров– председател
– ГЕРБ; Наталия Иванова Манова –зам.председател – БСП; Боян Спасов Генчев–
член – БСП; Юлиян Агоп Одажиян – член
- БСП; Георги Георгиев Донков – член Костенец, събуди се.
На основание чл.21, ал.1 и във връзка
с чл.33, ал.1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от Правилник за

организацията и дейността на общински
съвет- Костенец, Постоянните комисии
и взаимодействието му с общинска
администрация, с 10 гласа „за”, 3 „против” и
2 „въздържал се”Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 143
Общински съвет- Костенец променя
състава на постоянните комисии, както
следва:
1. Комисия по икономика, бюджет и
финанси:
1.1.Надежда
Ангелова
Янкова
–
председател - БСП
1.2. Георги Георгиев Донков – зам. –
председател – Костенец, събуди се
1.3. Васил Ангелов Беляков – член –
ГЕРБ
1.4. Лидия Любенова Стоянова – член ГЕРБ
1.5. Снежанка Борисова Тодорова – член
– БСП
2. Комисия по устройство на територията,
инфраструктура, благоустрояване и околна
среда:
1.1. Емил
Христов
Даскалов
–
председател – БСП
2.2. Тодор Станиславов Стойнов – зам. –
председател – ГЕРБ
2.3. Димитър Николов Мирков – член –
Костенец, събуди се
2.4. Лидия Любенова Стоянова – член ГЕРБ
2.5. Надежда Ангелова Янкова – член –
БСП
3. Комисия по здравеопазване и социална
политика:
3.1. Васил Ангелов Беляков – председател
– ГЕРБ
3.2. Юлиан Стоянов Георгиев- зам.председател БДЦ
3.3. Пламен Николаев Чолаков – член –
БДЦ
3.4. Жанет Емилова Джорова – член – БДЦ
3.5. Константин Георгиев Радев – член –
БСП
4. Комисия по образование, култура,
младежка политика, вероизповедания, спорт
и туризъм:
4.1. Константин Георгиев Радев –
председател – БСП
4.2. Георги Владов Митров - зам.председател - ГЕРБ
4.3. Снежанка Борисова Тодорова – членБСП
4.4. Юлиян Агоп Одажиян – член - БСП
4.5. Наталия Иванова Манова –член – БСП
5. Комисия по нормативна уредба,
общински
предприятия,
общинска
собственост:
5.1. Юлиян Агоп Одажиян – председател
- БСП
5.2. Снежанка Борисова Тодорова – – зам.председател –БСП
5.3.Жанет Емилова Джорова– член – БДЦ
5.4. Константин Георгиев Радев – член –
БСП
5.5. Тодор Станиславов Стойнов– членГЕРБ
6. Комисия по еврофондове, проекти:
6.1.
Юлиан
Стоянов
Георгиев–
председател – БДЦ
6.2. Боян Спасов Генчев – зам.-председател
– БСП
6.3. Пламен Николаев Чолаков - член БДЦ
6.4. Наталия Иванова Манова –член – БСП
6.5. Емил Христов Даскалов – член – БСП
7. Комисия по Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси и
антикорупция:
7.1. Георги Владов Митров – председател
– ГЕРБ
7.2. Наталия Иванова Манова –зам.председател – БСП
7.3.Боян Спасов Генчев– член - БСП
7.4. Юлиян Агоп Одажиян – член - БСП
7.5. Георги Георгиев Донков – член Костенец, събуди се
Т О Ч К А ВТОРА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД
На основание чл.21, ал.2 и във връзка
с чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и
чл. 30, ал. 1 от Правилник за организацията

и дейността на общински съвет- Костенец,
постоянните комисии и взаимодействието му
с общинска администрация,с 10 гласа „за”, 3
„против” и 2 „въздържал се”, Общински съвет
– Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 144
Общински съвет- Костенец отменя
Решение № 134/ 03.08.2017 г. на Общински
съвет- Костенец.
Т О Ч К А ТРЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-жа Захариева, председател ОбС, даде
думата на г-н Даскалов, съветник от БСП,
който предложи за заместник- председател на
ОбС- Костенец, г-н Юлиян Одажиян.
На основание чл. 21., ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.13, ал.3 и чл. 16, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Костенец, Постоянните
комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация, с 9 гласа „за”, 0 „против” и 4
„въздържал се”, Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 145
Общински съвет – Костенец избира
Комисия за провеждане на тайното гласуване
за избор на заместник –председател на
Общински съвет- Костенец,
в състав:
Председател: г-жа Снежанка Тодорова,
съветник ПП БСП и Членове: Лидия Стоянова,
съветник ПП ГЕРБ и Георги Донков, съветник
МК ”Костенец, събуди се”.
Г-жа Тодорова, съветник ПП БСП и
председател на комисията поясни, че тайното
гласуване ще се проведе със запечатана празна
урна, 2 бюлетини, по 1 вид бюлетина за всеки
от кандидатите, разделени на две купчинки – за
всеки кандидат отделна купчина с бюлетини в
стаята за гласуване, На бюлетините със знак Х
или V ще се отбелязва вота „ЗА”, „ПРОТИВ”
и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, след което се избраната
бюлетина се сгъва, поставя се в плик и се
пуска в урната, след което гласувалите се
подписват на списък.
След процедурата
по тайно гласуване, г-жа Тодорова, съветник
ПП БСП и председател на комисията, обяви
резултата от гласуването, а именно: В списъка
са се подписали 15 общински съветници,
и запозна с протокол, в урната открити 15
бюлетини, от които за Юлиян Одажиян – 10
гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 „въздържал се”,
2 невалидни бюлетини, за Тодор Стойнов – 2
гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 „въздържал
се”, 1 невалидна бюлетина.
Г-жа Тодорова, съветник ПП БСП, обяви
за избран за заместник- председател на ОбСКостенец, г-н Юлиян Агоп Одажиян.
На основание чл.24, ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 13, ал. 1 от Правилник
за организацията и дейността на общински
съвет- Костенец, Постоянните комисии
и взаимодействието му с общинска
администрация, с 10 гласа „за”, 0 гласа
„против”, 0 „въздържал се”, Общински съвет
– Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 146
Общински съвет- Костенец избира за
заместник- председател на Общински съветКостенец г-н Юлиян Агоп Одажиян.
Т О Ч К А ЧЕТВЪРТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Тодоров, заместник- кмет на
община Костенец, запозна присъстващите
с Предложение относно формиране на
самостоятелна паралелка при допускане на
изключения от минималния брой ученици
и осигуряване на допълнителни средства по
бюджета на ОУ ”Константин Костенечки”, с.
Костенец за обезпечаване на учебния процес
за учебната 2017/2018 г.
Г-н Одажиян уточни, че става въпрос не
за 4 а клас, а за 4 клас и поясни спешността
на предложението, т. като от Инспектората
по образование искат решение на ОбС –
Костенец.
На основание
чл.21, ал.1,т.6, чл.17,
ал.1, т.3 и чл.27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
както и във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3 и
чл.11а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба 7 на МОН
за определяне броя на паралелките и групите
и броя на учениците и на децата в паралелките
и групите на училищата, детските градини и

обслужващи звена, с 13 гласа „за”, 1 „против”
и 0 „въздържал се”, Общински съвет –
Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 147
1.
Общински съвет - Костенец дава
своето съгласие обучението на учениците
в четвърти клас при ОУ „Константин
Костенечки” с.Костенец да се осъществи в
самостоятелна паралелка с брой ученици,
под нормативно определения минимум
за учебната 2017 / 2018 година: ОУ ”
Константин Костенечки” с. Костенец- ІV
клас - 7 ученика
2. Осигурява допълнителни средства, в
размер на 3 118.00 лв. - 20 на сто от размера
на единния разходен стандарт за обезпечаване
на образователния процес в ОУ „Константин
Костенечки” с. Костенец, които да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2018
година
на община Костенец, съгласно
изискванията на Наредба №7 / 29.12.2000
година на МОН.
Т О Ч К А ПЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
На основание чл.21, ал.1,т.6 и във връзка
с чл.17, ал.1, т.3 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, с 14 гласа „за”, 0 „против” и
1 „въздържал се” Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 148
Осигурява средства, в размер на 2
280.00 лв., които да бъдат изразходвани
за
повишаване
квалификацията
на
педагогически специалисти от детските
градини и училища на територията на община
Костенец.
Т О Ч К А ШЕСТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Тодоров запозна с предложение
за промяна на маршрутните разписания
на
фирма
„Ангелови
2013”
ООД.
На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.19 и чл.
27, ал.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, с 15 гласа „за”,
0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински
Съвет - Костенец прие
РЕШЕНИЕ №149
Общински съвет – Костенец приема
изменение на маршрутните разписания по
автобусни линии : гр. Костенец – с. Костенец
; гр. Костенец – гр. Момин проход ; гр.
Костенец – с. Пчелин възложени на фирма „
Ангелови 2013 „ ООД.
Т О Ч К А СЕДМА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Тодоров запозна с предложение
относно разширяване на дейността на ОП
„ОГЗГФ”, гр. Костенец.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 8,
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
във връзка с чл. 52, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 4 и чл. 5, ал.
2, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на ОП „ОГЗГФ“, с 10 гласа „за”, 2
„против” и 3 „въздържал се”, Общински съвет
- Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 150
I.
Общински
съвет
–
Костенец
променя структурата и числения състав на
ОП„ОГЗГФ“.
ІІ. Предоставя за управление и
стопанисване на ОП„ОГЗГФ“, гр. Костенец
недвижими имоти в едно с оборудването в
тях, собственост на Община Костенец.
IIІ. В Правилника за организацията
и дейността на общинско предприятие
„Общински гори и земи в горски фонд”, гр.
Костенец се правят изменения и допълнения.
ІV. Общински съвет – Костенец
утвърждава средна брутна заплата на заетите
в ОП „ОГЗГФ” в размер на 740.00 лв.
V. Общински съвет – Костенец разрешава
на кмета на община Костенец чрез ОП
„ОГЗГФ“ да сключва договор с изпълнител,
без да провеждат открит конкурс или
договаряне, когато е необходимо.
Т О Ч К А ОСМА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
Г-н Одажиян, запозна с предложение
относно избор на временна комисия за
приемане на деловодната и финансова
дейност
на
ОбС.
на стр. 7

брой 7/73, септември 2017 г.
от стр. 6

Предложи комисията да
се състои от 3 члена- председател Снежанка
Тодорова, съветник ПП БСП и членове Георги
Донков, съветник МС „Костенец, събуди се” и
Георги Митров, съветник ПП ГЕРБ.
На основание чл.21, ал.1 и във връзка
с чл.33, ал.1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от Правилник за
организацията и дейността на общински
съвет- Костенец, Постоянните комисии
и взаимодействието му с общинска
администрация, с 13 гласа „за”, 0 „против”, 2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

7

„въздържал се” , Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 151
Общински съвет - Костенец избира
временна комисия по чл. 16, ал. 1 от
Правилник за организацията и дейността
на общински съвет- Костенец, Постоянните
комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за приемане на деловодната
и финансова дейност на ОбС в състав:
Председател: Снежана Тодорова, съветник
ПП БСП и членове: Георги Донков, съветник
МК „Костенец, събуди се” и Жанет Джорова,
съветник ПП БДЦ.

Г-н Одажиян, съветник ПП БСП, предложи
комисията да работи 2 месеца и след това да
представи протокол пред ОбС- Костенец.
На основание чл.21, ал.1 и във връзка
с чл.33, ал.1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от Правилник за
организацията и дейността на общински
съвет- Костенец, Постоянните комисии
и взаимодействието му с общинска
администрация, с 13 гласа „за”, 0 „против”, 2
„въздържал се” , Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 152

Временната комисия по чл. 16, ал. 1 от
Правилник за организацията и дейността
на общински съвет- Костенец, Постоянните
комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за приемане на деловодната
и финансова дейност на ОбС - Костенец да
излезе с протокол от извършената проверка до
два месеца от датата на започване на работата
й.
Поради изчерпване на дневния ред
г-жа Захариева, председател ОбС, закри
заседанието в 20.30 часа.

се използва с цел водоподаване от минерална
вода от находище „Пчелински бани”.
2.
Условията да бъде ползван имота
по т. 1 са: Да има издадено действащо
разрешително за водовземане от минерална
вода на името на заявителя; Да има наличен
свободен капацитет в резервоара, който да
поеме дебита на минерална вода, съгласно
действащото Разрешително за водовземане
на минерална вода; Да има сключен договор
за право на ползване на резервоара с
Община Костенец, въз основа на действащо
Разрешително за водовземане на минерална
вода; Да се заплаща такса за право на ползване
в размер на 35,00 лв. на месец.
3.
Упълномощава Кмета на Община
Костенец да издаде на „Пчелински извор
2017” ООД декларация по чл. чл. 60, ал. 2, т. 3
от Закона за водите, с която Община Костенец,
като собственик да даде предварително
съгласие за използване на сграда /резервоар/
с идентификатор № 58863.200.139.1 със ЗП от
89 кв.м., предназначена за водоснабдяване, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Пчелин, к.к. Пчелински бани.
4.
Упълномощава Кмета на Община
Костенец да издаде на Кооперация „Пчелинска
вода” декларация по чл. чл. 60, ал. 2, т. 3 от
Закона за водите, с която Община Костенец,
като собственик да даде предварително
съгласие за използване на сграда /резервоар/
с идентификатор № 58863.200.139.1 със ЗП от
89 кв.м., предназначена за водоснабдяване, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Пчелин, к.к. Пчелински бани.
ТОЧКА ПЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
На основание чл.21, ал.2 и във връзка
с чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и чл.30, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Костенец,
постоянните комисии и взаимодействието му
с Общинската администрация, с гласуване
чрез подписка, Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 157
Общински съвет – Костенец отменя
Решение № 148 / 01.-09.2017г.
ТОЧКА ШЕСТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и във връзка
с чл.17, ал.1,т.3 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, с гласуване чрез подписка
Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 158
Осигуряване на средства в размер на
2 730.00 лева, които ще бъдат изразходвани за
повишаване квалификацията на педагогически
специалисти от детските градини и училища
на територията на Община Костенец.
ТОЧКА СЕДМА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 и чл.27,
ал.3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл.55 от Закона
за общинската собственост във връзка с чл.9
от Правилника за устройството и дейността
на ОП„БКС” – гр. Костенец, с гласуване чрез
подписка Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 159
1.
Общински съвет – Костенец
освобождава Лъчезар Йорданов Бонев от
длъжността Директор на ОП „БКС”.
2.
Общински съвет – Костенец
избира Васил Лазаров Костадинов за Директор
на ОП„БКС” към Община Костенец.
3.
Възлага на Кмета на Община
Костенец да сключи трудов договор с Васил

Лазаров Костадинов.
На основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т. 8 и т.23
и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с гласуване
чрез подписка, Общински съвет – Костенец
прие
РЕШЕНИЕ
1. Общински съвет – Костенец дава
съгласието си община Костенец да
кандидатства за безвъзмездна финансова
помощ пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда с
проект: „Реконструкция и подмяна на главен
довеждащ водопровод от водохващане „Чавча”
и „Крайна” до напорни резервоари висока и
ниска зони на гр.Костенец”.
2. Общински съвет – Костенец декларира,
че проектът се приоритетен според
Общинския план за развитие на община
Костенец 2014 -2020.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Решение
на Общински съвет №78 по Протокол №6
от 28.03.2016 г., с гласуване чрез подписка,
Общински съвет – Костенец прие

имота по т. 1 са: Да има издадено действащо
разрешително за водовземане от минерална
вода на името на заявителя; Да има наличен
свободен капацитет в резервоара, който да
поеме дебита на минерална вода, съгласно
действащото Разрешително за водовземане
на минерална вода; Да има сключен договор
за право на ползване на резервоара с
Община Костенец, въз основа на действащо
Разрешително за водовземане на минерална
вода; Да се заплаща такса за право на ползване
в размер на 35,00 лв. на месец.
2.
Упълномощава Кмета на Община
Костенец да издаде на „Пчелински извор
2017” ООД декларация по чл. чл. 60, ал. 2, т. 3
от Закона за водите, с която Община Костенец,
като собственик да даде предварително
съгласие за използване на сграда /резервоар/
с идент.№ 58863.200.139.1 със ЗП от 89
кв.м., предназначена за водоснабдяване, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Пчелин, к.к. Пчелински бани.
3.
Упълномощава Кмета на Община
Костенец да издаде на Кооперация „Пчелинска
вода” декл. по чл. чл. 60, ал. 2, т. 3 от Закона
за водите, с която Община Костенец, като
собственик да даде предварително съгласие
за използване на сграда /резервоар/ с
идентификатор № 58863.200.139.1 със ЗП от
89 кв.м., предназначена за водоснабдяване, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Пчелин, к.к. Пчелински бани.
На основание чл.21, ал.2 и във връзка
с чл.27, ал.4 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността
на ОбС – Костенец, постоянните комисии
и взаимодействието му с Общинската
администрация, с гласуване чрез подписка,
Общински съвет – Костенец прие

Предложение относно кандидатстване на общината към Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда
На 08 септември 2017 г., на основание с
чл.49, ал.6 от ПОДОбСПКВОбА, Общински
съвет – Костенец проведе гласуване чрез
подписка.
ТОЧКА ПЪРВА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т. 8 и т.23
и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с гласуване
чрез подписка, Общински съвет – Костенец
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 153
1. Общински съвет – Костенец дава
съгласието си община Костенец да
кандидатства за безвъзмездна финансова
помощ пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда с
проект: „Реконструкция и подмяна на главен
довеждащ водопровод от водохващане „Чавча”
и „Крайна” до напорни резервоари висока и
ниска зони на гр.Костенец”.
2. Общински съвет – Костенец декларира,
че проектът е приоритетен според Общинския
план за развитие на община Костенец 2014
-2020.
ТОЧКА ВТОРА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Решение
на Общински съвет №78 по Протокол №6
от 28.03.2016 г., с гласуване чрез подписка,
Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 154
1. Общински съвет – Костенец, дава
съгласието си временно да бъдат използвани
средства в размер до 178 368,96 лв. от банков
заем одобрен с Решение на Общински съвет
№78 по Протокол №6 от 28.03.2016 г.
2. Средствата да бъдат възстановени в
срок до 5 работни дни след получаване на
кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД или получаване на
междинно плащане от Управляващия орган.
3. Възлага на Кмета на Община Костенец
да осъществи всички действия за осигуряване
на необходимия финансов ресурс.
ТОЧКА ТРЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
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 ЗМСМА, с гласуване чрез подписка,
Общински съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 155
1.
Община Костенец да сключи
договор за кредит с „Фонд за органите
на местното самоуправление в БългарияФЛАГ”ЕАД, по силата на който да поеме
дългосроченобщински дълг с цел реализацията
на проект: „Съвместно управление на риска в
регион – Нишка Баня и Костенец”.
2.
Възлага и делегира права на Кмета
на Община Костенец да подготви искането
за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ –
ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и
договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението по т. 1.
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА
ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:
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 чл. 60, ал. 2, т. 3 от Закона за
водите, с гласуване чрез подписка Общински
съвет – Костенец прие
Р Е Ш Е Н И Е № 156
1.
ОбС-Костенец дава принципно
съгласие, като собственик на сграда /резервоар/
с идентификатор № 58863.200.139.1 със ЗП от
89 кв.м., предназначена за водоснабдяване, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Пчелин, к.к. Пчелински бани същата да

РЕШЕНИЕ
1. Общински съвет – Костенец, дава
съгласието си временно да бъдат използвани
средства в размер до 178 368,96 лв. от банков
заем одобрен с Решение №78 по Протокол №6
от 28.03.2016 г., за извършване на авансово
плащане по договор № CB007.1.31.217PP2-02/Su/ 24.08.2017 г. с „Авто инженеринг
холдинг груп” ООД .
2. Средствата да бъдат възстановени в
срок до 5 работни дни след получаване на
кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД или получаване на
междинно плащане от Управляващия орган.
3. Възлага на Кмета на Община Костенец
да осъществи всички действия за осигуряване
на необходимия финансов ресусрс..
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 ЗМСМА, с гласуване чрез подписка,
ОбС – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
1.
Община Костенец да сключи
договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
дългосроченобщински дълг с цел реализацията
на проект: „Съвместно управление на риска в
регион – Нишка Баня и Костенец”.
2.
Възлага и делегира права на Кмета
на Община Костенец да подготви искането
за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ –
ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и
договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението по т. 1.
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 чл. 60, ал. 2, т. 3 от Закона за
водите, с гласуване чрез подписка Общински
съвет – Костенец прие

РЕШЕНИЕ
Общински съвет – Костенец отменя
Решение № 148 / 01.-09.2017г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и във връзка
с чл.17, ал.1,т.3 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, с гласуване чрез подписка
Общински съвет – Костенец прие
РЕШЕНИЕ
Осигуряване на средства в размер на
2 730.00 лева, които ще бъдат изразходвани за
повишаване квалификацията на педагогически
специалисти от детските градини и училища
на територията на Община Костенец.
На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.55 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл.9
от Правилника за устройството и дейността
на Общинско предприятие „Благоустройство
и комунално стопанство” – гр. Костенец, с
гласуване чрез подписка Общински съвет –
Костенец прие
РЕШЕНИЕ
1.
Общински съвет – Костенец
освобождава Лъчезар Йорданов Бонев от
длъжността „Директор на ОП „БКС”.
2.
Общински съвет – Костенец избира
Васил Лазаров Костадинов за Директор на ОП
„БКС” към Община Костенец.
3.
Възлага на Кмета на Община
Костенец да сключи трудов договор с Васил
Лазаров Костадинов.

РЕШЕНИЕ
1.
Общински свет Костенец дава
принципно съгласие, като собственик
на сграда /резервоар/ с идентификатор
№ 58863.200.139.1 със ЗП от 89 кв.м.,
предназначена
за
водоснабдяване,
по
кадастралната
карта
и
Костенец днес
кадастралните регистри на с.
Издание на Община Костенец
Пчелин, к.к. Пчелински бани
e-mail: kostenetz.dnes@kostenetz.com ;
същата да се използва с цел
2030 Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2
водоподаване от минерална вода
Редактор: Вержиния Шопска; телефон 0877 10 76 77
от находище „Пчелински бани”.
Условията да бъде ползван
Оформление и печат: Актив Комерс - Костенец
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Празник на меда Костенец 2017 година
Десетки хора се включиха в
празника на меда. Те не само имаха
възможност да разгледат представените
на изложбата-базар пчелни продукти,
но и да опитат от вкусния и лечебен
мед от различните райони на страната.
Пожелаваме на всички пчелари, да
бъдат здрави, жизнеспособни и да се
радват на
плодородна пчеларската
година.

Общинското пчеларско дружество
„Фацелия“
с
председател
Иван
Стайков в партньорство с община
Костенец, организира изложение на
пчелни продукти, което се състоя на 02
септември 2017 година от 09:00 часа на
центъра на град Костенец.
Официални гости
присъстващи
на празника бяха: г-н Радостин Радев,
кмет на община Костенец, г-н Румен
Тодоров, зам.-кмет на общината,
инж. Михаил Михайлов, председател
на Обединен български пчеларски

съюз /ОБПС/. Празникът на меда бе
официално открит от кмета на община
Костенец - г-н Радостин Радев, който
поздрави всички участници .
Домакините и всички гости дошли
на празника бяха почерпени с вкусна
погача и мед. Изложбата-базар, на която
бяха представени различни видове мед
събра производители от цялата страна
/София, Хасково, Провадия, Костенец
и други/. В пчеларско дружество
„Фацелия“ членуват около 110 души от
различни общини.

ИНФОТУР КОСТЕНЕЦ
На 27 август 2017г. Общинското предприятие
„Траянови врата” организира рекламен инфотур за
травъл блогърите от асоциация на собствениците
на онлайн медии за пътуване в България в
партньорство с Министерство на туризма. Целта
на събитието бе да представим възможностите на
Община Костенец във всяка област на туризмакултурен, исторически, спортен, еко, селски,
СПА и др. Съвместната работа с културните
институции, местните занаятчии, туристическите
дружества и частния бизнес ни показа правилната
формула, чрез която можем да се утвърдим на
туристическия пазар чрез съвместна и упорита
работа.

Нашите гости останаха приятно изненадани
и очаровани от туристическата обиколка, която
бяхме подготвили за тях, както и от запазените и
възстановени забележителности, традиции и чиста
природа. В резултат на събитието спечелихме
не просто партньори в лицето на блогърите и
собствениците на онлайн медии, които да доведат
туристите при нас, спечелихме приятели, които
да се влюбят в Костенец и да разказват за него с
вълнение.

Храмов празник на Параклис „Успение Богородично“
Вили Костенец
На 19 август 2017г. /
събота/ Параклис „Успение
Богородично“ отбеляза своя
храмов празник. Параклисът е
построен през 1997 г., осветен
от
Негово
светейшество
Патриарх Максим
След службата от 11:00ч.,
бе осветен за здраве и
благоденствие традиционният
вкусен курбан, който се
раздаде безплатно на всички
желаещи.Официални лица на
мероприятието бяха
кметът
на общината Радостин Радев,
г-жа Кацарова кмет на кметство
с.Костенец, представители от
църковното
настоятелство,
жители и гости.

Детска лека атлетика

В Долна баня се проведоха
заключителните
състезания
по
Проекта „Детска лека атлетика“
на Министерството на младежта и
спорта. В спортната надпревара взеха
участие общо 60 деца на възраст от 6
до 12 години възраст от София, Стара
Загора, Велико Търново, Русе, Шабла,
Балчик, Петрич, Сандански, Елин
Пелин, Костенец и домакините от
Долна баня.
В продължение на два часа малките
състезатели разделени в шест отбора
в различни цветове - сини, червени,

жълти,
розови,
оранжеви
и
зелени, участваха
в общо шест игри
и
състезания
Формула
1,
насрещна щафета,
подскоци в квадрат,
скок от място,
медицинска топка,
хвърляне в цел и на
финала 8 минутно
отборно бягане.
В крайното класиране с най-много
точки от състезанията се поздравиха
децата от отбора на сините с
актив от 34 точки, втори останаха
състезателите от отбора на червените
със сбор от 29 точки, три отбора пък
събраха еднакъв брой по 22 точки,
а това бяха отборите на жълтите,
оранжевите и розовите и с най-малко
точки 18 пък бе отборът на зелените.
Всяко дете-участник в състезанията,
както и техните ръководители и
треньори бяха наградени с грамота и
подарък от община Долна баня.

