
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т    -    ГРАД   РАЗЛОГ 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

 

№  2 

 
Днес, 14.02.2014 година, от 14.00 часа,  в заседателната зала на Общински съвет, се проведе 

извънредно заседание на Общински съвет, гр. Разлог. 

 

От 21 общински съветници в залата присъстваха 19 общински съветници. 

  

На заседанието присъстваха и: Кмета на Община Разлог, Зам. Кмет, Кметове на кметства, 

Специалисти от Общинска администрация, гости. 

 

Председателят на ОбС – д-р Мария Копанарова-Тасева откри заседанието в 14.00 часа: 

“Уважаеми съветници, 

Уважаеми кметове, 

Уважаеми гости, 

Откривам извънредно  заседание на Общински съвет за м.февруари. В залата присъстват 19 

общински съветници. По неуважителни причини отсъства общинският съветник Пламен 

Хаджиев.По уважителни причини отсъства общинския светник-Захари Беличенов.За 

заседанието закъсня общинският съветник-д-р Христо Георгиев. 

 

Имаме необходимия кворум и на основание чл.27 /2/ от ЗМСМА, заседанието е редовно 

/присъстват повече от половината от общия брой на съветниците/ и ОбС може да взема 

законни решения. 

С писмо-покана, изх.№ 61.00-67/10.02.2014 г., Ви е изпратен проект за дневен ред, 

подготвен от Председателския съвет, който ще Ви зачета: 

 

1.Доклад № 61.00-32(1)/29.01.2014г. от д-р Мария Копанарова-Тасева- Председател на 

ОбС-Разлог, относно: Отчет за дейността на общинско предприятие „Паркинги и 

гаражи“-гр.Разлог за 2013г. и план-сметка на предприятието за 2014г, на основание 

чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА. 

                                                                                                      Докладва:                                                                                                       

                                                                                                      Всички ПК 

2.Доклад № 61.00-33(1)/29.01.2014г. от д-р Мария Копанарова-Тасева- Председател на 

ОбС-Разлог, относно: Отчет за дейността на общинско предприятие „Обреден дом“-

Разлог за 2013г. и Проект План-сметка за приходите и разходите за 2014 година, на 

основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА. 

                                                                                                     Докладва:  

                                                                                                     Всички ПК 

 

3.Предложение №61.00-52/29.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община 

Разлог, относно: Приемане на отчета за 2013г. на ОП „Домашен социален патронаж“, 

определяне на общински стандарт за численост на персонала, веществена издръжка и 

утвърждаване на приходите и разходите за 2014г. на ОП „ДСП“, на основание 

чл.3,чл.6,чл.9,чл.13 и чл.29,т.1 от Правилника за дейността на ОП „Домашен социален 

патронаж“ и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА. 



                                                                                                       Докладва:  

                                                                                                       Всички ПК 

 

4.Доклад№ 61.00-54/31.01.2014г. от д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на 

ОбС-Разлог, относно: Приемане на годишен финансов отчет на „Бани и перални“ ЕООД-

гр.Разлог, на основание чл.137,ал.1,т.3 от Търговски закон, чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 

ЗМСМА, чл.11,ал.1,т.3 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 

участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и 

чл.13,т.3 и т.4, предложение второ, Раздел „Правомощия на едноличния собственик“ от 

Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Баня и перални“-

гр.Разлог. 

                                                                                                       Докладва:  

                                                                                                       Всички ПК 

 

5.Доклад№ 61.00-59(1)/04.02.2014г. от д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на 

ОбС-Разлог, относно: Приемане на отчета за 2013 година на „БИКС“ЕООД-Разлог в 

ликвидация и план сметка на дружеството за 2014г, на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 

ЗМСМА и чл.4,т.3 и т.4,Раздел IV „Права и задължения на ликвидатора“ от Договор за 

възлагане на ликвидация на „БИКС“ЕООД. 

                                                                                                       Докладва:  

                                                                                                       Всички ПК 

 

 

6.Предложение№ 61.00-40/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община 

Разлог,относно:Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост 

за 2014г, на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС. 

                                                                                                          Докладва:  

                                                                                                          Всички ПК 

 

 

7. Доклад№ 61.00-48/28.01.2014г. от д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на 

ОбС-Разлог, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрации, на основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА. 

                                                                                                     Докладва:  

                                                                                                     Всички ПК 

8.Предложение № 61.00-29/24.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на 

Община Разлог, относно: Приемане бюджета на Община Разлог за 2014година, на 
основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, 

ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ 

за 2014 година. 

                                                                                                         Докладва:  

                                                                                                         Всички ПК 

9. Предложение № 61.00-49/29.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община 

Разлог, относно: Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности, 

на основание чл.21,ал.1,т.12от ЗМСМА, чл.83, ал.2 и чл.94, ал.3,т.9 от Закона за 



публичните финанси и чл.28 от „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог“, приета с решение 281, в писано в 

протокол 13 от редовно заседание на ОбС-Разлог, проведено на 19.12,.2013г., във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2014г. 

                                                                                                       Докладва:  

                                                                                                       Всички ПК 

10. Доклад№61.00-53/30.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Служебно изменение на разрешително за водовземане на минерални води от 

находище „Гулийна баня”, с.Баня, община Разлог, областБлагоевград, на основание чл.21, 

ал.1, т. 8 от ЗМСМА и § 133, ал. 7, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, 

б. „а” и чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 73 от Закона за водите. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

11.Доклад№ 61.00-34/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание осн. §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

.                                                                                                  Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

12.Доклад№ 61.00-35/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

.                                                                                                  Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

13.Доклад№ 61.00-36/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

14.Доклад№ 61.00-37/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание  §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 



                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

15.Доклад№ 61.00-38/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

16.Доклад№ 61.00-39/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

 

17.Доклад№ 61.00-41/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

18.Доклад№ 61.00-42/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

19.Доклад№ 61.00-43/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 



                                                                                                            ПК по УТБКДЗГВЕ 

20.Доклад№ 61.00-44/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

21.Доклад№ 61.00-45/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

22.Доклад№ 61.00-46/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

23.Доклад№ 61.00-47/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.7, ал.4 от ЗОС, чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

 

24.Доклад№ 61.00-55/31.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

 

Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                 ПК по УТБКДЗГВЕ 

 



25.Доклад№ 61.00-56/31.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.7, ал.4 от ЗОС, чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

 

26.Доклад№ 61.00-57/31.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание§27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

 

 

 

 

27. Други. 

 

Това е основният дневен ред колеги. Имате възможност за допълнения и изменения по 

него. 

 

1.Петър Попов-общински съветник: Добър ден,колеги!Добър ден,  г-жо Председател! 

Имам предложение в точка „Други” да бъде  включено предложение с номер 61.00-70(1) от 

10.02.2014г., свързано с промяна в основната месечна работна заплата на кмета на Община 

Разлог,съгласно чл.21,т.5 от  ЗМСМА и  на кметовете по населени места. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на 

г-н Петър Попов-общински съветник. 

 

С 15 гласа „ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от гласували 18 общински съветници се 

прие така направеното предложение от г-н Петър Попов-общински съветник, а 

именно: В точка „Други” от дневния ред да се разгледа предложение с номер 61.00-

70(1) от 10.02.2014г. 

 

   След направените допълнения към днешния дневен ред Председателят подложи на   

гласуване приемането му като цяло. 

 

С 18 гласа”ЗА”, от гласували 18 общински съветници, се прие следният дневен ред: 

 

1.Доклад № 61.00-32(1)/29.01.2014г. от д-р Мария Копанарова-Тасева- Председател на 

ОбС-Разлог, относно: Отчет за дейността на общинско предприятие „Паркинги и 

гаражи“-гр.Разлог за 2013г. и план-сметка на предприятието за 2014г, на основание 



чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА. 

                                                                                                      Докладва:                                                                                                       

                                                                                                       Всички ПК 

2.Доклад № 61.00-33(1)/29.01.2014г. от д-р Мария Копанарова-Тасева- Председател на 

ОбС-Разлог, относно: Отчет за дейността на общинско предприятие „Обреден дом“-

Разлог за 2013г. и Проект План-сметка за приходите и разходите за 2014 година, на 

основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА. 

                                                                                                     Докладва:  

                                                                                                     Всички ПК 

 

3.Предложение №61.00-52/29.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община 

Разлог, относно: Приемане на отчета за 2013г. на ОП „Домашен социален патронаж“, 

определяне на общински стандарт за численост на персонала, веществена издръжка и 

утвърждаване на приходите и разходите за 2014г. на ОП „ДСП“, на основание 

чл.3,чл.6,чл.9,чл.13 и чл.29,т.1 от Правилника за дейността на ОП „Домашен социален 

патронаж“ и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА. 

                                                                                                       Докладва:  

                                                                                                       Всички ПК 

 

4.Доклад№ 61.00-54/31.01.2014г. от д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на 

ОбС-Разлог, относно: Приемане на годишен финансов отчет на „Бани и перални“ ЕООД-

гр.Разлог, на основание чл.137,ал.1,т.3 от Търговски закон, чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 

ЗМСМА, чл.11,ал.1,т.3 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 

участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и 

чл.13,т.3 и т.4, предложение второ, Раздел „Правомощия на едноличния собственик“ от 

Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Баня и перални“-

гр.Разлог. 

                                                                                                       Докладва:  

                                                                                                       Всички ПК 

 

5.Доклад№ 61.00-59(1)/04.02.2014г. от д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на 

ОбС-Разлог, относно: Приемане на отчета за 2013 година на „БИКС“ЕООД-Разлог в 

ликвидация и план сметка на дружеството за 2014г, на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 

ЗМСМА и чл.4,т.3 и т.4,Раздел IV „Права и задължения на ликвидатора“ от Договор за 

възлагане на ликвидация на „БИКС“ЕООД. 

                                                                                                       Докладва:  

                                                                                                       Всички ПК 

 

 

6.Предложение№ 61.00-40/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община 

Разлог,относно:Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост 

за 2014г, на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС. 

                                                                                                          Докладва:  

                                                                                                          Всички ПК 

 

 



7. Доклад№ 61.00-48/28.01.2014г. от д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на 

ОбС-Разлог, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрации, на основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА. 

                                                                                                     Докладва:  

                                                                                                     Всички ПК 

   8.Предложение № 61.00-29/24.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община 

Разлог, относно: Приемане бюджета на Община Разлог за 2014година, на основание 

чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и 

чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 

година. 

                                                                                                         Докладва:  

                                                                                                         Всички ПК 

9. Предложение № 61.00-49/29.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община 

Разлог, относно: Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности, 

на основание чл.21,ал.1,т.12от ЗМСМА, чл.83, ал.2 и чл.94, ал.3,т.9 от Закона за 

публичните финанси и чл.28 от „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог“, приета с решение 281, в писано в 

протокол 13 от редовно заседание на ОбС-Разлог, проведено на 19.12,.2013г., във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2014г. 

                                                                                                       Докладва:  

                                                                                                       Всички ПК 

10. Доклад№61.00-53/30.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Служебно изменение на разрешително за водовземане на минерални води от 

находище „Гулийна баня”, с.Баня, община Разлог, областБлагоевград, на основание чл.21, 

ал.1, т. 8 от ЗМСМА и § 133, ал. 7, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, 

б. „а” и чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 73 от Закона за водите. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

11.Доклад№ 61.00-34/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание осн. §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

.                                                                                                  Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

12.Доклад№ 61.00-35/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

.                                                                                                  Докладва:  



                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

13.Доклад№ 61.00-36/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

14.Доклад№ 61.00-37/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание  §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

15.Доклад№ 61.00-38/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

16.Доклад№ 61.00-39/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                               ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

 

17.Доклад№ 61.00-41/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                 ПК по УТБКДЗГВЕ 



 

18.Доклад№ 61.00-42/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

19.Доклад№ 61.00-43/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

20.Доклад№ 61.00-44/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

21.Доклад№ 61.00-45/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

22.Доклад№ 61.00-46/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

23.Доклад№ 61.00-47/28.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.7, ал.4 от ЗОС, чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

 



                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

 

24.Доклад№ 61.00-55/31.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

 

Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

25.Доклад№ 61.00-56/31.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.7, ал.4 от ЗОС, чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

 

26.Доклад№ 61.00-57/31.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, 

относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от 

ППЗСПЗЗ, на основание§27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ 

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

 

                                                                                                   Докладва:  

                                                                                             ПК по БФИНУПСПК                                         

                                                                                             ПК по МСЗОРКДМАЕ 

                                                                                                                ПК по УТБКДЗГВЕ 

 

 

27.Предложение №61.00-70(1)/10.02.2014г. от Петър Попов-общински съветник, 

относно:Промяна на Основната месечна заплата на Кмета на Община Разлог, на 

основание чл.21(1),т.5 от ЗМСМА, и във връзка с Постановление №3 от 15 януари 2014г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г. на Министерски 

съвет в Приложение 5 към чл.2,т.4. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-32(1)/29.01.2014г. от д-р 

Мария Копанарова-Тасева- Председател на ОбС-Разлог, относно: Отчет за дейността 

на общинско предприятие „Паркинги и гаражи“-гр.Разлог за 2013г. и план-сметка на 

предприятието за 2014г, на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА. 

 



От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 5  гласа „ЗА” реши: 

1.Приема отчета на ОП „ Паркинги и гаражи“-гр.Разлог за 2013година. 

2.Приема план-сметка на предприятието за 2014година. 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

1.Приема отчета на ОП „ Паркинги и гаражи“-гр.Разлог за 2013година. 

2.Приема план-сметка на предприятието за 2014година. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Димитър Захариев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Приема отчета на ОП „ Паркинги и гаражи“-гр.Разлог за 2013година. 

  2.Приема план-сметка на предприятието за 2014година. 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с   5  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Приема отчета на ОП „ Паркинги и гаражи“-гр.Разлог за 2013годинa 

2.Приема план-сметка на предприятието за 2014година. 

 

Становища,мнения и предложения 

 
1.Благой Дункин-общински съветник:Аз не присъствах на комисията по „Бюджет и 

финанси”, но съм озадъчен, че в предложената план-сметка не се покриват приходите и 

разходите.Наясно съм ,че в следващата точка, в която гледаме бюджета-средствата, които 

се оказват като недостик за издръжка на това предприятие са предвидени.Според мен 

трябва в решението да се въведе нова точка 3-дофинансиране от общинския бюджет.Каква 

е тази план-сметка за приходи и разходи,когато приходите са по-малко от предвидените 

разходи. 

Имам и още един въпрос. Предполагам, че в залата присъства директора на това общинско 

предприятие. Интересуват ме разходите,направени през 2013г. на стойност-5320лв. за 

външни услуги.Освен това има една сума от 5500 лв.,която присъства отново в план-

сметката за 2014г. Какви външни услуги на такава стойност използва предприятието. 

2.Стефан Лачинов-Директор на ОП „Паркинги и гаражи”: Ако държите можем да 

представим подробен писмен отчет за тази сума. Това са разходите за ремонти на 



автомобили, за електрическа енергия,за телефони, за джиесеми.Ремонтът на 

автомобила,които имаме вдигна разходите.Това е ,което мога да кажа в тази 

насока.Можем да Ви предоставим подробен отчет за всеки един извършен разход в това 

перо. 

3.Благой Дункин-общински съветник: Г-жо Председател, не съм удовлетворен от 

отговора,които получих.Тези външни услуги са около 5 % от разходите на 

предприятието, дори повече от 5%. 

4.Тодор Дамянов-Директор на дирекция „АОФ”: Във връзка с разходите за външни 

услуги сумата е планирана на база действително изразходвани средства през 

2013г.Смятам, че счетоводителят на „Паркинги и гаражи” може да отговори по-точно, 

но средно месечно разходите за външни услуги са 458лв. Тук се включват разходите, 

които са във връзка с подръжката на автомобилите,разходи за телефони и всякакви 

разходи, които са свързани с дейността на предприятието.Изразходваните през 

миналата година разходи за външни услуги са 5320лв. Във връзка с финансирането , 

което се получава от общината за дофинансиране на разходите  образеца, които е даден 

не е във формата,която ние да определим.В нея се посочват само собствените приходи 

на дружеството.Ако желаете може да бъде отбелязано някъде като забележка, че 

приходите не покриват изцяло разходите и каква е разликата. В крайна сметка това е 

образецът,които се ползва. 

5.Благой Дункин-общински съветник: Аз при всички положения мисля, че 

недостигът от 6 000 лв.трябва да бъде гласуван по някакъв начин, когато се гласува 

план-сметката за 2014г на това предприяте. 

6.Тодор Дамянов-Директор на дирекция „АОФ”:Общата стойност на 

разходите,заложени в бюджета на предприятието са в  Приложение 11.Там се гласува 

стойността,която е за разходите на предприятието.Отделно гласувате и приходите на 

предприятието.Може да се напише една забележка. 

7.Благой Дункин-общински съветник: Аз предлагам към решението да се добави 

точка 3-дофинансиране на дейността на предприятето за 2014г. 

8. Тодор Дамянов-Директор на дирекция „АОФ”:Не би било коректно да се запише 

като дофинансиране.Може да се запише по следния начин: Трета точка-ОбС-Разлог 

приема разликата между планираните приходи и разходи да бъде покрита от собствени 

приходи от общинския бюджет. 

9.Благой Дункин-общински съветник: Не виждам да има разлика.Едно и също е. 

10. Тодор Дамянов-Директор на дирекция „АОФ”: Дофинансиране е съвсем 

различно нещо.Не можем да дофинансираме общинско предприятие. Дофинансират се 

държавни дейности. 

11.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Колеги,постъпило е 

предложение от общинския съветник Благой Дункин да се въведе точка 3 - ОбС-Разлог 

приема разликата между планираните приходи и разходи да бъде покрита от собствени 

приходи от общинския бюджет. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване 

предложението на г-н Благой Дункин-общински съветник. 

 

С 19 гласа „ЗА”от гласували 19 общински съветници се прие така направеното 

предложение от г-н Благой Дункин-общински съветник. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада с 

направената корекция от г-н Благой Дункин-общински съветник. 

 



След станалите разисквания и направени предложения,на основание  чл.21,ал.1,т.6 от 

ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова 

– Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов, д-р Емил Тончев, 

Красимир Панков, Гергана Костова, Атанас Крънчев, Никола Колчев, Георги Орозов, д-

р Иван Терзиев, Росица Тумбева, Димитър Захариев, д-р Радко Тумбев, д-р Христо 

Георгиев,Георги Тренчев,Благой Дункин, Николай Дундалов, Емил Колевичин от 

гласували  19 общински съветници, ОбС прие  

                                  РЕШЕНИЕ № 19 

 
1.Приема отчета на ОП „ Паркинги и гаражи“-гр.Разлог за 2013година. 

2.Приема план-сметка на предприятието за 2014година. 

3.ОбС-Разлог приема разликата между планираните приходи и разходи да бъде покрита от  

собствени приходи от общинския бюджет. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-33(1)/29.01.2014г. от д-р 

Мария Копанарова-Тасева- Председател на ОбС-Разлог, относно: Отчет за дейността 

на общинско предприятие „Обреден дом“-Разлог за 2013г. и Проект План-сметка за 

приходите и разходите за 2014 година, на основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА. 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 5  гласа „ЗА” реши: 

 1.Приема отчета на ОП „Обреден дом“-гр.Разлог за 2013 година. 

2.Приема План-сметка на предприятието за 2014година. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

1.Приема отчета на ОП „Обреден дом“-гр.Разлог за 2013 година. 

2.Приема План-сметка на предприятието за 2014година. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Димитър Захариев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Приема отчета на ОП „Обреден дом“-гр.Разлог за 2013 година. 

2.Приема План-сметка на предприятието за 2014година. 



От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Приема отчета на ОП „Обреден дом“-гр.Разлог за 2013 година. 

2.Приема План-сметка на предприятието за 2014година. 

 

Становища,мнения и предложения 
1.Благой Дункин-общински съветник: И тук отново ще предложа да се въвесе трета 

точка като на предишното предложение.Вижда се, че между приходите и разходите има 

разлика-20 500 лв.Предлагам отново да го гласуваме с формулировката на г-н Дамянов. 

Имам няколко въпроса свързани с отчета на предприятието. Виждаме, че шест души 

персонал са добре платени.Шестима души получават 46 хил.лева.Имам два конкретни 

въпроса по отношение на персонал по извънтрудово правоотношение-1600 лв.През 

миналата година има получени 2050 лв. Какъв е този разход?Какви са тези външни услуги? 

2.Райна Рачева-Директор на ОП „Обреден дом”: По първия въпрос на г-н Дункин ще 

отговоря ,че това са разходи по граждански договори,когато наемаме хора.Тъй като 

разполагаме само с двама гробари при нужда наемаме хора за изкопаване на гробни 

места,когато имаме повече погребения.Външните услуги-това са автобусите,които 

плащаме,когато имаме починали хора, разходи за телефони,за ремонти на колите, за 

поддръжката на електронния подпис. Знаете, че двете ни траурни коли са много стари. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението 

на г-н Благой Дункин-общински съветник,а именно: Да се въведе в решението точка 3- 

ОбС-Разлог приема разликата между планираните приходи и разходи да бъде покрита от  

собствени приходи от общинския бюджет. 

 

С 19 гласа „ЗА” от гласували 19 общински съветници се прие така направеното 

предложение от г-н Благой Дункин-общински съветник. 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада,с 

направената, от г-н Благой Дункин-общински съветник ,корекция. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание  чл.21,ал.1, т.6 от 

ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – 

Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов, д-р Емил Тончев, Красимир 

Панков, Гергана Костова, Атанас Крънчев, Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван 

Терзиев, Росица Тумбева, Димитър Захариев, д-р Радко Тумбев, д-р Христо 

Георгиев,Георги Тренчев,Благой Дункин, Николай Дундалов, Емил Колевичин от 

гласували  19 общински съветници, ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № 20 
 

 1.Приема отчета на ОП „Обреден дом“-гр.Разлог за 2013 година. 

 2.Приема План-сметка на предприятието за 2014година. 

 3.ОбС-Разлог приема разликата между планираните приходи и разходи да бъде  покрита 

от  собствени разходи от общинския бюджет. 



ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение №61.00-52/29.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Приемане на отчета за 2013г. 

на ОП „Домашен социален патронаж“, определяне на общински стандарт за численост на 

персонала, веществена издръжка и утвърждаване на приходите и разходите за 2014г. на 

ОП „ДСП“, на основание чл.3,чл.6,чл.9,чл.13 и чл.29,т.1 от Правилника за дейността на 

ОП „Домашен социален патронаж“ и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА. 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с  5  гласа „ЗА” реши: 

1.Приема отчета за дейността на ОП“ДСП“  за 2013г. 

2.Определя стандарт за численост  на персонала на ОП“ДСП“ за 2014г. ,както следва -

1/една / щатна бройка на 10 /десет/ обслужващи лица. 

3.Определя капацитет на ОП“ДСП“ за 2014г. -280 места. 

4.Определя стандарт за веществена издръжка на ОП“ДСП“ за 2014г. ,както следва: 
 

№ по 

ред 
Местна дейност Мярка 

Годишна веществена 

издръжка 

/в лева/ 

1 Домашен социален патронаж място 714,70 

 

 

5. Утвърждава приходите и разходите на ОП „ДСП” за 2014г., както следва: 

 

 

 

ОБЩИНА  РАЗЛОГ 
ДОК 01 - 01 – 01 

стр.1 от 1 
План-сметка на приходите и разходите  

Име, фамилия, длъжнаост на представляващия:  Кметство, Дирекция; Отдел; Сектор; Наименование на ВРБК: 

Красимира Ботева - директор на ОП "ДСП" ОП "Домашен социален патронаж" 

Наименование 
параграф 

по ЕБК 

Предходна година – 2013 Проекто - бюджет 2014 

План Отчет 
Разлика 

3-4 
План 

Разлика  
6-4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Приходи   187000 183531 3469 192500 8969 

Соц. патронаж   137000 134678 2322 139000 4322 

ОЗ"ИН"   10000 9257 743 10500 1243 

Сдружение "Шанс"   31000 30932 68 33500 2568 

ДЦСХ   9000 8664 336 9500 836 

2. Разходи   402149 376004 26145 404756 28752 

2.1. Трудови   210349 197080 13269 204640 7560 

  01 01 158735 150508 8227 151572 1064 

  02 00 8300 5109 3191 7580 2471 

  02 09 13814 11814 2000 17000 5186 

  05 00 29500 29649 -149 28488 -1161 



2.2. издръжка   191 800 178 924 12 876 200 116 21192 

  10 11 119 200 114207 4 993 127516 13309 

  10 13 7000 7000 0 7000 0 

  10 15 14000 4804 9 196 9000 4196 

  10 16 33500 31102 2 398 35500 4398 

  10 20 15000 16116 -1 116 18000 1884 

  10 30 1500 0 1 500 1500 1500 

  10 51 600 553 47 600 47 

  10 62 1000 664 336 1000 336 

  10 98   3715 -3 715 0   

  53 01   763 -763 0   

 
 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

1.Приема отчета за дейността на ОП“ДСП“  за 2013г. 

2.Определя стандарт за численост  на персонала на ОП“ДСП“ за 2014г. ,както следва -

1/една / щатна бройка на 10 /десет/ обслужващи лица. 

3.Определя капацитет на ОП“ДСП“ за 2014г. -280 места. 

4.Определя стандарт за веществена издръжка на ОП“ДСП“ за 2014г. ,както следва: 

 

№ по 

ред 
Местна дейност Мярка 

Годишна веществена 

издръжка 
/в лева/ 

1 Домашен социален патронаж място 714,70 

 

 

5. Утвърждава приходите и разходите на ОП „ДСП” за 2014г., както следва: 
 

ОБЩИНА  

РАЗЛОГ 

ДОК 01 - 01 – 01 
стр.1 от 1 

План-сметка на приходите и разходите  

Име, фамилия, длъжнаост на представляващия:  Кметство, Дирекция; Отдел; Сектор; Наименование на ВРБК: 

Красимира Ботева - директор на ОП 

"ДСП" 
ОП "Домашен социален патронаж" 

Наименование 
параграф 

по ЕБК 

Предходна година – 2013 Проекто - бюджет 2014 

План Отчет 
Разлика 

3-4 
План 

Разлика  

6-4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Приходи   187000 183531 3469 192500 8969 

Соц. патронаж   137000 134678 2322 139000 4322 

ОЗ"ИН"   10000 9257 743 10500 1243 

Сдружение   31000 30932 68 33500 2568 



"Шанс" 

ДЦСХ   9000 8664 336 9500 836 

2. Разходи   402149 376004 26145 404756 28752 

2.1. Трудови   210349 197080 13269 204640 7560 

  01 01 158735 150508 8227 151572 1064 

  02 00 8300 5109 3191 7580 2471 

  02 09 13814 11814 2000 17000 5186 

  05 00 29500 29649 -149 28488 -1161 

2.2. издръжка   191 800 178 924 12 876 200 116 21192 

  10 11 119 200 114207 4 993 127516 13309 

  10 13 7000 7000 0 7000 0 

  10 15 14000 4804 9 196 9000 4196 

  10 16 33500 31102 2 398 35500 4398 

  10 20 15000 16116 -1 116 18000 1884 

  10 30 1500 0 1 500 1500 1500 

  10 51 600 553 47 600 47 

  10 62 1000 664 336 1000 336 

  10 98   3715 -3 715 0   

  53 01   763 -763 0   

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Димитър Захариев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

1.Приема отчета за дейността на ОП“ДСП“  за 2013г. 

2.Определя стандарт за численост  на персонала на ОП“ДСП“ за 2014г. ,както следва -

1/една / щатна бройка на 10 /десет/ обслужващи лица. 

3.Определя капацитет на ОП“ДСП“ за 2014г. -280 места. 

4.Определя стандарт за веществена издръжка на ОП“ДСП“ за 2014г. ,както следва: 

 

 

5. Утвърждава приходите и разходите на ОП „ДСП” за 2014г., както следва: 

 

№ по 

ред 
Местна дейност Мярка 

Годишна 

веществена 

издръжка 

/в лева/ 

1 Домашен социален патронаж място 714,70 



 
 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

1.Приема отчета за дейността на ОП“ДСП“  за 2013г. 

2.Определя стандарт за численост  на персонала на ОП“ДСП“ за 2014г. ,както следва -

1/една / щатна бройка на 10 /десет/ обслужващи лица. 

3.Определя капацитет на ОП“ДСП“ за 2014г. -280 места. 

4.Определя стандарт за веществена издръжка на ОП“ДСП“ за 2014г. ,както следва: 

 

№ по 

ред 
Местна дейност Мярка 

Годишна 

веществена 

издръжка 

/в лева/ 

1 Домашен социален патронаж място 714,70 

 

ОБЩИНА  РАЗЛОГ 
ДОК 01 - 01 – 01 

стр.1 от 1 
План-сметка на приходите и разходите  

Име, фамилия, длъжнаост на представляващия:  Кметство, Дирекция; Отдел; Сектор; Наименование на ВРБК: 

Красимира Ботева - директор на ОП "ДСП" ОП "Домашен социален патронаж" 

Наименование 
параграф 

по ЕБК 

Предходна година – 2013 Проекто - бюджет 2014 

План Отчет 
Разлика 

3-4 
План 

Разлика  
6-4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Приходи   187000 183531 3469 192500 8969 

Соц. патронаж   137000 134678 2322 139000 4322 

ОЗ"ИН"   10000 9257 743 10500 1243 

Сдружение "Шанс"   31000 30932 68 33500 2568 

ДЦСХ   9000 8664 336 9500 836 

2. Разходи   402149 376004 26145 404756 28752 

2.1. Трудови   210349 197080 13269 204640 7560 

  01 01 158735 150508 8227 151572 1064 

  02 00 8300 5109 3191 7580 2471 

  02 09 13814 11814 2000 17000 5186 

  05 00 29500 29649 -149 28488 -1161 

2.2. издръжка   191 800 178 924 12 876 200 116 21192 

  10 11 119 200 114207 4 993 127516 13309 

  10 13 7000 7000 0 7000 0 

  10 15 14000 4804 9 196 9000 4196 

  10 16 33500 31102 2 398 35500 4398 

  10 20 15000 16116 -1 116 18000 1884 

  10 30 1500 0 1 500 1500 1500 

  10 51 600 553 47 600 47 

  10 62 1000 664 336 1000 336 

  10 98   3715 -3 715 0   

  53 01   763 -763 0   



5. Утвърждава приходите и разходите на ОП „ДСП” за 2014г., както следва: 

 

 

 

 

 

Становища,мнения и предложения 

 

 

1.Благой Дункин-общински съветник: Имам един много кратък въпрос.Знаем, че ОП 

„ДСП” изхранва и задържаните в ареста-изпълнение на наказанията.За миналата година 

това са 4193 порции.Въпросът ми е –не е ли малко по 75ст. на порция и на какво 

основание ОбС-Разлог ще субсидира крадците и разбоиниците на Република България? 

2.К.Ботева-Директор на ОП „ДСП”: Уважаеми общински съветници, в тези 75 стотинки 

са обединени разходите за хранителни продукти и консумативи за всички останали 

ОБЩИНА  РАЗЛОГ 
ДОК 01 - 01 – 01 

стр.1 от 1 
План-сметка на приходите и разходите  

Име, фамилия, длъжнаост на представляващия:  Кметство, Дирекция; Отдел; Сектор; Наименование на ВРБК: 

Красимира Ботева - директор на ОП "ДСП" ОП "Домашен социален патронаж" 

Наименование 
параграф 

по ЕБК 

Предходна година – 2013 Проекто - бюджет 2014 

План Отчет 
Разлика 

3-4 
План 

Разлика  
6-4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Приходи   187000 183531 3469 192500 8969 

Соц. Патронаж   137000 134678 2322 139000 4322 

ОЗ"ИН"   10000 9257 743 10500 1243 

Сдружение "Шанс"   31000 30932 68 33500 2568 

ДЦСХ   9000 8664 336 9500 836 

2. Разходи   402149 376004 26145 404756 28752 

2.1. Трудови   210349 197080 13269 204640 7560 

  01 01 158735 150508 8227 151572 1064 

  02 00 8300 5109 3191 7580 2471 

  02 09 13814 11814 2000 17000 5186 

  05 00 29500 29649 -149 28488 -1161 

2.2. издръжка   191 800 178 924 12 876 200 116 21192 

  10 11 119 200 114207 4 993 127516 13309 

  10 13 7000 7000 0 7000 0 

  10 15 14000 4804 9 196 9000 4196 

  10 16 33500 31102 2 398 35500 4398 

  10 20 15000 16116 -1 116 18000 1884 

  10 30 1500 0 1 500 1500 1500 

  10 51 600 553 47 600 47 

  10 62 1000 664 336 1000 336 

  10 98   3715 -3 715 0   

  53 01   763 -763 0   



звена,които обслужваме.На следствения арест предоставяме хранителни продукти плюс 

разходите за доставка на храната,миещи и дезинфекциони препарати и по 64 стотинки на 

всяка порция за труд.Всеки месец е различно в зависимост от стойността на порциона,на 

храната.Мога да направя точна справка, ако желаете.Те заплащат реално всичко това, 

което консумират без надценка.Повече е това,което доплащат за труд.Това, което 

изразходваме за тях-те си го възстановяват. 

3.Тодор Дамянов-Директор на дирекция „АОФ”: Съгласно представената план-сметка 

от изпълнение на наказанията са реализирани 9257лв.,което по 4300 порции прави средно 

по 2.15ст. на порция. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението 

на Кмета на Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.3,чл.6,чл.9,чл.13 и 

чл.29,т.1 от Правилника за дейността на ОП „Домашен социален патронаж“ и чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова 

Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов, д-р Емил 

Тончев, Красимир Панков, Гергана Костова, Атанас Крънчев, Никола Колчев, Георги 

Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, Димитър Захариев, д-р Радко Тумбев, д-р 

Христо Георгиев,Георги Тренчев,Благой Дункин, Николай Дундалов, Емил Колевичин от 

гласували  19 общински съветници, ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № 21 

 

1.Приема отчета за дейността на ОП“ДСП“  за 2013г. 

2.Определя стандарт за численост  на персонала на ОП“ДСП“ за 2014г.,както следва -

1/една / щатна бройка на 10 /десет/ обслужващи лица. 

3.Определя капацитет на ОП“ДСП“ за 2014г. -280 места. 

4.Определя стандарт за веществена издръжка на ОП“ДСП“ за 2014г.,както следва: 

 

№ по 

ред 
Местна дейност Мярка 

Годишна 

веществена 

издръжка 

/в лева/ 

1 Домашен социален патронаж място 714,70 

   

 5. Утвърждава приходите и разходите на ОП „ДСП” за 2014г., както следва: 

 



 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад №61.00-54/31.01.2014г. от д-р 

Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог, относно: Приемане на годишен 

финансов отчет на „Бани и перални“ ЕООД-гр.Разлог, на основание чл.137,ал.1,т.3 от 

Търговски закон, чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.11,ал.1,т.3 от Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 

участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с 

нестопанска цел и чл.13,т.3 и т.4, предложение второ, Раздел „Правомощия на едноличния 

собственик“ от Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Баня и 

перални“-гр.Разлог. 

 

ОБЩИНА  

РАЗЛОГ 
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План-сметка на приходите и разходите  

Име, фамилия, длъжнаост на 
представляващия:  

Кметство, Дирекция; Отдел; Сектор; 
Наименование на ВРБК: 

Красимира Ботева – директор на ОП 

"ДСП" 
ОП "Домашен социален патронаж" 

Наименование 
параграф 

по ЕБК 

Предходна година - 2013 Проекто - бюджет 2014 

План Отчет 
Разлика 

3-4 
План 

Разлика  

6-4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Приходи   187000 183531 3469 192500 8969 

Соц. Патронаж   137000 134678 2322 139000 4322 

ОЗ"ИН"   10000 9257 743 10500 1243 

Сдружение 

"Шанс" 
  31000 30932 68 33500 2568 

ДЦСХ   9000 8664 336 9500 836 

2. Разходи   402149 376004 26145 404756 28752 

2.1. Трудови   210349 197080 13269 204640 7560 

  01 01 158735 150508 8227 151572 1064 

  02 00 8300 5109 3191 7580 2471 

  02 09 13814 11814 2000 17000 5186 

  05 00 29500 29649 -149 28488 -1161 

2.2. издръжка   191 800 178 924 12 876 200 116 21192 

  10 11 119 200 114207 4 993 127516 13309 

  10 13 7000 7000 0 7000 0 

  10 15 14000 4804 9 196 9000 4196 

  10 16 33500 31102 2 398 35500 4398 

  10 20 15000 16116 -1 116 18000 1884 

  10 30 1500 0 1 500 1500 1500 

  10 51 600 553 47 600 47 

  10 62 1000 664 336 1000 336 

  10 98   3715 -3 715 0   

  53 01   763 -763 0   



От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с  5  гласа „ЗА” реши: 

1.Приема Годишен финансов отчет на „Бани и перални“ЕООД-гр.Разлог за 2013г.  

2.Загубата от минерална баня С.Елешница за 2013г. в размер на 4231,74 да бъдат 

субсидирани от общинския бюджет. 

3.Разликата в цената на услугите за инвалиди,ветерани,пенсионери и ученици в размер на 

16 987,50 /шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ за 

2013г. съгласно приложената справка да бъде субсидирана от общинския бюджет, която 

сума да се използва за изплащане на задълвенията към НОИ. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

По предложение на Управителя на „Бани и перални“ ЕООД-Иван Добрев точка 6.2 

от предложения отчет и т.2 от предложеното решение да отпадне. 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” с направената поправка от Управителя на 

„Бани и  перални“ ЕООД –Иван Добрев,  реши: 

 

1.Приема Годишен финансов отчет на „Бани и перални“ЕООД-гр.Разлог за 2013г. 

2.Разликата в цената на услугите за инвалиди,ветерани,пенсионери и ученици в размер на 

16 987,50 /шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ за 

2013г. съгласно приложената справка да бъде субсидирана от общинския бюджет, която 

сума да се използва за изплащане на задълвенията към НОИ. 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Димитър Захариев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

 

По предложение на Управителя на „Бани и перални“ ЕООД-Иван Добрев точка 6.2 

от предложения отчет и т.2 от предложеното решение да отпадне. 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

1.Приема Годишен финансов отчет на „Бани и перални“ЕООД-гр.Разлог за 2013г. 

2.Разликата в цената на услугите за инвалиди,ветерани,пенсионери и ученици в размер на 

16 987,50 /шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ за 

2013г. съгласно приложената справка да бъде субсидирана от общинския бюджет, която 

сума да се използва за изплащане на задълвенията към НОИ. 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

По предложение на Управителя на „Бани и перални“ ЕООД-Иван Добрев точка 6.2 

от предложения отчет и т.2 от предложеното решение да отпадне. 

 

ПК  по “СДЗСГОКВСРМ” с  4  гласа “ЗА” реши: 



1.Приема Годишен финансов отчет на „Бани и перални“ЕООД-гр.Разлог за 2013г. 

2.Разликата в цената на услугите за инвалиди,ветерани,пенсионери и ученици в размер на 

16 987,50 /шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ за 

2013г. съгласно приложената справка да бъде субсидирана от общинския бюджет, която 

сума да се използва за изплащане на задълвенията към НОИ. 

 

Становища,мнения и предложения 

1.Благой Дункин-общински съветник: Първото и най-важно нещо ,е че това 

предприятие приключва със счетоводна загуба от 16 хиляди лева.Имаме нов директор с 

нови,свежи сили.Какво смята да предприеме новия управител спрямо най-губещото звено-

банята в с.Елешница.Виждам, че е сериозно възнаграждението на управителя.На 16 души 

перснал възнаграждението е 70 хиляди лева, а на управителя- 13 800 или близо 14 хиляди 

лева.За 14 хиляди лева годишна заплата мисля, че дружеството трябва да се управлява по-

добре. 

2.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Той все пак е управител 

със съотвеtна отговорност  и  съответен ценз.Не е перачка. 

3.Иван Добрев-Управител на ОП” Бани и Перални”: Първото, което се предприе за 

банята в с.Елешница е повишаване цените на билетите.Сложихме ново материално 

отговорно лице от с.Елешница.Надявам се приходите през тази година да се повишат след 

увеличението на билетите.Предприятието има задължения към Басейнова дирекция. Към 

общината нямаме задължения за вода. 

4.Д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОБС-Разлог: Да се имат предвид и 

старите задължения към НОИ. 

5.Атанас Крънчев-общински съветник: Г-жо Председател, пропуснах да отбележа, че в 

нашата комисия се взе решение т.6.2 от предложения отчет и т.2 от предложеното решение 

да отпаднат, по предложение на г-н Добрев. 

6.Иван Добрев-Управител на ОП”Бани и Перални”: Предложих точка 6.2. от отчета да 

отпадне ,защото загубата от Минерална Баня-с.Елешница се припокрива с точка 6.3.-

разликата в билетите на пенсионерите. 

7.Благой Дункин-общински съветник: Ние гласуваме вашето предложение г-жо 

Председател.Коя точка от него да отпадне? 

8. д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Това е предложение на 

комисията по „Местно самоуправление”,г-н Дункин.И то е : да отпадне т.6.2 от  отчета на 

ОП „Бани и перални”  и т.2 от предложеното решение. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.137,ал.1,т.3 от 

Търговски закон, чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.11,ал.1,т.3 от Наредба за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и чл.13,т.3 и т.4, предложение второ, Раздел „Правомощия на 

едноличния собственик“ от Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена 

отговорност „Баня и перални“-гр.Разлог и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА”: д-р 

Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, Кирил 



Калоянов, д-р Емил Тончев, Красимир Панков, Гергана Костова, Атанас Крънчев, Никола 

Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, Димитър Захариев, д-р Радко 

Тумбев, д-р Христо Георгиев,Георги Тренчев,Благой Дункин, Николай Дундалов, Емил 

Колевичин от гласували  19 общински съветници, ОбС прие  

                                  РЕШЕНИЕ № 22 

 
1.Приема Годишен финансов отчет на „Бани и перални“ЕООД-гр.Разлог за 2013г. 

2.Разликата в цената на услугите за инвалиди,ветерани,пенсионери и ученици в размер на 

16 987,50 /шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ за 

2013г., съгласно приложената справка да бъде субсидирана от общинския бюджет, която 

сума да се използва за изплащане на задълженията към НОИ. 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад №61.00-59(1)/04.02.2014г. от д-р Мария 

Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог, относно: Приемане на отчета за 2013 

година на „БИКС“ЕООД-Разлог в ликвидация и план сметка на дружеството за 2014г, на 

основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.4,т.3 и т.4,Раздел IV „Права и задължения на 

ликвидатора“ от Договор за възлагане на ликвидация на „БИКС“ЕООД. 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с  5  гласа „ЗА” реши: 

1.Приема отчета на „БИКС“ЕООД –гр.Разлог за 2013г. в ликвидация  и  план сметка на 

дружеството за 2014г. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

Атанас Крънчев -общински съветник си даде отвод. 

 

  ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Приема отчета на „БИКС“ЕООД –гр.Разлог за 2013г. в ликвидация  и  план сметка на 

дружеството за 2014г. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Димитър Захариев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Приема отчета на „БИКС“ЕООД –гр.Разлог за 2013г. в ликвидация  и  план сметка на 

дружеството за 2014г. 



 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Приема отчета на „БИКС“ЕООД –гр.Разлог за 2013г. в ликвидация  и  план сметка на 

дружеството за 2014г. 

Становища,мнения и предложения 

1.Благой Дункин-общински съветник: През месец февруари 2013г. ОбС-Разлог взе 

решение за ликвидацията на „БИКС”.Разходите за ликвидацията за миналата година са 

пред Вас, в таблицата.Предвиждат се разходи и през 2014г.-8 400 лева.До кога ще 

продължава тази ликвидация и тези разходи за сметка на общинския бюджет? 

2.Иска Крънчева-ликвидатор на „БИКС”ЕООД-Разлог: Уважаеми общински 

съветници, г-жо Председател на въпроса на г-н Дункин мога да отговоря следното-беше 

гласувано ликвидацията да приключи на 31 май 2014 г.През периода от м.декември до 

м.май сме назначили два човека на трудов договор за охрана на базата.Имаме и един 

граждански договор.В момента сме в процедура на изготвяне на ликвидационна 

оценка.Договорът е подписан с г-н Кмета и с лицензиран оценител.Тече процедура по 

оценка.Може би на следващото заседание на ОбС-Разлог ще Ви бъде предоставена 

оценката.Вие ще прецените като управляващ орган дали да бъде ликвидирано 

предприятието или да мине в процедура на несъстоятелност. 

3.Атанас Крънчев-общински съветник: Г-жо Председател, искам да си направя отвод от 

това гласуване.Благодаря Ви! 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада от д-р 

Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 

ЗМСМА и чл.4,т.3 и т.4,Раздел IV „Права и задължения на ликвидатора“ от Договор за 

възлагане на ликвидация на „БИКС“ЕООД и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 18 гласа “ЗА”: д-р 

Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, Кирил 

Калоянов, д-р Емил Тончев, Красимир Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги 

Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, Димитър Захариев, д-р Радко Тумбев, д-р 

Христо Георгиев,Георги Тренчев,Благой Дункин, Николай Дундалов, Емил Колевичин от 

гласували  18 общински съветници, ОбС прие  

Г-н Атанас Крънчев-общински съветник се  въздържа от гласуване 

поради възникване конфликт на инетреси. 

                                  РЕШЕНИЕ № 23 

 

1.Приема отчета на „БИКС“ЕООД –гр.Разлог за 2013г. в ликвидация  и  план сметка на 

дружеството за 2014г. 



ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение №61.00-40/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог,относно: Програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014г, на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 

от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 5  гласа „ЗА” реши: 

1.Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 

2014г. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

1.Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 

2014г. 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Димитър Захариев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

1.Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 

2014г. 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “СДЗСГОКВСРМ” с  4 гласа “ЗА” реши: 

1.Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 

2014г. 

 

Становища,мнения и предложения 

1.Благой Дункин-общински съветник: Имам два много кратки въпроса.Единият е във 

връзка с четвърто римско-описание на имотите, които общината има намерение да 

придобие-преходни.Първият е самостоятелен обект-гараж в сградата на общината.Той е 

преходен.Защо не е включен в таблицата за необходимите разходи.Какво означава, че е 

частично, платено ли? Вторият ми въпрос е свързан с пето римско-описание на обектите от 

първостепенно значение за общината-преходни,осмо арабско-първоначално залесяване на 

неземеделски земи.Спомням си , че на последното заседание на ОбС-Разлог не гласувахме 

промяна начина на трайно ползване на тези пасища.Защо отново ни се предлагат тези 

обекти? 

2.Инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог: По отношение на първия въпрос 

искам да кажа, че миналата година имаше такова предложение и искане да се извърши 

покупко-продажба на гаражите, които се намират под сградата на общинска администрация 

за нуждите на Община Разлог.Тези гаражи не са собственост на община Разлог и ги 



ползваме като плащаме съответен наем.Намерението ни тогава не се реализира.Не бяха 

подготвени съответните документи, не беше продължена процедурата по изготвяне на 

оценка за размера на съответното плащане.Това е залегнало като евентуално 

намерение.Дали ще се осъществи зависи от баланси, отчети и т.н.По отношение на точка 8-

това е записано, но не касае точно тези имоти,които не бяха гласувани за смяна на начина 

на трайно ползване.Това е принципно намерение.Все пак ОбС-Разлог може да вземе 

решение това да отпадне.В началото на годината все още нямаме проектна готовност за 

други имоти, с които да кандидатстваме по тази мярка.Благодаря Ви! 

3.Благой Дункин-общински съветник: Дали може да изпратим служебно лице, което да 

влезе в гаражите на общинска администрация и да види дали има паркирани частни 

автомобили там? 

( На почивката Секретарят на община Разлог-Димитър Крънчев заедно с г-н Благой 

Дункин-общински съветник,направиха проверка на гаражите.Не се установи 

нарушение,подкрепящо твърденията  на г-н Дункин.) 

4.Емил Колевичин-общински съветник: Уважаема г-жо Председател, по принцип съм 

„ЗА“ придобиването на тези гаражи. Ние сме гласували и по-рано такива решения.Редно е 

общината да ги придобие, но мисля, че за момента това ще бъде излишен разход по една 

единствена причина-Какви коли се паркират там? За какво са ни тези гаражи в момента?За 

кои служебни коли?Кмета и заместник-кметовете така добре се разполагат със служебните 

автомобили, че здраве му кажете.Няма събота, няма неделя, няма следработно време-те си 

ги имат за лично ползване.За какво са тогава тези гаражи, като те си паркират колите пред 

къщите и т.н. Излишно се хвърлят средства на общината.Сигурно занапред, ако се смени 

ситуацията ,тука може и да се ползват.За момента не виждам полза от тях.Нека ме 

опровергаят, че не е така.Ако искате можем да направим справка, от сега занапред, къде се 

паркират колите, кога се карат. Ще видите, че думите ми са истина. 

5.Инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог: Мислех да не взимам думата, но ще я 

взема.По отношение на упрека, че не се паркират колите в гаража мога да кажа, че това 

категорично не е вярно. Що се отнася до упрека,че кмета и заместник-кметовете ползват 

служебните коли събота и неделя искам фактология.Искам да ми посочите случай, които не 

са свързани с общинската работа.Ще Ви дам елементарен пример, тук е кмета на 

с.Елешница той може да потвърди колко често се налага събота и неделя да се провеждат 

срещи заради някои проблем там или в някои други села.Това е една от причините 

автомобилът да се ползва събота и неделя.Другите автомобили, които се паркират в 

гаражите са „Форд“-9900, „Опел“5757,“Ленд Роувър“ 5505 , „Опел Астра“0090 и 

„Шкода“7772.Това са колите, които постоянно домуват в тези гаражи.Направете си 

проверка г-н Дункин, Вие имате способи за това. 

6.Емил Колевичин-общински съветник: Какво правеше вчера колата край стадиона на 

Симитли? 

7.Инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог: Не смятам да Ви давам обяснения 

къде е била колата в работно време.Не знаете къде е бил автомобилът преди това.Но все пак 

аз със служебната кола, връщаики се от служебен ангажимент спрях на Симитли.Дори не 

съм се отклонявал от маршрута. 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване първото 

предложение на г-н Благой Дункин, а именно: Да отпадне в Пето римско  от Програмата за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014г. точка осем. 

С 5 гласа „ЗА“, 4 гласа „ПРОТИВ“ и 10 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от гласували 19 

общински съветници не се прие първото предложение на г-н Благой Дункин-



общински съветник, а именно: Да отпадне в Пето римско  от Програмата за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014г. точка осем. 

 

Председателят подложи на гласуване и второто предложение на г-н Благой Дункин-

общински съветник,а именно: Да отпадне в Четвърто римско  от Програмата за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014г. точка първа. 

С 3 гласа „ЗА“, 8 гласа „ПРОТИВ“ и 8 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от гласували 19 

общински съветници не се прие първото предложение на г-н Благой Дункин-

общински съветник, а именно: Да отпадне в Четвърто римско  от Програмата за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014г. точка първа. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението 

на Кмета на Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от 

ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 14 гласа “ЗА”: д-р Мария 

Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов, д-р 

Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги 

Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, Емил Колевичин и 5 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Димитър Захариев,Георги Тренчев,Благой Дункин, Николай 

Дундалов, д-р Христо Георгиев   от гласували  19 общински съветници, ОбС 

прие  

 

РЕШЕНИЕ № 24 
 

1.Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 

2014г. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад №61.00-48/28.01.2014г. от д-р Мария 

Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог, относно: Приемане на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрации, на основание 

чл.21,ал.3 от ЗМСМА. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

Възнаграждението на общинските съветници за участие в заседание,за участие в 

постоянните комисии и във временните комисии на ОбС-Разлог да остане 30 на сто 

от средната брутна работна заплата в общинска администрация. 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 3  гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  прие така 

направеното предложение. 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ с направената 

корекция от г-н Емил Колевичин-общински съветник, реши: 



Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, приет с Решение 4/27.12.2007г. на Общински съвет-Разлог, както следва: 

Изменя и допълва ал.2 и ал.3 на чл.21 от Правилника за организация и дейността на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва: 

(2) Общинският съветник получава възнаграждение за участие в заседание на общинския 

съвет, за участие в постошнните комисии и във временни комисии, изчислено на база 30 

на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация, за последния месец 

от предходното тримесечие, като процентите се разпределят, както следва: 

-50 % за участие в заседание на общинския съвет; 

-15% за участие във всяка една от комисиите; 

-10% за председателите на комисии; 

-10% за участие в председателски съвет; 

Сумата се актуализира с изменението на средната брутна заплата на общинска 

администрация. 

(3) Общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да 

бъде повече от 30 на сто  от средната брутна работна заплата в общинска администрация 

за последния месец от предходното тримесечие. 

 

Създава изречение второ и трето в чл.1 на чл.47 от Правилника за организация и дейността 

на ОбС, неговите комисии и взаимодействието  му с общинска администрация, както 

следва: 

 

Чл.47 (1) всеки общински съветник може да участва в състава на не повече от три 

постоянни комисии.Всеки общински съветник е член на поне една постоянна 

комисия.Председателят на общински съвет може  да  не бъде избиран за член на постоянна 

комисия. 

 

Променя ал. 1 на чл.106, както следва: 

Чл.106 (1) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане /два/ пъти 

годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в 

открито заседание и се разгласява на населението на общината. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, приет с Решение 4/27.12.2007г. на Общински съвет-Разлог, както следва: 

Изменя и допълва ал.2 и ал.3 на чл.21 от Правилника за организация и дейността на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва: 

(2) Общинският съветник получава възнаграждение за участие в заседание на общинския 



съвет, за участие в постоянните комисии и във временни комисии, изчислено на база 60 на 

сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация, за последния месец от 

предходното тримесечие, като процентите се разпределят, както следва: 

-40 % за участие в заседание на общинския съвет; 

-20% за участие във всяка една от комисиите; 

-10% за председателите на комисии; 

-10% за участие в председателски съвет; 

Сумата се актуализира с изменението на средната брутна заплата на общинска 

администрация. 

(3) Общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да 

бъде повече от 60 на сто  от средната брутна работна заплата в общинска администрация 

за последния месец от предходното тримесечие. 

 

Създава изречение второ и трето в чл.1 на чл.47 от Правилника за организация и дейността 

на ОбС, неговите комисии и взаимодействието  му с общинска администрация, както 

следва: 

 

Чл.47 (1) всеки общински съветник може да участва в състава на не повече от три 

постоянни комисии.Всеки общински съветник е член на поне една постоянна 

комисия.Председателят на общински съвет може  да  не бъде избиран за член на постоянна 

комисия. 

 

Променя ал. 1 на чл.106, както следва: 

 

Чл.106 (1) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане /два/ пъти 

годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в 

открито заседание и се разгласява на населението на общината. 

 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Димитър Захариев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  4  гласа “ЗА”  и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“реши: 

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, приет с Решение 4/27.12.2007г. на Общински съвет-Разлог, както следва: 

Изменя и допълва ал.2 и ал.3 на чл.21 от Правилника за организация и дейността на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва: 

(2) Общинският съветник получава възнаграждение за участие в заседание на общинския 

съвет, за участие в постоянните комисии и във временни комисии, изчислено на база 60 на 

сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация, за последния месец от 

предходното тримесечие, като процентите се разпределят, както следва: 



-40 % за участие в заседание на общинския съвет; 

-20% за участие във всяка една от комисиите; 

-10% за председателите на комисии; 

-10% за участие в председателски съвет; 

Сумата се актуализира с изменението на средната брутна заплата на общинска 

администрация. 

(3) Общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да 

бъде повече от 60 на сто  от средната брутна работна заплата в общинска администрация 

за последния месец от предходното тримесечие. 

Създава изречение второ и трето в чл.1 на чл.47 от Правилника за организация и дейността 

на ОбС, неговите комисии и взаимодействието  му с общинска администрация, както 

следва: 

Чл.47 (1) всеки общински съветник може да участва в състава на не повече от три 

постоянни комисии.Всеки общински съветник е член на поне една постоянна 

комисия.Председателят на общински съвет може  да  не бъде избиран за член на постоянна 

комисия. 

Променя ал. 1 на чл.106, както следва: 

Чл.106 (1) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане /два/ пъти 

годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в 

открито заседание и се разгласява на населението на общината. 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

По предложение на г-н Пламен Хаджиев-общински съветник в точка 3 от предложеното 

решение изречението “от предходното тримесечие” да бъде заменено с “ за съответния 

месец”. 

 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” прие така направеното предложение от г-

н Пламен Хаджиев-общински съветник. 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, приет с Решение 4/27.12.2007г. на Общински съвет-Разлог, както следва: 

Изменя и допълва ал.2 и ал.3 на чл.21 от Правилника за организация и дейността на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва: 

(2) Общинският съветник получава възнаграждение за участие в заседание на общинския 

съвет, за участие в постоянните комисии и във временни комисии, изчислено на база 60 на 

сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация, за съответния месец, 

като процентите се разпределят, както следва: 

-40 % за участие в заседание на общинския съвет; 

-20% за участие във всяка една от комисиите; 

-10% за председателите на комисии; 



-10% за участие в председателски съвет; 

Сумата се актуализира с изменението на средната брутна заплата на общинска 

администрация. 

(3) Общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да 

бъде повече от 60 на сто  от средната брутна работна заплата в общинска администрация 

за съответния месец. 

Създава изречение второ и трето в чл.1 на чл.47 от Правилника за организация и дейността 

на ОбС, неговите комисии и взаимодействието  му с общинска администрация, както 

следва: 

Чл.47 (1) всеки общински съветник може да участва в състава на не повече от три 

постоянни комисии.Всеки общински съветник е член на поне една постоянна 

комисия.Председателят на общински съвет може  да  не бъде избиран за член на постоянна 

комисия. 

Променя ал. 1 на чл.106, както следва: 

Чл.106 (1) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане /два/ пъти 

годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в 

открито заседание и се разгласява на населението на общината 

 

Становища,мнения и предложения 

1.Благой Дункин-общински съветник: На заседанието на Председателския съвет 

направихме съответните изчисления и се видя, че не говорим за кои знае какво увеличение 

на възнаграждението на общинските съветници.Стигнахме до единодушно 

становище,което аз ще предложа на днешното заседание като проект за решение,гласящ 

следното:  

Изменя и допълва ал.2 и ал.3 на чл.21 от Правилника за организация и дейността на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва: 

(2) Общинският съветник получава възнаграждение за участие в заседание на общинския 

съвет, за участие в постоянните комисии и във временни комисии, изчислено на база 70 на 

сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация,както беше по 

предложение на г-н Пламен Хаджиев,за съответния месец, като процентите се 

разпределят, както следва: 

-50 % за участие в заседание на общинския съвет; 

-15% за участие във всяка една от комисиите; 

-10% за председателите на комисии; 

-10% за участие в председателски съвет; 

 (3) Общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да 

бъде повече от 70 на сто  от средната брутна работна заплата в общинска администрация 

за съответния месец. 

По нататък се запазва всичко, както си е дадено.Държа да поясня защо предлагаме това 

изменение.При нито едно положение общинския съветник няма да взима 70 % тъй като 

80% от общинските съветници са само членове на една комисия и участват само на едно 

заседание на ОбС-Разлог.Те ще взимат 65% от 70, което прави 43%.Това е основанието за 

нашето предложение. 



 

2.Димитър Захариев-общински съветник: Любопитно ми е г-жо Председател на 

председателския съвет не се ли прокрадна идеята да работим без възнаграждение? 

3.Д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Защо не сте го 

предложили на вашата комисия, г-н Захариев?На председателския съвет се обсъжда и 

вариант да остане на 30 %. 

4.Димитър захариев-общински съветник: Просто зададох въпрос за председателския 

съвет. 

5. Д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Минаха комисиите и не 

съм чула от Вас да сте направили предложение.Сега правите ли такова  предложение ? 

6.Димитър Захариев-общински съветник: Не просто зададох въпрос.  

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението 

на Председателския съвет. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА 

,§ 120,т.1,ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 18 гласа 

“ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов, д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков, Гергана 

Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, д-р Радко 

Тумбев, Емил Колевичин, Георги Тренчев,Благой Дункин, Николай Дундалов, д-р Христо 

Георгиев и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  Димитър Захариев от гласували  19 

общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 25 
 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

приет с Решение 4/27.12.2007г. на Общински съвет-Разлог, както следва: 

Изменя и допълва ал.2 и ал.3 на чл.21 от Правилника за организация и дейността на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва: 

(2) Общинският съветник получава възнаграждение за участие в заседание на общинския 

съвет, за участие в постоянните комисии и във временни комисии, изчислено на база 70 на 

сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация, за съответния месец 

като процентите се разпределят, както следва: 

-50 % за участие в заседание на общинския съвет; 

-15% за участие във всяка една от комисиите; 

-10% за председателите на комисии; 

-10% за участие в председателски съвет; 

Сумата се актуализира с изменението на средната брутна заплата на общинска 

администрация. 

(3) Общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да 

бъде повече от 70 на сто  от средната брутна работна заплата в общинска администрация за 

съответния месец. 

Създава изречение второ и трето в чл.1 на чл.47 от Правилника за организация и дейността 



на ОбС, неговите комисии и взаимодействието  му с общинска администрация, както 

следва: 

Чл.47 (1) всеки общински съветник може да участва в състава на не повече от три 

постоянни комисии.Всеки общински съветник е член на поне една постоянна 

комисия.Председателят на общински съвет може  да  не бъде избиран за член на постоянна 

комисия. 

Променя ал. 1 на чл.106, както следва: 

Чл.106 (1) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане /два/ пъти 

годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито 

заседание и се разгласява на населението на общината. 

Председателят даде 5 минути почивка в 14.30 часа. 

Становища,мнения и предложения 

1.Димитър Захариев-общински съветник: Аз смятам да си внеса в деловодството на 

общинска администрация писмо, с което да се откажа от моето възнаграждение. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение №61.00-29/24.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Приемане бюджета на Община 

Разлог за 2014година, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2014 Г.: 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

1.Приема приходната част от бюджета на Община Разлог за 2014 година, както следва: 

1.1.По приходите в размер на 13 499 847 лв., съгласно Приложение № 1 в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 020 868 лева в т.ч.: 

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 505 724 лева. 

1.1.1.2.Преходен остатък от 2013 година в размер на 515 144 лв., съгласно Приложение № 2 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 478 979 лева в т.ч.:  

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 1 712 000 лв. 

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 2 732 600 лв.  

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 666 600 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 554 300 лв. 

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 112 300  лв. 

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 501 700лв., в 

т.ч.: 



1.1.2.4.1.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 341 000 лв. 

1.1.2.4.2.За други инвестиционни разходи в размер на 160 700 лв. 

1.1.2.5.Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 460 000 лв. 

1.1.2.6.Временни безлихвени заеми в размер на -2 425 492 лв. (нето) 

1.1.2.7.Финансиране – заеми от банки и други лица в страната (-) 2 245 492 лв. (нето) 

1.1.2.8. Преходен остатък от 2013 година в размер на 391 079 лв., съгласно Приложение № 2 

1.1.2.9.Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 15 000 лева.  

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

По внесено устно предложение от г-н Петър Попов-общински съветник за ОДЗ-

Разлог, за Основно помощно училище-с.Д.Драглище и за МБАЛ-Разлог да отпадне 

такса битови отпадъци за 2014г. За всички останали да бъде намалена с 50 %. 

 

По внесено устно предложение от г-н Георги Тренчев-общински съветник за всички 

училища в община Разлог, за ОДЗ-Разлог и за МБАЛ-Разлог такса битови отпадъци 

да отпадне. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване последното постъпило 

предложение. 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с 4  гласа “ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ прие така 

направеното предложение от г-н Георги Тренчев-общински съветник- за всички 

училища в община Разлог, за ОДЗ-Разлог и за МБАЛ-Разлог такса битови отпадъци 

да отпадне. 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Приема приходната част от бюджета на Община Разлог за 2014 година, както следва: 

1.1.По приходите в размер на 13 499 847 лв., съгласно Приложение № 1 в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 020 868 лева в т.ч.: 

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 505 724 лева. 

1.1.1.2.Преходен остатък от 2013 година в размер на 515 144 лв., съгласно Приложение № 

2 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 478 979 лева в т.ч.:  

1.1.2.3.Данъчни приходи в размер на 1 712 000 лв. 

1.1.2.4.Неданъчни приходи в размер на 2 732 600 лв.  

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 666 600 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 554 300 лв. 

1.1.2.3.4.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 112 300  лв. 

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 501 700лв., в 

т.ч.: 



1.1.2.4.3.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 341 000 лв. 

1.1.2.4.4.За други инвестиционни разходи в размер на 160 700 лв. 

1.1.2.9.Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 460 000 лв. 

1.1.2.10.Временни безлихвени заеми в размер на -2 425 492 лв. (нето) 

1.1.2.11.Финансиране – заеми от банки и други лица в страната (-) 2 245 492 лв. (нето) 

1.1.2.12. Преходен остатък от 2013 година в размер на 391 079 лв., съгласно Приложение 

№ 2 

1.1.2.9.Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 15 000 лева.  

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Димитър Захариев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  4  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Приема приходната част от бюджета на Община Разлог за 2014 година, както следва: 

1.1.По приходите в размер на 13 499 847 лв., съгласно Приложение № 1 в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 020 868 лева в т.ч.: 

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 505 724 лева. 

1.1.1.2.Преходен остатък от 2013 година в размер на 515 144 лв., съгласно Приложение № 

2 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 478 979 лева в т.ч.:  

1.1.2.5.Данъчни приходи в размер на 1 712 000 лв. 

1.1.2.6.Неданъчни приходи в размер на 2 732 600 лв.  

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 666 600 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.5.Обща изравнителна субсидия в размер на 554 300 лв. 

1.1.2.3.6.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 112 300  лв. 

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 501 700лв., в 

т.ч.: 

1.1.2.4.5.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 341 000 лв. 

1.1.2.4.6.За други инвестиционни разходи в размер на 160 700 лв. 

1.1.2.13.Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 460 000 лв. 

1.1.2.14.Временни безлихвени заеми в размер на -2 425 492 лв. (нето) 

1.1.2.15.Финансиране – заеми от банки и други лица в страната (-) 2 245 492 лв. (нето) 

1.1.2.16. Преходен остатък от 2013 година в размер на 391 079 лв., съгласно Приложение 

№ 2 

1.1.2.9.Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 15 000 лева.  

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 



ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА”  реши: 

 

1.Приема приходната част от бюджета на Община Разлог за 2014 година, както следва: 

1.1.По приходите в размер на 13 499 847 лв., съгласно Приложение № 1 в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 020 868 лева в т.ч.: 

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 505 724 лева. 

1.1.1.2.Преходен остатък от 2013 година в размер на 515 144 лв., съгласно Приложение № 2 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 478 979 лева в т.ч.:  

1.1.2.7.Данъчни приходи в размер на 1 712 000 лв. 

1.1.2.8.Неданъчни приходи в размер на 2 732 600 лв.  

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 666 600 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.7.Обща изравнителна субсидия в размер на 554 300 лв. 

1.1.2.3.8.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 112 300  лв. 

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 501 700лв., в 

т.ч.: 

1.1.2.4.7.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 341 000 лв. 

1.1.2.4.8.За други инвестиционни разходи в размер на 160 700 лв. 

1.1.2.17.Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 460 000 лв. 

1.1.2.18.Временни безлихвени заеми в размер на -2 425 492 лв. (нето) 

1.1.2.19.Финансиране – заеми от банки и други лица в страната (-) 2 245 492 лв. (нето) 

1.1.2.20. Преходен остатък от 2013 година в размер на 391 079 лв., съгласно Приложение № 

2 

1.1.2.9.Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 15 000 лева.  

 

По внесено устно предложение от д-р Емил Попадийн-Председател на ПК по 

“СДЗСГОКВСРМ” за всички училища в община Разлог и за МБАЛ-Разлог да 

отпадне такса битови отпадъци за 2014г. 

 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” прие така напрашеното предложение от д-

р Емил Попадийн- Председател на ПК по “СДЗСГОКВСРМ”. 

 

Становища,мнения и предложения 

1.Никола Колчев-общински съветник: Не съм запознат много с работата в сферата на 

здравеопазването  и образованието, но предлагам да не освобождаваме училищата,детските 

градини и болницата от такса битови отпадъци и смет за 2014г.Гледам инфромацията за 

преходния остатък по бюджета за функция „Образование” от държавната субсидия,където 

сумите са доста значителни. Училищата разполагат с доста средства – до 80 000 лв. 

остатък.Знаете, че общината не разполага с голям финансов ресурс . 

2.Георги Тренчев-общински съветник: Аз не мога да се съглася с направеното 

предложение.Мисля, че тук има някакво недоразбиране.Затова искам да внеса малко яснота 

на господата общински съветници. Нека да разграничим държавните дейности на 



образованието и общинските приходи.Общинските училища се финансират чрез държавния 

бюджет.Това е твърда субсидия.Сега някои предлага да отделим средства, които да отидат 

за такса битови отпадъци , точно от тази субсидия.Вие знаете много добре, че тези средства 

не могат да бъдат използвани за друго.Аз бих се съгласил, ако вземем на всяко училище три 

хиляди лева и ги използваме за спорт, за озеленяване, за нещо,което ще облагороди 

града.Тези пари ще отидат във фирмата за почистване.Погледнете  три-четири години назад 

капиталовите разходи и ще видите,че за училищата не се отделят никакви 

средства.Училищните сгради са общинска собственост.Не говоря за големи капиталови 

разходи, каквито направихме за храненето на учениците,например.Къде сме отделили 

средства да се поправят водопроводи, да се боядисат стаи, да се поправят врати или 

покриви.Точно тези три хиляди лева или хиляда, или петстотин лева такса смет за по-

малките училища,които не трябва да вземаме ,могат да отидат точно за тези дребни разходи 

в едно училище.Какво толкова се промени в нашата община?Седем години общината не 

събира такса битови отпадъци на училищата и изведнъж решихме, че точно от там трябва 

да обогатим бюджета. Благодаря Ви! 

3.инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог: Аз ще взема отношение единствено и 

само по забележката, че община Разлог не е отделила никакви средства в сферата на 

образованието.Не мога да се съглася с това твърдение.И в този бюджет, ако погледнете и 

миналогодишния и всички години назад ще видите ,че съфинансирането и средствата, които 

са определени по проект „Красива България”идват именно от общинския бюджет, от 

собствените приходи.За тази година това са над 130 000 лв.Също така там са заложени 

средства и за детската градина в с.Баня.Не съм съгласен ,че община Разлог не е отделила от 

собствените си средства.Не искам да се противопоставя общинската бюджетна дейност на 

държавната.Едното без другото не може и трябва да се намери баланс.Знаете,че таксата 

смет е дефинирана и отива в съответнто перо,за което трябва да се използва. ОбС-Разлог е 

този,които трябва да вземе съответното решение. 

4.Емил Колевичин-общински съветник: Аз подрепям предложението на д-р Попадийн и 

изказването на д-р Тренчев.Срамота е да направим това нещо.Ние трябва да се стремим да 

отделим ,колкото е възможно повече средства за образование и здравеопазване.За това аз 

апелирам г-н Колчев да оттегли предложението си.Да се оформим около предложението на 

д-р Попадийн и да гласуваме отпадане на такса битови отпадъци на училищата, на детските 

градини, на болницата.Благодаря Ви! 

5.Никола Колчев-общински съветник: Не съм съгласен с обяснението на г-н Тренчев,но 

си  оттеглям предложението. 

6.д-р Емил Попадийн-общински съветник: Г-жо Председател, искам да си направя отвод 

от това гласуване, защото съпругата ми е директор на едно от училищата в гр.Разлог. 

7.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Аз също искам да си 

направя отвод от това гласуване. 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване 

предложението на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” и ПК по “МСЗОРКДМАЕ,а именно: 
Общински съвет – гр. Разлог, освобождава от заплащане на дължимата сума за такса 

битови отпадъци Общинските училища ,детските градини на територията на Община 

Разлог,„МБАЛ-Разлог“-гр.Разлог и Помощното училище в с. Д.Драглище. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 



ЗМСМА с 15 гласа “ЗА”: Петър Попов, Кирил Калоянов, д-р Емил Тончев,Атанас 

Крънчев, Гергана Костова, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, д-р Радко 

Тумбев, Емил Колевичин, Георги Тренчев,Благой Дункин, Николай Дундалов, д-р Христо 

Георгиев ,Димитър Захариев  и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Красимир Панков, 

Никола Колчев от гласували  17 общински съветници, ОбС прие  

 

Д-р Емил Попадийн и д-р Мария Копанарова-Тасева-общински 

съветници си дадоха отвод. 
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Общински съвет – гр. Разлог, освобождава от заплащане на дължимата сума за такса битови 

отпадъци Общинските училища ,детските градини на територията на Община 

Разлог,„МБАЛ-Разлог“-гр.Разлог и Помощното училище в с. Д.Драглище. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка първа 

от проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 19 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов, д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, Емил Колевичин, Георги Тренчев,Благой Дункин, Николай 

Дундалов, д-р Христо Георгиев ,Димитър Захариев от гласували  19 общински 

съветници, ОбС прие  
 

РЕШЕНИЕ № 27 
 

1.Приема приходната част от бюджета на Община Разлог за 2014 година, както следва: 

1.1.По приходите в размер на 13 499 847 лв., съгласно Приложение № 1 в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 020 868 лева в т.ч.: 

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 505 724 лева. 

1.1.1.2.Преходен остатък от 2013 година в размер на 515 144 лв., съгласно Приложение № 2 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 478 979 лева в т.ч.:  

1.1.2.9.Данъчни приходи в размер на 1 712 000 лв. 

1.1.2.10.Неданъчни приходи в размер на 2 732 600 лв.  

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 666 600 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.9.Обща изравнителна субсидия в размер на 554 300 лв. 

1.1.2.3.10.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 112 300  лв. 

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 501 700лв., в 

т.ч.: 



1.1.2.4.9.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 341 000 лв. 

1.1.2.4.10.За други инвестиционни разходи в размер на 160 700 лв. 

1.1.2.21.Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 460 000 лв. 

1.1.2.22.Временни безлихвени заеми в размер на -2 425 492 лв. (нето) 

1.1.2.23.Финансиране – заеми от банки и други лица в страната (-) 2 245 492 лв. (нето) 

1.1.2.24. Преходен остатък от 2013 година в размер на 391 079 лв., съгласно Приложение № 

2 

1.1.2.9.Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 15 000 лева.  
 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2014 Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

2.Приема инвестиционната програма за 2014 г., съгласно Приложение № 3, като:  

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за 

изграждане и основен ремонт на общински пътища, съгласно Приложение № 4  

2.2.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

2.Приема инвестиционната програма за 2014 г., съгласно Приложение № 3, като:  

2.3.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за 

изграждане и основен ремонт на общински пътища, съгласно Приложение № 4  

2.4.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Димитър Захариев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

   ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  4  гласа “ЗА” реши: 

 

2.Приема инвестиционната програма за 2014 г., съгласно Приложение № 3, като:  

2.5.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за 

изграждане и основен ремонт на общински пътища, съгласно Приложение № 4  

2.6.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5. 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 



ПК по “СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

2.Приема инвестиционната програма за 2014 г., съгласно Приложение № 3, като:  

2.7.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за 

изграждане и основен ремонт на общински пътища, съгласно Приложение № 4  

2.8.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване втора точка от 

проекто-бюджета на община Разлог за 2014г. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 19 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов, д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, Емил Колевичин, Георги Тренчев,Благой Дункин, Николай 

Дундалов, д-р Христо Георгиев ,Димитър Захариев от гласували  19 общински 

съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 28 
 

2.Приема инвестиционната програма за 2014 г., съгласно Приложение № 3, като:  

2.9.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за 

изграждане и основен ремонт на общински пътища, съгласно Приложение № 4  

2.10.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2014 Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, в размер на 1 353 536 лева.  

3.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, 

култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в 

рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. З от 

настоящото решение. 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 



3.Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, в размер на 1 353 536 лева.  

3.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, 

култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в 

рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. З от 

настоящото решение. 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Димитър Захариев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  4  гласа “ЗА” реши: 

 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, в размер на 1 353 536 лева.  

3.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, 

култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в 

рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от 

настоящето решение. 

 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК по “СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, в размер на 1 353 536 лева.  

3.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, 

култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в 

рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от 

настоящето решение. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка трета от 

проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 19 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов, д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, Емил Колевичин, Георги Тренчев,Благой Дункин, Николай 

Дундалов, д-р Христо Георгиев ,Димитър Захариев от гласували  19 общински 

съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 29 



 
3.Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, в размер на 1 353 536 лева.  

3.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, 

религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на 

средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. З от настоящото 

решение. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2014 

Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

По внесено устно предложение от г-н Петър Попов-общински съветник, а именно: В 

т.4.3. да се допълни: Разходи за погребения на социално-слаби-настанени в социални 

заведения и регистрирани в социалните служби,самотни, изоставени без близки и 

роднини, бездомни,безпризорни и ветерани от войните- 6000 лв., но не повече от 100 

лв. за всеки отделен случай. 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ прие така 

направеното предложение от г-н Петър Попов-общински съветник. 

 

По внесено устно предложение от г-н Петър Попов-общински съветник, а именно: В 

т.4.4.2 от Приложение 7-Разпределение на субсидиите на организациите с 

нестопанска цел  в Община Разлог за 2014г. ,в т. 2-Спортни организации-субсидиите 

да бъдат разпределени от Кмета на Община Разлог, от упълномощено от него лице и 

от председателите  на постоянните комисии. 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 1 глас „ЗА” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не прие така 

направеното предложение от г-н Петър Попов-общински съветник. 

 

По внесено устно предложение от г-н Емил Колевичин- общински съветник, а 

именно: В т.4.4.2 от Приложение 7-Разпределение на субсидиите на организациите с 

нестопанска цел  в Община Разлог за 2014г. ,в т. 2-Спортни организации-субсидиите 

да бъдат разпределени от ОбС-Разлог. 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ прие така 

направеното предложение от г-н Емил Колевичин-общински съветник. 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 5  гласа „ЗА” с направените корекции от г-н Петър Попов 

и г-н Емил Колевичин- общински съветници реши: 

 

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1.Членски внос – 10 000 лв.; 

4.2.Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 40 000 лева; 

4.3. Разходи за погребения на социално-слаби-настанени в социални заведения и 



регистрирани в социалните служби,самотни, изоставени без близки и роднини, 

бездомни,безпризорни и ветерани от войните- 6000 лв., но не повече от 100 лв. за всеки 

отделен случай. 

4.4.Субсидии за: 

4.4.1.Читалища съгласно Приложение № 6 

4.4.2.Организации с нестопанска цел съгласно Приложение № 7 

4.3.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. до 4.3 и 4.4.1.  

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

По предложение на г-н Георги Тренчев-общински съветник, а именно: Да се въведе 

точка 4.6.-Постоянните комисии по „Бюджет и финанси“ и „Социални дейности“ да 

се съберат на извънредно заседание , на което да се запознаят с исканията на 

спортните клубове и туристическото дружество на територията на Община Разлог. 

Да бъдат изслушани внесените предложения и да бъдат разпределени средствата 

между тях. На следваща редовна сесия на ОбС-Разлог да бъде внесено за разглеждане 

предложение от двете постоянни комисии, което да бъде съобразено с исканията на  

спортните клубове и туристическото дружество на територията на Община Разлог. 

 

По предложение на д-р Радко Тумбев- Председател на ПК по „Местно самоуправление, 

законността,обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и 

евроинтеграция” да се провери през отминалата година кои спортни клубове и какви 

средства са получили тези клубове и туристическото дружество. 

 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.4.Членски внос – 10 000 лв.; 

4.5.Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 40 000 лева; 

4.3Разходи за погребения на социално-слаби-настанени в социални заведения и 

регистрирани в социалните служби, самотни, изоставени без близки и роднини, бездомни, 

безпризорни и ветерани от войните- 6000 лв., но не повече от 100 лв. за всеки отделен 

случай. 

4.4.Субсидии за: 

4.4.1.Читалища съгласно Приложение № 6 

4.4.2.Организации с нестопанска цел съгласно Приложение № 7 

4.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.3 и 4.4.1. 

4.6. Постоянните комисии по „Бюджет и финанси“ и „Социални дейности“ да разгледат и 

изслушат внесените искания от спортните клубове и туристическото дружество на 

територията на Община Разлог  по т. 4.4.2. и да изготвят предложение, което да бъде 

прието с решение на ОбС-Разлог. 

 



От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Димитър Захариев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

По предложение на Захари Беличенов да се въведе т.4.6 от Приложение 7-

Разпределение на субсидиите на организациите с нестопанска цел  в Община Разлог 

за 2014г. субсидиите да бъдат разпределени от комисия, в която да се включи 

представител на общинска администрация и Председателите на Постоянните 

комисии. 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  4  гласа “ЗА” прие така направеното предложение от г-н 

Захари Беличенов- общиснки съветник. 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  4  гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

 

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1.Членски внос – 10 000 лв.; 

4.2.Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 40 000 лева; 

4.3. Разходи за погребения на социално-слаби-настанени в социални заведения и 

регистрирани в социалните служби, самотни, изоставени без близки и роднини, бездомни, 

безпризорни и ветерани от войните- 6000 лв., но не повече от 100 лв. за всеки отделен 

случай. 

4.4.Субсидии за: 

4.4.1.Читалища съгласно Приложение № 6 

4.4.2.Организации с нестопанска цел съгласно Приложение № 7 

4.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. до 4.3 и 4.4.1. 

4.6. Да се сформира комисия от представител на общинска администрация и 

Председателите на Постоянните комисии, която да разпредели субсидиите по т.4.4.2. 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

По предложение на г-н Георги Тренчев-общински съветник, а именно: Да се въведе 

точка 4.6.- Постоянните комисии по „Бюджет и финанси“ и „Социални дейности“ да 

разгледат и изслушат внесените искания от организациите с нестопанска цел на 

територията на Община Разлог  по т. 4.4.2. и да изготвят предложение, което да бъде 

прието с решение на ОбС-Разлог. 

 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” прие така направеното предложение от г-н 

Георги Тренчев-общински съветник. 

 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.6.Членски внос – 10 000 лв.; 

4.7.Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 40 000 лева; 



4.3. Разходи за погребения на социално-слаби-настанени в социални заведения и 

регистрирани в социалните служби, самотни, изоставени без близки и роднини, бездомни, 

безпризорни и ветерани от войните- 6000 лв., но не повече от 100 лв. за всеки отделен 

случай. 

4.4.Субсидии за: 

4.4.3.Читалища съгласно Приложение № 6 

4.4.4.Организации с нестопанска цел съгласно Приложение № 7 

4.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.3 и 4.4.1. 

4.6. Постоянните комисии по „Бюджет и финанси“ и „Социални дейности“ да разгледат и 

изслушат внесените искания от спортните клубове и туристическото дружество на 

територията на Община Разлог  по т. 4.4.2. и да изготвят предложение, което да бъде прието 

с решение на ОбС-Разлог. 

 

Други предложения не постъпиха Председателят подложи на гласуване предложенията на 

постоянните комисии по реда на постъпването им. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на ПК по “БФИНУПСПК” ,а именно: 

       В  т.4.4.2 от Приложение 7-Разпределение на субсидиите на организациите с 

нестопанска цел  в Община Разлог за 2014г. ,в т. 2-Спортни организации-субсидиите да 

бъдат разпределени от ОбС-Разлог. 

 

С 3 гласа „ЗА”,4 гласа „ПРОТИВ” и 12 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”от гласували 19 общински 

съветнци  не се прие така направеното предложение от ПК по “БФИНУПСПК”. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” и на ПК 

по “СДЗСГОКВСРМ”,а именно: Да се въведе точка 4.6.-Постоянните комисии по „Бюджет 

и финанси“ и „Социални дейности“ да се съберат на извънредно заседание , на което да се 

запознаят с исканията на спортните клубове и туристическото дружество на територията 

на Община Разлог. Да бъдат изслушани внесените предложения и да бъдат разпределени 

средствата между тях. На следваща редовна сесия на ОбС-Разлог да бъде внесено за 

разглеждане предложение от двете постоянни комисии, което да бъде съобразено с 

исканията на  спортните клубове и туристическото дружество на територията на Община 

Разлог. 

 

С 6 гласа „ЗА”,4 гласа „ПРОТИВ” и 9 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от гласували 19 общински 

съветници не се прие така направеното предожение от  ПК по “МСЗОРКДМАЕ” и  ПК по 

“СДЗСГОКВСРМ”. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на ПК по “УТБКДЗГВЕ”,а именно: 

Да се въведе т.4.6 от Приложение 7-Разпределение на субсидиите на организациите с 

нестопанска цел  в Община Разлог за 2014г. субсидиите да бъдат разпределени от комисия, 

в която да се включи представител на общинска администрация и Председателите на 

Постоянните комисии. 

С 12 гласа „ЗА”,5 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  от гласували 19 

общински съветници се прие така направеното  предложение на ПК по “УТБКДЗГВЕ”. 

 



 

Обяснение на отрицателен вот 

1.Емил Колевичин-общински съветник: Уважаема г-жо Председател,не знам защо 

толкова се притесняваме общинския съвет да направи разпределение на средствата за тези 

организации, та се налага да упълмощаваме председателите на комисии. Аз мисля, че и при 

двата случая ще си вземете решение,както си искате, защото имате мнозинство.Може би 

,когато ОбС-Разлог разгледа всички тези предложения ще може по-демократично да 

разпредели средствата и те ще стигнат и до онези организаци, които заслужават да получат 

пари за своята дейност. А не да даваме само на футболния отбор.Ако направите една 

съпоставка за разпределението на средствата от миналата година ще видите какво се 

получава.Извинявайте, но тук има за спортни организации цифра, която е многократно по-

висока от средствата, които заделяме за култура.Къде отиваме ние като община?Имаше 

години, аз понеже съм съветник от по предни години, когато за футболния отбор 

гласувахме на общински съвет 50 000 лв., а му се даваха 20 000лв. И пак беше на същото 

ниво. Сега даваме 200 000лв. за отбор,които не е общински.Аз и миналата година на 

обсъждането на бюджета заявих, че трябва да го направим общински и тогава да го 

издържаме.Искам да знам какви средства са получени в този отбор от спонсори или ще се 

окаже ,че изцяло е на издръжка от общината.А в същото време това е един частен 

отбор,частен клуб.На какво основание ние ще дадем такава сума? Благодаря Ви! 

2.Георги Тренчев-общински съветник: Колеги и аз не мога да разбера защо приехте това 

предложение.Защо не искате пред Вас да дойдат представители на спортните организации и 

да Ви кажат какво правят и какво искат да направят.Защо не искате тук пред всички, пред 

цялата общественост на община Разлог да преценим за кои спортове ще отделим средства,в 

какви насоки искаме да се развива общината и тогава да гласуваме.Не говоря за сумата нека 

остане същата и да я разпределим.Просто някои трябва да го направи,но никои да не 

разбере.По този начин се хвърля сянка на съмнение,че искаме да скрием нещо.Да не 

разберат нито слушателите на заседанието,нито общинските съветници.Затова предлагам на 

всички общински съветници да бъдат изпратени всички внесени предложения от спортни 

организации за финансиране на техните дейности.Поне да сме запознати с това какво искат. 

3.Благой Дункин-общински съветник: Аз искам да обясния защо не гласувах за това 

предложение. Виждайки справката,която ни се дава за субсидиране на спортните 

организации за 2013г , аз съм разочарован от неправеното разпределение на 

средствата.Смятам,че това е един сериозен материал не само за ново предаване на 

„Господари на ефира”,но и за други държавни институции.Не е изпълнено 

миналогодишното решение на ОбС-Разлог и средствата са похарчени 

неправомерно.Благодаря Ви! 

4.Петър Попов-общински съветник: Г-жо Председател не мога да не взема отношение по 

въпроса.Чувствам се лично обиден.Защо се подлага на съмнение компетентността на 

председателите на комисиите.Защо мислите,че не можем да разпределим средствата,както 

трябва? 

5.д-р Христо Георгиев-общински съветник: Ами тогава да си ходим за какво ни е 

общински съвет. 

6.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Искам само да Ви кажа,че 

и другите клубове са частни. 

7.Благой Дункин-общински съветник: Г-жо Председател искам прегласуване. 

8.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Няма съмнения в 

гласуването ,г-н Дункин.След гласуването имаше и обяснения за направен отрицателен 



вот.Не мога да го прегласувам. 

 

В 16.20 мин. заседанието напуснаха шестима общински съветници-Благой 

Дункин,Димитър Захариев, Георги Тренчев,Емил Колевичин,д-р Христо Георгев и 

Николай Дундалов. 

Председателят извърши проверка на кворума. В залата присъстваха 13 общински съветника. 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка четвърта 

от проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. с направените  предложения от г-н Петър 

Попов-общински съветник разходи за погребения на социално-слаби-настанени в 

социални заведения и регистрирани в социалните служби, самотни, изоставени без близки 

и роднини, бездомни, безпризорни и ветерани от войните- 6000 лв., но не повече от 100 лв. 

за всеки отделен случай и предложението на ПК по “УТБКДЗГВЕ”. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов, д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 30 
 

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1.Членски внос – 10 000 лв.; 

4.2.Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 40 000 лева; 

4.3. Разходи за погребения на социално-слаби-настанени в социални заведения и 

регистрирани в социалните служби,самотни, изоставени без близки и роднини, 

бездомни,безпризорни и ветерани от войните- 6000 лв., но не повече от 100 лв. за всеки 

отделен случай. 

4.4.Субсидии за: 

4.4.1.Читалища съгласно Приложение № 6 

4.4.2.Организации с нестопанска цел съгласно Приложение № 7 

4.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. до 4.3 и 4.4.1. 

4.6. Да се сформира комисия от представител на общинска администрация и 

Председателите на Постоянните комисии, която да разпредели субсидиите по т.4.4.2. 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2014 Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 



5.Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови 

правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета и Председателя на 

ОбС на общината в размер на 15 000 лв. 

5.3.Оперативни годишни разходи за кметствата, както следва: 

5.3.1.за с. Баня - 3000 лева; 

5.3.2.с. Бачево и Елешница - по 2000 лева; 

5.3.3.с. Горно Драглище, с. Годлево, Долно Драглище и Добърско - по 1500 лева. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

5.Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови 

правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета и Председателя на 

ОбС на общината в размер на 15 000 лв. 

5.3.Оперативни годишни разходи за кметствата, както следва: 

5.3.1.за с. Баня - 3000 лева; 

5.3.2.с. Бачево и Елешница - по 2000 лева; 

5.3.3.с. Горно Драглище, с. Годлево, Долно Драглище и Добърско - по 1500 лева. 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

5.Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови 

правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета и Председателя на 

ОбС на общината в размер на 15 000 лв. 

5.3.Оперативни годишни разходи за кметствата, както следва: 

5.3.1.за с. Баня - 3000 лева; 

5.3.2.с. Бачево и Елешница - по 2000 лева; 

5.3.3.с. Горно Драглище, с. Годлево, Долно Драглище и Добърско - по 1500 лева. 

 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 



ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

  

5.Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови 

правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета и Председателя 

на ОбС на общината в размер на 15 000 лв. 

5.3.Оперативни годишни разходи за кметствата, както следва: 

5.3.1.за с. Баня - 3000 лева; 

5.3.2.с. Бачево и Елешница - по 2000 лева; 

5.3.3.с. Горно Драглище, с. Годлево, Долно Драглище и Добърско - по 1500 лева. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка пета от 

проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов, д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 31 
 

5.Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови 

правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета и Председателя на 

ОбС на общината в размер на 15 000 лв. 

5.3.Оперативни годишни разходи за кметствата, както следва: 

5.3.1.за с. Баня - 3000 лева; 

5.3.2.с. Бачево и Елешница - по 2000 лева; 

5.3.3.с. Горно Драглище, с. Годлево, Долно Драглище и Добърско - по 1500 лева. 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2014 Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

Кирил Калоянов-общински съветник си даде отвод. 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” реши: 

 

6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 



разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение 

№ 8.  

 

По искане на г-н Емил Колевичин- общински съветник по възможност до редовното 

заседание на ОбС-Разлог да се предостави поименен списък на лицата, които имат 

право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и 

обратно. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

  

6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 8. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение 

№ 8. 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение 

№ 8. 

 

Становища,мнения и предложения 
1.Кирил Калоянов-общински съветник: Г-жо председател искам да си направя отвод. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи ан гласуване точка шеста от 

проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 12 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков, Гергана 

Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, д-р Радко 

Тумбев, от гласували  12 общински съветници, ОбС прие  

 



Кирил Калоянов-общински съветник си даде отвод. 
 

РЕШЕНИЕ № 32 
 

6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение 

№ 8.  

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2014 Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 

съгласно Приложение № 9 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 

съгласно Приложение № 9 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 

съгласно Приложение № 9 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 

съгласно Приложение № 9 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка седма от 

проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 



РЕШЕНИЕ № 33 
 

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 

съгласно Приложение № 9 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2014 Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 5  гласа „ЗА” реши: 

 

8.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2014 година в размер на 5 %. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

8.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2014 година в размер на 5 %. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

8.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2014 година в размер на 5 %. 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

8.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2014 година в размер на 5 %. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка осма от 

проето-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

 

РЕШЕНИЕ № 34 



 
8.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2014 година в размер на 5 %. 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2014 Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

9.Определя максимален размер на дълга, както следва: 

9.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 9 750 000 лв. 

9.2.Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 10 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

9.Определя максимален размер на дълга, както следва: 

9.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 9 750 000 лв. 

9.2.Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 10 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

9.Определя максимален размер на дълга, както следва: 

9.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 9 750 000 

лв. 

9.2.Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 10 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  4  гласа “ЗА” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” реши: 

 

9.Определя максимален размер на дълга, както следва: 

9.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 9 750 000 лв. 

9.2.Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 10 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка девета от 

прокто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

 



След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

 

РЕШЕНИЕ № 35 
 

9.Определя максимален размер на дълга, както следва: 

9.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 9 750 000 лв. 

9.2.Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 10 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2014 Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 3  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

10.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2014 година в размер на 30 % 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

10.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2014 година в размер на 30 % 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

10.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2014 година в размер на 30 % 

 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

10.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2014 година в размер на 30 % 

   
Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка десета от 

проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 



 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

 

РЕШЕНИЕ № 36 
 

10.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2014 година в размер на 30 % 

 ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 

2014 Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

11.Приема Разходната част от бюджета на Община Разлог за 2014 година, както следва: 

11.1.По разходите в размер на 13 499 847  лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 11  

11.1.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 7 020 868 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 71 455 лв. 

11.1.2.За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства 

от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 232 700 лв. 

11.1.3.За местни дейности в размер на 6 246 279 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на 100 361 лв. 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

На редовното заседание на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” г-жа Росица Тумбева -общински 

съветник запозна общинските съветници с постъпило искане от г-жа М. Попадийна-

Директор на СОУ „Бр.Каназиреви“-гр.Разлог да бъдат отпуснати 10 хиляди лева за 

стипендии на учениците, завършили основно образование в СОУ „Бр.Каназиреви“-

гр.Разлог. В противен случаи ще се наложи спиране на социалните стипендии на 

учениците през 2014г. 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

11.Приема Разходната част от бюджета на Община Разлог за 2014 година, както следва: 

11.1.По разходите в размер на 13 499 847  лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 11  

11.1.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 7 020 868 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 71 455 лв. 



11.1.2.За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 232 700 лв. 

11.1.3.За местни дейности в размер на 6 246 279 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на 100 361 лв. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-

Председател  на Комисията: 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

11.Приема Разходната част от бюджета на Община Разлог за 2014 година, както следва: 

11.1.По разходите в размер на 13 499 847  лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 11  

11.1.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 7 020 868 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 71 455 лв. 

11.1.2.За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 232 700 лв. 

11.1.3.За местни дейности в размер на 6 246 279 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на 100 361 лв. 

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 
  По предложение на г-жа Росица Тумбева-общински съветник да се отпусне 

допълнително дофинансиране на СОУ”Бр.Петър и Иван Каназиреви”-гр.Разлог в размер 

на 10.000 лева за социални стипендии на учениците от училището. 

 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” прие така направеното предложение от 

г-жа Росица Тумбева-общински съветник. 

 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

11.Приема Разходната част от бюджета на Община Разлог за 2014 година, както следва: 

11.1.По разходите в размер на 13 499 847  лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 11  

11.1.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 7 020 868 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 71 455 лв. 

11.1.2.За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 232 700 лв. 

11.1.3.За местни дейности в размер на 6 246 279 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на 100 361 лв. 

 

Станивища,мнения и предложения 
1.инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог:Ние се събрахме през месец декември 

и формулирахме така да се каже формула, по която се разпределят средствата,които са 

предназначени за делегираните бюджети за училищата. По принцип бюджета е определен  

и той няма допълнителни корекции.Впоследствие обаче се оказа,че Министерството на 

образованието и науката със свое писмо ни уведомява,че ще има корекции в тази 



формула.До вчера чакахме указание как да бъдат разпределени тези средства.Училището, 

за което става на въпрос и което коментираме е на база миналогодишната формула и не 

би трябвало да има  проблем с изплащането на тези стипендии.Може би, притеснението е 

било от проекто-формулата,която трябва да се разглежда за тази година по нов ред.В 

понеделник ше направим конкретни изчисления.Мисля,че имаме възможност да 

удовлетворим исканията.Може би трябва да видим какви ще бъдат резултатите от 

сметките по формулата и ако няма нищо притеснително мисля,че училището ще може да 

се справи със съответните ресурси.Ние ще иницираме подпомагане на училището,ако 

видим, че това се налага.Няма да оставим учениците без стипендии. 

2.Тодор Дамянов-Директор на дирекция „АОФ”: Факт е,че сумите ще претърпят 

промяна след новата формула.Ще се смятат допълнително средства,които ще бъдат 

разпределени между училищата на база новата формула и задълженията,които общината 

има във връзка с тази формула.От друга страна може да се получи така че през годината 

да се окаже,че има и други училища,които ще имат нужда от допълнително финансиране 

от общинския бюджет.Във разходната част на бюджета трябва да предвидим и 

средствата,които гласувахте във връзка със социалните дейности на „Бани и перални”.С 

тази сума първоначално ще бъде намелен резерва.Ако гласувате дофинансиране на СОУ 

„Бр.Каназиреви” тази сума също ще бъде отразена за сметка на резерва и ще бъде 

включена в точка „Дофинансиране”. 

3.Росица Тумбева-общински съветник: Колеги, искам само да направя едно 

разяснение.Съгласно чл.11,ал.1 размерът на месечните стипендии,които ще получи 

учебното заведение са някъде около 13 хиляди лв.,а според изчисленията,които са 

направени досега общо за цялата година ще бъдат необходими около 24 хиляди 

лв.Миналата година също имаше един такъв недостик от 3-4 хиляди,които училището 

покри със собствени средства. При това положение в момента намаляват приходите и 

средствата няма да са достатъчни за изплащане на стипендии.Не искам да 

противопоставям учебните заведения едно на друго.Но наистина при нас има доста 

деца,които трябва да получат стипендии за отличен успех,а имаме и доста деца със 

социални стипендии.При това положение стипендии ще получават отличите ученици и 

най-много 3-4 деца,които са кръгли сираци ще получават социална стипендия. 

4.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог:Г-жо Попадийна, аз бих 

искала да кажа,че ако се случи така, че  децата останат без стипендии ОбС-Разлог веднага 

ще се разгледа предложение за дофинансиране на вашето училище.Още на следваща 

сесия,когато ще е ясна формулата, ще разгледаме отпускане на тези средства.Моето 

предложение е да изчакаме да видим какво ще се случи,когато излезе тази 

формула.Предполагам,че ще има и други училища,които да искат дофинансиране и тогава  

да разгледаме дофинансиране. 

5.Марияна Попадийна-Директор на СОУ „Бр.Каназиреви”-Разлог: Разбрахте,че 

сумата,с която разполагаме е въз основа на едно ново министерско постановление от 

2013г.За съжаление тази сума се отпуска на брой ученици.Казам,за съжаление,защото 

нашият брои ученици в горен курс е колкото в „Тракторното училище”,например.Там има 

пет отличника и те получават по 50 лв.стипендия,а нашите не могат да получат и по 21 

лева..Аз като директор на училището ще държа най-напред стипендии да получават 

отличните ученици,защото това е стимул за тях.На първо време няма да разреша да се 

дават стипендии на социално-слабите ученици.Това е един стимул детето да се 

възпитава.Държа,ако е възможно тези средства да бъдат гласувани още сега.В четвъртък 

имам председателски съвет и трябва да съм наясно с това  -с какви средства разполага 

моето училище.Тези 10 000 лв. ще бъдат само за стипендии и няма да се използват за 

друго. 



6.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Ние поемаме 

ангажимента така или иначе да не останат без стипендии тези деца,но мислите ли,че на 

вашия съвет това може да се гласува?Другата седмица вероятно ще имаме яснота по 

въпроса и ще можем да дадем повече информация.Добре е на следващата сесия да ни 

бъде дадена официална информация какво се случва с делегираните бюджети на всички 

училища и разпределението на средствата. 

7.Нина Кисова-Начаник отдел „ОКМДС”: Искам да направя само едно 

допълнение.Съгласно указанията дошли днес сроковете за изработка на бюджетите на 

училищата въз основа на броя на учениците е 28 февруари,а първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити трябва да публикува на интернет страницата си и да 

даде на директорите на училища бюджетите на 16 март с точните разчети по 

пера,разходи,приходи и т.н.Тогава ще бъде ясна картината.За всички училища важи 

правилото брои ученици един разходен стандарт. 

8.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Колеги, тук се дава един 

срок-28 февруари,които тряябва да съобразим сега. 

9.Тодор Дамянов-Директор на дирекция „АОФ”: Проблемът е ,че няма как да 

поставим условия в бюджета тъй като няма как да го актуализираме впоследствие на 

базата на нещо,което се е случило или не.Трябва или да гласувате да отпуснете тези 

средства на училището сега или вече на следваща или по-следваща сесия да гласувате 

дофинансиране на училището. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване 

предложението на ПК по „СДЗСГОКВСРМ”,а именно: Да се отпуснат 10 000 лева за 

социални стипендии на учениците от СОУ „Бр.Каназиреви”-Разлог. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, 

Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков, 

Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, д-р 

Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

                                                                       

РЕШЕНИЕ № 37 
 

ОбС-Разлог реши да дофинансира СОУ”Бр.Петър и Иван Каназиреви”-гр.Разлог в размер 

на 10 000 лева за социални стипендии на учениците от училището. 

 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка 

единадесета от проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  



 

РЕШЕНИЕ № 38 
11.Приема Разходната част от бюджета на Община Разлог за 2014 година, както следва: 

11.1.По разходите в размер на 13 499 847  лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 11  

11.1.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 7 020 868 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 71 455 лв. 

11.1.2.За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства 

от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 242 700 лв. 

11.1.3.За местни дейности в размер на 6 236 279 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на 73 374 лв. 

                                                                       
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 

2014 Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

12.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

12.2.В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

12.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни 

разходи по т. 11.1. от настоящето решение. 

 

 От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на  

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

12.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

12.2.В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

12.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни 

разходи по т. 11.1. от настоящето решение. 

 

 От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник- 

Председател  на Комисията:          



 ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

12.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

12.2.В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

12.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни 

разходи по т. 11.1. от настоящето решение. 

                                            
От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 
 

12.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

12.2.В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

12.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи по т. 11.1. от настоящето решение. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка 

дванадесета от проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 39 

 

12.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

12.2.В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност 



или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

12.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни 

разходи по т. 11.1. от настоящето решение. 

 
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 

2014 Г. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

13.Възлага на кмета: 

13.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

13.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

13.3.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните и субсидирани дейности при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина; 

13.4.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити; 

13.5.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

13.6.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

13.7Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

13.8.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ 

орган и на МФ.  

13.9.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните 

от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за 

авансово предоставяне на одобрената субсидия . 

13.10.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и 

разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите. 

 

 От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

13.Възлага на кмета: 

13.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

13.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

13.3.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните и субсидирани дейности при 



нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина; 

13.4.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити; 

13.5.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

13.6.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

13.7.Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

13.8.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ 

орган и на МФ.  

13.9.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните 

от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за 

авансово предоставяне на одобрената субсидия . 

13.10.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и 

разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите. 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-

Председател  на Комисията:   
 ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

13.Възлага на кмета: 

13.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

13.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

13.3.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните и субсидирани дейности при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина; 

13.4.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити; 

13.5.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

13.6.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

13.7.Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

13.8.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ 

орган и на МФ.  



13.9.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните 

от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за 

авансово предоставяне на одобрената субсидия . 

13.10.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите 

и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите 

и спонсорите.                                                     

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

13.Възлага на кмета: 

13.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

13.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

13.3.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните и субсидирани дейности при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина; 

13.4.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити; 

13.5.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

13.6.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване 

на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на 

бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

13.7.Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

13.8.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ 

орган и на МФ.  

13.9.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от 

държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово 

предоставяне на одобрената субсидия . 

13.10.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и 

разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка 

тринадесета от проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 



Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 40 
13.Възлага на кмета: 

13.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

13.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

13.3.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните и субсидирани дейности при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина; 

13.4.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити; 

13.5.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

13.6.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване 

на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на 

бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

13.7.Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

13.8.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган 

и на МФ.  

13.9.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от 

държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово 

предоставяне на одобрената субсидия . 

13.10.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и 

разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите. 

                                                                                                                              
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ 

ЗА 2014 Г.: 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

14.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

14.1.за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-

късно от края на 2014 година. 



14.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

14.3.във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 

по решение на ОбС. 

 От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6 гласа “ЗА” реши: 

 

14.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

14.1.за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-

късно от края на 2014 година. 

14.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

14.3.във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 

по решение на ОбС. 

 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-

Председател  на Комисията:     

    
 ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

14.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

14.1.за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-

късно от края на 2014 година. 

14.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

14.3.във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето 

им по решение на ОбС. 

                                                
От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател 

на Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 



 

14.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

14.1.за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-

късно от края на 2014 година. 

14.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

14.3.във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 

по решение на ОбС. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка 

четиринадесета от проекто-бюджета на община Разлог за 2014г. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 41 

 
14.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

14.1.за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-

късно от края на 2014 година. 

14.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

14.3.във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 

по решение на ОбС. 

                                                                         
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 

2014 Г. 



От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

15.Упълномощава кмета: 

15.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския "план за 

развитие. 

15.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани 

и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 

 От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

15.Упълномощава кмета: 

15.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския "план за 

развитие. 

15.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани 

и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-

Председател  на Комисията:      

      
 ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

15.Упълномощава кмета: 

15.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския "план за 

развитие. 

15.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани 

и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

                                            
От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател на 

Комисията:  
ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

15.Упълномощава кмета: 

15.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 



Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския "план за 

развитие. 

15.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка 

петнадесета от проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 42 
 

15.Упълномощава кмета: 

15.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския "план за 

развитие. 

15.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ 

ЗА 2014 Г. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 5  гласа „ЗА” реши: 

16.Дава съгласие част от планирания Резерв за неотложни и непредвидени разходи за 

местни дейности в размер на 100 361 лв. при необходимост да се ползва за оборотен 

финансов ресурс за подготовка и изпълнение на проекти по оперативните програми и 

Програмата за развитие на селските райони. 

 

 От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

16.Дава съгласие част от планирания Резерв за неотложни и непредвидени разходи за 

местни дейности в размер на 100 361 лв. при необходимост да се ползва за оборотен 

финансов ресурс за подготовка и изпълнение на проекти по оперативните програми и 

Програмата за развитие на селските райони. 

 



 От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:   

 
 ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

16.Дава съгласие част от планирания Резерв за неотложни и непредвидени разходи за 

местни дейности в размер на 100 361 лв. при необходимост да се ползва за оборотен 

финансов ресурс за подготовка и изпълнение на проекти по оперативните програми и 

Програмата за развитие на селските райони. 

                                                     
От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател на 

Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

16.Дава съгласие част от планирания Резерв за неотложни и непредвидени разходи за 

местни дейности в размер на 100 361 лв. при необходимост да се ползва за оборотен 

финансов ресурс за подготовка и изпълнение на проекти по оперативните програми и 

Програмата за развитие на селските райони. 

 

Становища,мнения и предложения 

1.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Колеги, има една промяна 

тук. Преди малко г-н Дамянов изчисли,че в резултат на допълнителните разходи,които 

гласувахме резервът от 100 361 лв. става 73 374 лв. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка 

шестнадесете от проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, 

ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир 

Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица 

Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 43 
 

16.Дава съгласие част от планирания Резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни 

дейности в размер на 73 374 лв. при необходимост да се ползва за оборотен финансов ресурс за 

подготовка и изпълнение на проекти по оперативните програми и Програмата за развитие на 

селските райони. 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 

2014 Г. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 



ПК  по “БФИНУПСПК” с 5  гласа „ЗА” реши: 

17.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 

дейности в размер на 95%, съгласно Приложение № 12  

 

 От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

17.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 

дейности в размер на 95%, съгласно Приложение № 12  

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:  

 
 ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

17.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 

дейности в размер на 95%, съгласно Приложение № 12    

                                                         
От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател на 

Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

17.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 

дейности в размер на 95%, съгласно Приложение № 12. 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка 

седемнадесета от проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 

т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 

гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков, Гергана Костова,Никола 

Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  

13 общински съветници, ОбС прие  
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17.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности 

в размер на 95%, съгласно Приложение № 12. 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 

2014 Г. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 5  гласа „ЗА” реши: 

18.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок от 30 дни конкретни мерки за изпълнение на приетия от 



Общинския съвет бюджет. 

 От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

18.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок от 30 дни конкретни мерки за изпълнение на приетия от 

Общинския съвет бюджет. 

 

 От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:  

 
ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

18.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок от 30 дни конкретни мерки за изпълнение на приетия от 

Общинския съвет бюджет.   

                                                   
От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател на 

Комисията: 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши:  

 

18.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок от 30 дни конкретни мерки за изпълнение на приетия от 

Общинския съвет бюджет. 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка осемнадесета 

от проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 

т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, 

Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков, Гергана 

Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, 

от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  
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18.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок от 30 дни конкретни мерки за изпълнение на приетия от 

Общинския съвет бюджет. 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 

2014 Г. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 5  гласа „ЗА” реши: 



19.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

2014 година в размер на 2 263 585 лева, съгласно Приложение 13. 

 

 От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

19.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

2014 година в размер на 2 263 585 лева, съгласно Приложение 13. 

 

 От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:   

 
 ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

19.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

2014 година в размер на 2 263 585 лева, съгласно Приложение 13. 

                                                        
От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател на 

Комисията: 

 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

19.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

2014 година в размер на 2 263 585 лева, съгласно Приложение 13. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване точка деветнадесета 

от проекто-бюджета на Община Разлог за 2014г. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 

т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 

гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков, Гергана Костова,Никола 

Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  

13 общински съветници, ОбС прие  
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19.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 

година в размер на 2 263 585 лева, съгласно Приложение 13. 

Други предложения не постъпиха и Председателя на заседанието подложи на гласуване, 

приемането на Бюджета на Община Разлог за 2014 год. 

 



След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 

т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 

гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков, Гергана Костова,Никола 

Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  

13 общински съветници, ОбС прие  
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Общински съвет – гр. Разлог, приема бюджета на Община Разлог за 2014 г. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение № 61.00-49/29.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Приемане на актуализираната 

бюджетна прогноза за местни дейности, на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 и 

чл.94, ал.3,т.9 от Закона за публичните финанси и чл.28 от „Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог“, приета с решение 

281, в писано в протокол 13 от редовно заседание на ОбС-Разлог, проведено на 19.12.2013г., във 

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014г. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с  5  гласа „ЗА” реши: 

1.Одобрява актуализираната бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2014 -2015 -

2016 година. 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Одобрява актуализираната бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2014 -2015 -

2016 година. 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:       
ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Одобрява актуализираната бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2014 -2015 -

2016 година.                                                     

От името на ПК по “СДЗСГОКВСРМ” докладва д-р Емил Попадийн - Председател на 

Комисията: 

 

ПК  по “ СДЗСГОКВСРМ” с  4  гласа “ЗА” реши: 
1.Одобрява актуализираната бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2014 -2015 -

2016 година. 

 



Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на 

Кмета на Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.21,ал.1,т.12 от 

ЗМСМА, чл.83, ал.2 и чл.94, ал.3,т.9 от Закона за публичните финанси и чл.28 от „Наредба за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог“, 

приета с решение 281, в писано в протокол 13 от редовно заседание на ОбС-Разлог, проведено 

на 19.12,.2013г., във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014г. и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 

гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков, Гергана 

Костова,Никола Колчев, Георги Орозов, д-р Иван Терзиев, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, 

от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 48 
 

1.Одобрява актуализираната бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2014 -2015 -

2016 година. 

В 17.09 часа Председателят даде 5 минути почивка. 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:Доклад №61.00-53/30.01.2014г. от инж.Красимир 

Герчев-Кмет на Община Разлог, относно:Служебно изменение на разрешително за 

водовземане на минерални води от находище „Гулийна баня”, с.Баня, община Разлог, област 

Благоевград, на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и § 133, ал. 7, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ 

във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а” и чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 73 от Закона за водите. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с  5  гласа „ЗА” реши: 

Кметът на Община Разлог  да издаде Решение за изменение на Разрешително за водовземане 

№ МВ-042013-ГБ/16.04.2013 г. с титуляр „Давита” ООД, ЕИК  130037347  представлявано от 

Хубен Костов Хубенов и Цветанка Йорданова Василева- Хубенова, в което да бъде отразено 

изменение на водовземното съоръжение, от което ще се извършва водовземането, като вместо 

от КЕИ №8 водовземането да се осъществи от КЕИ № 4 и КЕИ № 5 без изменение на 

експлоатационните параметри и срока на действие на разрешителното. 

 

 От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

Кметът на Община Разлог  да издаде Решение за изменение на Разрешително за водовземане 

№ МВ-042013-ГБ/16.04.2013 г. с титуляр „Давита” ООД, ЕИК  130037347  представлявано от 

Хубен Костов Хубенов и Цветанка Йорданова Василева- Хубенова, в което да бъде отразено 

изменение на водовземното съоръжение, от което ще се извършва водовземането, като вместо 

от КЕИ №8 водовземането да се осъществи от КЕИ № 4 и КЕИ №5 без изменение на 

експлоатационните параметри и срока на действие на разрешителното. 

 

 

 От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  



на Комисията: 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

Кметът на Община Разлог  да издаде Решение за изменение на Разрешително за водовземане 

№ МВ-042013-ГБ/16.04.2013 г. с титуляр „Давита” ООД, ЕИК  130037347  представлявано от 

Хубен Костов Хубенов и Цветанка Йорданова Василева- Хубенова, в което да бъде отразено 

изменение на водовземното съоръжение, от което ще се извършва водовземането, като вместо 

от КЕИ №8 водовземането да се осъществи от КЕИ № 4 и КЕИ № 5 без изменение на 

експлоатационните параметри и срока на действие на разрешителното. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.21, ал.1, т. 8 от 

ЗМСМА и § 133, ал. 7, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а” и чл. 72, 

ал. 1, т. 1 и чл. 73 от Закона за водите и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 12 гласа “ЗА”: д-р Мария 

Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р 

Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков, Гергана Костова,Никола Колчев, Георги 

Орозов, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  12 общински съветници, 

ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 49 
 

Кметът на Община Разлог  да издаде Решение за изменение на Разрешително за водовземане 

№ МВ-042013-ГБ/16.04.2013 г. с титуляр „Давита” ООД, ЕИК  130037347  представлявано от 

Хубен Костов Хубенов и Цветанка Йорданова Василева- Хубенова, в което да бъде отразено 

изменение на водовземното съоръжение, от което ще се извършва водовземането, като вместо 

от КЕИ №8 водовземането да се осъществи от КЕИ № 4 и КЕИ № 5 без изменение на 

експлоатационните параметри и срока на действие на разрешителното. 

 

                                                                    
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕШНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-34/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание осн. §27, ал. 2, т.1 от 

ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

1.Да се предостави на наследници на НИКОЛА ВИТАНОВ КОЛЧЕВ от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с проектен  №61813.86.7, с площ от 1.202дка, образуван от Поземлен 

Имот №61813.86.2, м.”Черни ниви”, гр.Разлог, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване :друг вид дървопроизводителна гора, 

категория на земята при неполивни условия:-Х(десета), целият с площ от 13.182дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 



 

 От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на НИКОЛА ВИТАНОВ КОЛЧЕВ от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с проектен  №61813.86.7, с площ от 1.202дка, образуван от Поземлен 

Имот №61813.86.2, м.”Черни ниви”, гр.Разлог, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване :друг вид дървопроизводителна гора, 

категория на земята при неполивни условия:-Х(десета), целият с площ от 13.182дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:    

 
 Никола Колчев-общински съветник си даде отвод. 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  2  гласа “ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  не прие така 

направеното предложение от Кмета на Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

Становища,мнения и предложения 

1.Никола Колчев-общински съветник: Г-жо Председател,искам да си направя отвод. 

                                                     
Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на 

Кмета на Община Разлог-инв.Красимир Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 11 

гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков, Гергана Костова, Георги 

Орозов, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  11 общински съветници, 

ОбС прие  

 

Г-н Никола Колчев-общински съветник си даде отвод. 

 

РЕШЕНИЕ № 50 
 

1.Да се предостави на наследници на НИКОЛА ВИТАНОВ КОЛЧЕВ от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с проектен  №61813.86.7, с площ от 1.202дка, образуван от Поземлен 

Имот №61813.86.2, м.”Черни ниви”,гр.Разлог, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване :друг вид дървопроизводителна гора, 

категория на земята при неполивни условия:-Х(десета), целият с площ от 13.182дка.   



2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-35/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 5  гласа „ЗА” реши: 

 1.Отказва да  предостави на наследници на  ТОДОР ГЕОРГИЕВ КРАЧАНОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №61813.587.80  с площ от  0.684дка, м.”Тишето”, землището 

на гр. Разлог, образуван от Поземлен Имот №61813.587.80, целият с площ от 0.684дка, с начин 

на трайно ползване – пасище,  категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Требища”, 

гр. Разлог . 

Мотиви: - С Решение №4840/28.09.2012г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Тодор Георгиев Крачанов на нива с площ от 3.000дка в м. „Тишето”, гр. Разлог, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, с проектен начин на трайно ползване – 

нива с площ от 0.684дка, образуван от Имот №61813.587.80, целият с площ от 0.684дка, с 

начин на трайно ползване – пасище,  категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. 

„Требища”, гр. Разлог.  

Искането на ОСЗ не е съобразено с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , 

когато общинската служба по земеделие установи несъответствие между скицата-проект и 

решението за признаване правото на възстановяване на собствеността по отношение на 

местоположението  на имота  и/или в допустимите отклонения в размера на имота в случаите 

по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на 

констатираното несъответствие.  

 - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС в определените в ал.3 случаи,а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

 2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 



 

1.Отказва да  предостави на наследници на  ТОДОР ГЕОРГИЕВ КРАЧАНОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №61813.587.80  с площ от  0.684дка, м.”Тишето”, землището 

на гр. Разлог, образуван от Поземлен Имот №61813.587.80, целият с площ от 0.684дка, с начин 

на трайно ползване – пасище,  категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Требища”, 

гр. Разлог . 

Мотиви: - С Решение №4840/28.09.2012г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Тодор Георгиев Крачанов на нива с площ от 3.000дка в м. „Тишето”, гр. Разлог, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, с проектен начин на трайно ползване – 

нива с площ от 0.684дка, образуван от Имот №61813.587.80, целият с площ от 0.684дка, с начин 

на трайно ползване – пасище,  категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Требища”, 

гр. Разлог.  

Искането на ОСЗ не е съобразено с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , 

когато общинската служба по земеделие установи несъответствие между скицата-проект и 

решението за признаване правото на възстановяване на собствеността по отношение на 

местоположението  на имота  и/или в допустимите отклонения в размера на имота в случаите 

по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на 

констатираното несъответствие.  

 - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС в определените в ал.3 случаи,а именно: Промяна на предназначението 

на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на техническата 

инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили сертификат за 

инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е заявено при 

сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните граници на 

съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), както и 

създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, собствеността 

върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  възстановяване.      

 2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:    
ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  4  гласа “ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

1.Отказва да  предостави на наследници на  ТОДОР ГЕОРГИЕВ КРАЧАНОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №61813.587.80  с площ от  0.684дка, м.”Тишето”, землището 

на гр. Разлог, образуван от Поземлен Имот №61813.587.80, целият с площ от 0.684дка, с начин 

на трайно ползване – пасище,  категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Требища”, 

гр. Разлог . 

Мотиви: - С Решение №4840/28.09.2012г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Тодор Георгиев Крачанов на нива с площ от 3.000дка в м. „Тишето”, гр. Разлог, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, с проектен начин на трайно ползване – 

нива с площ от 0.684дка, образуван от Имот №61813.587.80, целият с площ от 0.684дка, с 



начин на трайно ползване – пасище,  категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. 

„Требища”, гр. Разлог.  

Искането на ОСЗ не е съобразено с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , 

когато общинската служба по земеделие установи несъответствие между скицата-проект и 

решението за признаване правото на възстановяване на собствеността по отношение на 

местоположението  на имота  и/или в допустимите отклонения в размера на имота в случаите 

по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на 

констатираното несъответствие.  

 - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС в определените в ал.3 случаи,а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

 2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласушане доклада от Кмета 

на Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 

12 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър 

Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков,Никола Колчев, 

Гергана Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  12 

общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 51 
 

1.Отказва да  предостави на наследници на  ТОДОР ГЕОРГИЕВ КРАЧАНОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №61813.587.80  с площ от  0.684дка, м.”Тишето”, землището 

на гр. Разлог, образуван от Поземлен Имот №61813.587.80, целият с площ от 0.684дка, с начин 

на трайно ползване – пасище,  категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Требища”, 

гр. Разлог . 

Мотиви: - С Решение №4840/28.09.2012г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Тодор Георгиев Крачанов на нива с площ от 3.000дка в м. „Тишето”, гр. Разлог, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, с проектен начин на трайно ползване – 

нива с площ от 0.684дка, образуван от Имот №61813.587.80, целият с площ от 0.684дка, с 



начин на трайно ползване – пасище,  категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. 

„Требища”, гр. Разлог.  

Искането на ОСЗ не е съобразено с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , 

когато общинската служба по земеделие установи несъответствие между скицата-проект и 

решението за признаване правото на възстановяване на собствеността по отношение на 

местоположението  на имота  и/или в допустимите отклонения в размера на имота в случаите 

по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на 

констатираното несъответствие.  

 - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС в определените в ал.3 случаи,а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

 2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

                                                                      

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-36/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т.2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на ЖИВКО ДИМИТРОВ ГОРЕЛКОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №053051, с площ от 0.648дка, образуван от 

Поземлен Имот №053032, м.”Рудината”,с.Бачево, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на 

земята при неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.946дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на ЖИВКО ДИМИТРОВ ГОРЕЛКОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №053051, с площ от 0.648дка, образуван от 



Поземлен Имот №053032, м.”Рудината”,с.Бачево, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на 

земята при неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.946дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:    

 
По предложение на г-жа Елена Сарафова-Началник отдел „ОСиТ“ да се възстанови целият 

имот на заявителя. 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ прие така 

направеното предложение от г-жа Е.Сарафова-Началник отдел „ОСиТ“. 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на ЖИВКО ДИМИТРОВ ГОРЕЛКОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №053051, с площ от 0.946дка, образуван от 

Поземлен Имот №053032, м.”Рудината”,с.Бачево, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на 

земята при неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.946дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

Становища,мнения и предложения 

 
1.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Уважаеми общински 

съветници ,ако гласуваме да се възстанови целият имот ще се получи разминаване в 

преписката и това може да доведе до проблем от страна на контролиращия орган-Областна 

администрация.По-добре би било да гласуваме предложението на Кмета на Община Разлог. 

 

Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на Община Разлог-инж.Красимир 

Герчев. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т.2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 12 

гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков,Никола Колчев, Гергана 

Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  12 общински 

съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 52 
 



1.Да се предостави на наследници на ЖИВКО ДИМИТРОВ ГОРЕЛКОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №053051, с площ от 0.648 дка, образуван от 

Поземлен Имот №053032, м.”Рудината”,с.Бачево, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на 

земята при неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.946дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-37/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание  §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

 

 1.Да се предостави на наследници на МАРИЯ АТАНАСОВА ГРЪНЧАРОВА от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №61813.196.4, с площ от 0.883дка, образуван от 

Поземлен Имот №61813.196.4, м.”Бел път”, гр. Разлог, с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята при неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.883дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

 1.Да се предостави на наследници на МАРИЯ АТАНАСОВА ГРЪНЧАРОВА от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №61813.196.4, с площ от 0.883дка, образуван от 

Поземлен Имот №61813.196.4, м.”Бел път”, гр. Разлог, с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята при неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.883дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:    
ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на МАРИЯ АТАНАСОВА ГРЪНЧАРОВА от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №61813.196.4, с площ от 0.883дка, образуван от 

Поземлен Имот №61813.196.4, м.”Бел път”, гр. Разлог, с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята при неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.883дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 



Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 12 

гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков,Никола Колчев, Гергана 

Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  12 общински 

съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 53 
 

1.Да се предостави на наследници на МАРИЯ АТАНАСОВА ГРЪНЧАРОВА от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №61813.196.4, с площ от 0.883дка, образуван от 

Поземлен Имот №61813.196.4, м.”Бел път”, гр. Разлог, с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята при неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.883дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-38/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

 

 1.Да се предостави на наследници на ИВАН ИЛИЕВ ПЕТРИНСКИ  от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с  проектен  №000565, с площ от 2.500дка, образуван от Поземлен Имот 

№000285, м.”Марена”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория на 

земята при неполивни условия:Х(десета), целият с площ от 7.195дка.   

 2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

 1.Да се предостави на наследници на ИВАН ИЛИЕВ ПЕТРИНСКИ  от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с  проектен  №000565, с площ от 2.500дка, образуван от Поземлен Имот 

№000285, м.”Марена”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория на 

земята при неполивни условия:Х(десета), целият с площ от 7.195дка.   



 2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:    

 
По предложение на г-н Николай Дундалов- общински съветник да се предостави на 

наследниците на Иван Илиев Петрински от общинския поземлен фонд, имот в 

м.“Марена“, землището на с.Бачево с размери два декара, а не 2.500. 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с 3  гласа “ЗА” и 3 гласа „ВЪЗСДЪРЖАЛ СЕ“ не прие така 

направеното предложение от г-н Николай Дундалов-общински съветник. 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с 5  гласа “ЗА” и  1 глас „ВЪЗСДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на ИВАН ИЛИЕВ ПЕТРИНСКИ  от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с  проектен  №000565, с площ от 2.500дка, образуван от Поземлен Имот 

№000285, м.”Марена”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория на 

земята при неполивни условия:Х(десета), целият с площ от 7.195дка.   

 2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

Становища,мнения и предложения 

 
1.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог:  Комисията не е приела 

предложението на г-н Дундалов и затова ще подложа на гласуване предложението на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община разлог-инж.Красимри Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 12 

гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, Красимир Панков,Никола Колчев, Гергана 

Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  12 общински 

съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 54 
 

1.Да се предостави на наследници на ИВАН ИЛИЕВ ПЕТРИНСКИ  от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с  проектен  №000565, с площ от 2.500дка, образуван от Поземлен Имот 



№000285, м.”Марена”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория на 

земята при неполивни условия:Х(десета), целият с площ от 7.195дка.   

 2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-39/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

По предложение на г-н Петър Попов-общински съветник , а именно: Да се предостави на 

наследниците на ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАНЕВ  целият имот с площ от 0.903 декара в м. 

„Перивол“, землището на с.Бачево. 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  прие така 

направеното предложение от г-н Петър Попов-общински съветник. 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

 1.Да се предостави на ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАНЕВ от общинския поземлен фонд, Поземлен 

Имот №260010, м.”Перивол”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята 

при неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.903дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

По предложение на г-н Петър Попов-общински съветник , а именно: Да се предостави на 

наследниците на ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАНЕВ  целият имот с площ от 0.903 декара в м. 

„Перивол“, землището на с.Бачево. 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  прие така 

направеното предложение от г-н Петър Попов-общински съветник. 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  5  гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

1.Да се предостави на ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАНЕВ от общинския поземлен фонд, Поземлен 

Имот №260010, м.”Перивол”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята 

при неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.903дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 



От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:    

 
ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с 5  гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

1.Да се предостави на ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАНЕВ от общинския поземлен фонд, Поземлен 

имот с  проектен  №260101, с площ от 0.236дка, образуван от Поземлен Имот №260010, 

м.”Перивол”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни 

условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.903дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

Становища,мнения и предложения 

 
1.Никола Колчев-общински съветник: Колеги,целият имот е с площ от 0.903 декара.Но това 

място,което иска заявителят граничи със съществуваща сграда-масивна постройка,която е  на 

около 40 години.Собствениците са подали заявление за узаконяване  на постройката и за 

закупуване на земята,която е общинска.Предлагам да остане предложението на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подлови на гласуване последното 

постъпило предложение на г-н Никола Колчев-общински съветник. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМАи чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 12 

гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев,Никола Колчев, Гергана 

Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева, д-р Радко Тумбев, от гласували  12 общински 

съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 55 
 

1.Да се предостави на ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАНЕВ от общинския поземлен фонд, Поземлен 

имот с  проектен  №260101, с площ от 0.236дка, образуван от Поземлен Имот №260010, 

м.”Перивол”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни 

условия:-ІХ(девета), целият с площ от 0.903дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-41/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 



ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на МАКСИМ БЛАГОВ ПОЛЕЖАНОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №160042, с площ от 4.323дка, образуван от 

Поземлен Имот №160042, м.”Цигански кладенец”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – 

нива, категория на земята при неполивни условия:-VІ(шеста), целият с площ от 4.323дка.   

2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 
От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

По предложение на г-н Николай Дундалов-общински съветник да се възстанови на 

наследниците на Максим Благов Полежанов от общинския поземлен фонд ,заявения от 

тях имот с размер три декара. 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6 гласа “ЗА” реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на МАКСИМ БЛАГОВ ПОЛЕЖАНОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №160042, с площ от 3.00дка, образуван от 

Поземлен Имот №160042, м.”Цигански кладенец”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – 

нива, категория на земята при неполивни условия:-VІ(шеста), целият с площ от 3.00дка.   

2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:   

  
По предложение на г-н Николай Дундалов-общински съветник да се възстанови на 

наследниците на Максим Благов Полежанов от общинския поземлен фонд ,заявеният от 

тях имот с размер три декара. 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  1 глас “ЗА”  и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не прие така 

направения доклад от г-н Николай Дундалов- общински съветник. 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на МАКСИМ БЛАГОВ ПОЛЕЖАНОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №160042, с площ от 4.323дка, образуван от 

Поземлен Имот №160042, м.”Цигански кладенец”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – 

нива, категория на земята при неполивни условия:-VІ(шеста), целият с площ от 4.323дка.   

2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 



Становища,мнения и предложения 

 
1.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Комисията по “Устройство 

на територията” не приема предложението на г-н Дундалов и затова подлагам на гласуване 

доклада  на Кмета на Община Разлог. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 11 

гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев,Никола Колчев, Гергана 

Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева и 1 глас „ПРОТИВ“ д-р Радко Тумбев, от 

гласували  12 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 56 
 

1.Да се предостави на наследници на МАКСИМ БЛАГОВ ПОЛЕЖАНОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №160042, с площ от 4.323дка, образуван от 

Поземлен Имот №160042, м.”Цигански кладенец”, с.Бачево, с начин на трайно ползване – 

нива, категория на земята при неполивни условия:-VІ(шеста), целият с площ от 4.323дка.   

2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-42/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на ИВАН ЛАЗАРОВ ДУРЧЕВ от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с проектен  №000995, с площ от 2.319дка, образуван от Поземлен Имот 

№000321, м.”Селището”, с.Баня, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при 

неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 14.094дка.    

2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

По предложение на г-н Николай Дундалов-общински съветник да се възстанови на 

наследниците на Иван Лазаров Дурчев от общинския поземлен фонд ,заявения от тях 

имот с размер един декар.  



 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6 гласа “ЗА” реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на ИВАН ЛАЗАРОВ ДУРЧЕВ от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с проектен  №000995, с площ от 1.00дка, образуван от Поземлен Имот 

№000321, м.”Селището”, с.Баня, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при 

неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 14.094дка.    

2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:  

 
По предложение на г-н Николай Дундалов-общински съветник да се възстанови на 

наследниците на Иван Лазаров Дурчев от общинския поземлен фонд ,заявеният от тях 

имот с размер един декар. 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  2 гласа “ЗА”  и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не прие така 

направения доклад от г-н Николай Дундалов- общински съветник. 

 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  4  гласа “ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на ИВАН ЛАЗАРОВ ДУРЧЕВ от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с проектен  №000995, с площ от 2.319дка, образуван от Поземлен Имот 

№000321, м.”Селището”, с.Баня, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при 

неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 14.094дка.    

2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

Становища,мнения и предложения 
1.Д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог:Комисия по “Устойство на 

територията”  не е приела предложението на г-н Дундалов.Затова ще подложа на гласуване 

предложението на комисията по “М.самоуправление”. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ”, а именно: да се възстанови на наследниците на Иван Лазаров Дурчев 

от общинския поземлен фонд ,заявеният от тях имот с размер един декар. 

С  1 глас “ЗА” и 12 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от гласували 13 общински съветници не се прие 

предложението на ПК по “МСЗОРКДМАЕ”. 

  

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 

гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 



Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев,Никола Колчев, Гергана 

Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева ,Красимир Панков,д-р Радко Тумбев, от 

гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 57 
 

1.Да се предостави на наследници на ИВАН ЛАЗАРОВ ДУРЧЕВ от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с проектен  №000995, с площ от 2.319дка, образуван от Поземлен Имот 

№000321, м.”Селището”, с.Баня, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при 

неполивни условия:-ІХ(девета), целият с площ от 14.094дка.    

2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-43/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 3  гласа „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с  проектен  №059016, с площ от 2.934дка, образуван от Поземлен Имот 

№059016, м.”Нидобращица”, с.Горно Драглище, с начин на трайно ползване – нива, категория 

на земята при неполивни условия:-VІІ(седма), целият с площ от 2.934дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6 гласа “ЗА” реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с  проектен  №059016, с площ от 2.934дка, образуван от Поземлен Имот 

№059016, м.”Нидобращица”, с.Горно Драглище, с начин на трайно ползване – нива, категория 

на земята при неполивни условия:-VІІ(седма), целият с площ от 2.934дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:  
ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  6  гласа “ЗА” реши: 



 

1.Да се предостави на наследници на ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с  проектен  №059016, с площ от 2.934дка, образуван от Поземлен Имот 

№059016, м.”Нидобращица”, с.Горно Драглище, с начин на трайно ползване – нива, категория 

на земята при неполивни условия:-VІІ(седма), целият с площ от 2.934дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 
Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 

13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър 

Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев,Никола Колчев, 

Гергана Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева ,Красимир Панков,д-р Радко Тумбев, от 

гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 58 
 

1.Да се предостави на наследници на ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ от общинския поземлен 

фонд, Поземлен имот с  проектен  №059016, с площ от 2.934дка, образуван от Поземлен Имот 

№059016, м.”Нидобращица”, с.Горно Драглище, с начин на трайно ползване – нива, категория 

на земята при неполивни условия:-VІІ(седма), целият с площ от 2.934дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-44/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията: 

 

ПК  по “БФИНУПСПК” с 5  гласа „ЗА” реши: 

1.Отказва да  предостави на наследници на  НИКОЛА ХРИСТОВ ГОРЕЛКОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №000563  с площ от  1.520дка, м.Могилата”, землището на с. 

Бачево, образуван от Поземлен Имот №000098, целият с площ от 3.417дка, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Лобарнико”, 

с.Бачево . 

 

Мотиви: - С Решение №02118/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Никола Христов Горелков на нива с площ от 1.000дка в м. „Могилата”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, мера и проектен начин на трайно 



ползване – нива с площ от 1.520дка, образуван от Имот №000098, целият с площ от 3.417дка, с 

начин на трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. 

„Лобарнико”, с.Бачево.  

 

Искането на ОСЗ не е съобразено с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , 

когато общинската служба по земеделие установи несъответствие между скицата-проект и 

решението за признаване правото на възстановяване на собствеността по отношение на 

местоположението  на имота  и/или в допустимите отклонения в размера на имота в случаите 

по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на 

констатираното несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6 гласа “ЗА” реши: 

 

1.Отказва да  предостави на наследници на  НИКОЛА ХРИСТОВ ГОРЕЛКОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №000563  с площ от  1.520дка, м.Могилата”, землището на с. 

Бачево, образуван от Поземлен Имот №000098, целият с площ от 3.417дка, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Лобарнико”, 

с.Бачево . 

 

Мотиви: - С Решение №02118/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Никола Христов Горелков на нива с площ от 1.000дка в м. „Могилата”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, мера и проектен начин на трайно 

ползване – нива с площ от 1.520дка, образуван от Имот №000098, целият с площ от 3.417дка, с 

начин на трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. 

„Лобарнико”, с.Бачево.  

 

Искането на ОСЗ не е съобразено с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , 

когато общинската служба по земеделие установи несъответствие между скицата-проект и 

решението за признаване правото на възстановяване на собствеността по отношение на 

местоположението  на имота  и/или в допустимите отклонения в размера на имота в случаите 



по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на 

констатираното несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:  
ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

1.Отказва да  предостави на наследници на  НИКОЛА ХРИСТОВ ГОРЕЛКОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №000563  с площ от  1.520дка, м.Могилата”, землището на с. 

Бачево, образуван от Поземлен Имот №000098, целият с площ от 3.417дка, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Лобарнико”, 

с.Бачево . 

 

Мотиви: - С Решение №02118/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Никола Христов Горелков на нива с площ от 1.000дка в м. „Могилата”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, мера и проектен начин на трайно 

ползване – нива с площ от 1.520дка, образуван от Имот №000098, целият с площ от 3.417дка, с 

начин на трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. 

„Лобарнико”, с.Бачево.  

 

Искането на ОСЗ не е съобразено с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , 

когато общинската служба по земеделие установи несъответствие между скицата-проект и 

решението за признаване правото на възстановяване на собствеността по отношение на 

местоположението  на имота  и/или в допустимите отклонения в размера на имота в случаите 

по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на 

констатираното несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 



граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 
Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 

13 гласа “ЗА”: д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева, д-р Емил  Попадийн, Петър 

Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев,Никола Колчев, 

Гергана Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева ,Красимир Панков,д-р Радко Тумбев, от 

гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 59 
 

1.Отказва да  предостави на наследници на  НИКОЛА ХРИСТОВ ГОРЕЛКОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №000563  с площ от  1.520дка, м.Могилата”, землището на с. 

Бачево, образуван от Поземлен Имот №000098, целият с площ от 3.417дка, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Лобарнико”, 

с.Бачево . 

 

Мотиви: - С Решение №02118/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Никола Христов Горелков на нива с площ от 1.000дка в м. „Могилата”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, мера и проектен начин на трайно 

ползване – нива с площ от 1.520дка, образуван от Имот №000098, целият с площ от 3.417дка, с 

начин на трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. 

„Лобарнико”, с.Бачево.  

 

Искането на ОСЗ не е съобразено с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , 

когато общинската служба по земеделие установи несъответствие между скицата-проект и 

решението за признаване правото на възстановяване на собствеността по отношение на 

местоположението  на имота  и/или в допустимите отклонения в размера на имота в случаите 

по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на 

констатираното несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 



заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-45/28.01.2014г. 

от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията:  

ПК  по “БФИНУПСПК” с  5  гласа „ЗА” реши: 

1.Отказва да  предостави на наследници на  СПАС ТОМОВ ЗВЪНЧАРОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №055022  с площ от  0.854дка, м.Рудината”, землището на с. 

Бачево, образуван от Поземлен Имот №055001, целият с площ от 7.006дка, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Рудината”, 

с.Бачево . 

 

Мотиви: - С Решение №02229/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Спас Томов Звънчаров на нива с площ от 2.000дка в м. „Рудината”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, мера и проектен начин на трайно 

ползване – нива с площ от 0.854дка, образуван от Имот №055001, целият с площ от 7.006дка, с 

начин на трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. 

„Рудината”, с.Бачево.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС в определените в ал.3 случаи,а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 



От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6 гласа “ЗА” реши: 

 

1.Отказва да  предостави на наследници на  СПАС ТОМОВ ЗВЪНЧАРОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №055022  с площ от  0.854дка, м.Рудината”, землището на с. 

Бачево, образуван от Поземлен Имот №055001, целият с площ от 7.006дка, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Рудината”, 

с.Бачево . 

 

Мотиви: - С Решение №02229/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Спас Томов Звънчаров на нива с площ от 2.000дка в м. „Рудината”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, мера и проектен начин на трайно 

ползване – нива с площ от 0.854дка, образуван от Имот №055001, целият с площ от 7.006дка, с 

начин на трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. 

„Рудината”, с.Бачево.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС в определените в ал.3 случаи,а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:  
ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

1.Отказва да  предостави на наследници на  СПАС ТОМОВ ЗВЪНЧАРОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №055022  с площ от  0.854дка, м.Рудината”, землището на с. 

Бачево, образуван от Поземлен Имот №055001, целият с площ от 7.006дка, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Рудината”, 

с.Бачево . 

 

Мотиви: - С Решение №02229/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Спас Томов Звънчаров на нива с площ от 2.000дка в м. „Рудината”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, мера и проектен начин на трайно 

ползване – нива с площ от 0.854дка, образуван от Имот №055001, целият с площ от 7.006дка, с 



начин на трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. 

„Рудината”, с.Бачево.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС в определените в ал.3 случаи,а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 

13 гласа “ЗА”:  д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева,  д-р Емил  Попадийн, Петър 

Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев,Никола Колчев, 

Гергана Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева ,Красимир Панков,д-р Радко Тумбев, от 

гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 60 
 

1.Отказва да  предостави на наследници на  СПАС ТОМОВ ЗВЪНЧАРОВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №055022  с площ от  0.854дка, м.Рудината”, землището на с. 

Бачево, образуван от Поземлен Имот №055001, целият с площ от 7.006дка, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Рудината”, 

с.Бачево . 

 

Мотиви: - С Решение №02229/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Спас Томов Звънчаров на нива с площ от 2.000дка в м. „Рудината”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с начин на трайно ползване:пасище, мера и проектен начин на трайно ползване 

– нива с площ от 0.854дка, образуван от Имот №055001, целият с площ от 7.006дка, с начин на 

трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Рудината”, 

с.Бачево.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС в определените в ал.3 случаи,а именно: Промяна на предназначението 



на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на техническата 

инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили сертификат за 

инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е заявено при 

сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните граници на 

съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), както и 

създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, собствеността 

върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-46/28.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията:  

ПК  по “БФИНУПСПК” с  5  гласа „ЗА” реши: 

1.Отказва да  предостави на наследници на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДАПЕВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №012018  с площ от  1.596дка, м.”Побучен камък”, землището 

на с. Бачево, образуван от Поземлен Имот №012008, целият с площ от 7.885дка, с начин на 

трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Побучен 

камък”, с.Бачево . 

Мотиви: - С Решение №02609/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Георги Николов Дапев на нива с площ от 1.500дка в м. „Побучен камък”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с проектен начин на трайно ползване – нива с площ от 1.596дка, образуван от 

Имот №012008, целият с площ от 7.885дка, с начин на трайно ползване – пасище с храсти, 

категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Побучен камък”, с.Бачево.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това, съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, собствеността 

върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 



От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6 гласа “ЗА” реши: 

 

1.Отказва да  предостави на наследници на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДАПЕВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №012018  с площ от  1.596дка, м.”Побучен камък”, землището 

на с. Бачево, образуван от Поземлен Имот №012008, целият с площ от 7.885дка, с начин на 

трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Побучен 

камък”, с.Бачево . 

Мотиви: - С Решение №02609/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Георги Николов Дапев на нива с площ от 1.500дка в м. „Побучен камък”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с проектен начин на трайно ползване – нива с площ от 1.596дка, образуван от 

Имот №012008, целият с площ от 7.885дка, с начин на трайно ползване – пасище с храсти, 

категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Побучен камък”, с.Бачево.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това, съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, собствеността 

върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  на 

Комисията:  
 

ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

1.Отказва да  предостави на наследници на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДАПЕВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №012018  с площ от  1.596дка, м.”Побучен камък”, землището 

на с. Бачево, образуван от Поземлен Имот №012008, целият с площ от 7.885дка, с начин на 

трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Побучен 

камък”, с.Бачево . 

Мотиви: - С Решение №02609/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Георги Николов Дапев на нива с площ от 1.500дка в м. „Побучен камък”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с проектен начин на трайно ползване – нива с площ от 1.596дка, образуван от 

Имот №012008, целият с площ от 7.885дка, с начин на трайно ползване – пасище с храсти, 

категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Побучен камък”, с.Бачево.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 



пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това, съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, собствеността 

върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

във връзка с  чл.7, ал.4 от ЗОС, чл..45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 гласа 

“ЗА”:  д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева,  д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, Кирил 

Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев,Никола Колчев, Гергана Костова, 

Георги Орозов, Росица Тумбева ,Красимир Панков,д-р Радко Тумбев, от гласували  13 

общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 61 
 

1.Отказва да  предостави на наследници на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДАПЕВ от общинския 

поземлен фонд, Имот с проектен №012018  с площ от  1.596дка, м.”Побучен камък”, землището 

на с. Бачево, образуван от Поземлен Имот №012008, целият с площ от 7.885дка, с начин на 

трайно ползване – пасище, мера, категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Побучен 

камък”, с.Бачево . 

Мотиви: - С Решение №02609/10.12.1994г.  ОСЗ - гр. Разлог,  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Георги Николов Дапев на нива с площ от 1.500дка в м. „Побучен камък”, с. Бачево, а в скицата – 

проект, същият е с проектен начин на трайно ползване – нива с площ от 1.596дка, образуван от 

Имот №012008, целият с площ от 7.885дка, с начин на трайно ползване – пасище с храсти, 

категория при неполивни условия -ІХ(девета), в м. „Побучен камък”, с.Бачево.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 



общината;.други случаи, определени в закон.Освен това, съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, собствеността 

върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  възстановяване.      

2.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-47/28.01.2014г. 

от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.7, ал.4 от ЗОС, чл.45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията:  

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

1.Да се предоставят на наследници на  ГЕОРГИ МИХОВ ПОПОВ от общинския поземлен 

фонд,следните имоти: 

 1.1. Поземлен имот с проектен №61813.166.9 с площ от 0.785дка., образуван от Поземлен 

Имот №61813.166.9, м.”Каравидище”, гр. Разлог,  с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята при неполивни условия:VІ(шеста), целият с площ от 0.785дка. 

 1.2. Поземлен имот с проектен №61813.166.15  с площ от 1.144дка., образуван от Поземлен 

Имот №61813.166.2, м.”Каравидище”, гр. Разлог, с начин на трайно ползване – нива, категория 

на земята при неполивни условия:VІ(шеста), целият с площ от 2.342дка . 

2. Отказва да  предостави на наследници на ГЕОРГИ МИХОВ ПОПОВ  от общинския 

поземлен фонд:    Имот  с проектен №61813.157.6  с площ от 1.215дка, образуван от Имот 

№61813.157.6, м.”Десподици”, гр. Разлог,  с начин на трайно ползване – пасище, категория на 

земята при неполивни условия:ІХ(девета), целият с площ от 1.215дка. 

 

Мотиви: - С Решение №3420/13.09.2007г. , ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Георги Михов Попов на ливада с площ от 1.000дка в м. „Селебица”, гр. Разлог, а в скицата – 

проект, имотът е с начин на трайно ползване:пасище, м.”Десподици”, образуван от Имот 

№61813.157.6, целият с площ от 1.215дка, с начин на трайно ползване – пасище,  категория при 

неполивни условия ІХ(девета), в м. „Десподици”, гр. Разлог. Искането на ОСЗ не е съобразено 

с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската служба по 

земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признаване правото 

на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  на имота  и/или в 

допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето 

по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 



общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

3.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6 гласа “ЗА” реши: 

 

1.Да се предоставят на наследници на  ГЕОРГИ МИХОВ ПОПОВ от общинския поземлен 

фонд,следните имоти: 

 1.1. Поземлен имот с проектен №61813.166.9 с площ от 0.785дка., образуван от Поземлен 

Имот №61813.166.9, м.”Каравидище”, гр. Разлог,  с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята при неполивни условия:VІ(шеста), целият с площ от 0.785дка. 

 1.2. Поземлен имот с проектен №61813.166.15  с площ от 1.144дка., образуван от Поземлен 

Имот №61813.166.2, м.”Каравидище”, гр. Разлог, с начин на трайно ползване – нива, категория 

на земята при неполивни условия:VІ(шеста), целият с площ от 2.342дка . 

2. Отказва да  предостави на наследници на ГЕОРГИ МИХОВ ПОПОВ  от общинския 

поземлен фонд:    Имот  с проектен №61813.157.6  с площ от 1.215дка, образуван от Имот 

№61813.157.6, м.”Десподици”, гр. Разлог,  с начин на трайно ползване – пасище, категория на 

земята при неполивни условия:ІХ(девета), целият с площ от 1.215дка. 

 

Мотиви: - С Решение №3420/13.09.2007г. , ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Георги Михов Попов на ливада с площ от 1.000дка в м. „Селебица”, гр. Разлог, а в скицата – 

проект, имотът е с начин на трайно ползване:пасище, м.”Десподици”, образуван от Имот 

№61813.157.6, целият с площ от 1.215дка, с начин на трайно ползване – пасище,  категория при 

неполивни условия ІХ(девета), в м. „Десподици”, гр. Разлог. Искането на ОСЗ не е съобразено 

с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската служба по 

земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признаване правото 

на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  на имота  и/или в 

допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето 

по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      



3.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:  
ПК по “УТБКДЗГВЕ” с  5 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: 

 

1.Да се предоставят на наследници на  ГЕОРГИ МИХОВ ПОПОВ от общинския поземлен 

фонд,следните имоти: 

 1.1. Поземлен имот с проектен №61813.166.9 с площ от 0.785дка., образуван от Поземлен 

Имот №61813.166.9, м.”Каравидище”, гр. Разлог,  с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята при неполивни условия:VІ(шеста), целият с площ от 0.785дка. 

 1.2. Поземлен имот с проектен №61813.166.15  с площ от 1.144дка., образуван от Поземлен 

Имот №61813.166.2, м.”Каравидище”, гр. Разлог, с начин на трайно ползване – нива, категория 

на земята при неполивни условия:VІ(шеста), целият с площ от 2.342дка . 

2. Отказва да  предостави на наследници на ГЕОРГИ МИХОВ ПОПОВ  от общинския 

поземлен фонд:    Имот  с проектен №61813.157.6  с площ от 1.215дка, образуван от Имот 

№61813.157.6, м.”Десподици”, гр. Разлог,  с начин на трайно ползване – пасище, категория на 

земята при неполивни условия:ІХ(девета), целият с площ от 1.215дка. 

 

Мотиви: - С Решение №3420/13.09.2007г. , ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Георги Михов Попов на ливада с площ от 1.000дка в м. „Селебица”, гр. Разлог, а в скицата – 

проект, имотът е с начин на трайно ползване:пасище, м.”Десподици”, образуван от Имот 

№61813.157.6, целият с площ от 1.215дка, с начин на трайно ползване – пасище,  категория при 

неполивни условия ІХ(девета), в м. „Десподици”, гр. Разлог. Искането на ОСЗ не е съобразено 

с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската служба по 

земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признаване правото 

на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  на имота  и/или в 

допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето 

по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

3.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 
Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 



След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.7, ал.4 от ЗОС, чл.45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”:  д-р Мария Димитрова 

Копанарова – Тасева,  д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил 

Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев,Никола Колчев, Гергана Костова, Георги Орозов, 

Росица Тумбева ,Красимир Панков,д-р Радко Тумбев, от гласували  13 общински 

съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 62 
 

1.Да се предоставят на наследници на  ГЕОРГИ МИХОВ ПОПОВ от общинския поземлен 

фонд,следните имоти: 

 1.1. Поземлен имот с проектен №61813.166.9 с площ от 0.785дка., образуван от Поземлен 

Имот №61813.166.9, м.”Каравидище”, гр. Разлог,  с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята при неполивни условия:VІ(шеста), целият с площ от 0.785дка. 

 1.2. Поземлен имот с проектен №61813.166.15  с площ от 1.144дка., образуван от Поземлен 

Имот №61813.166.2, м.”Каравидище”, гр. Разлог, с начин на трайно ползване – нива, категория 

на земята при неполивни условия:VІ(шеста), целият с площ от 2.342дка . 

2. Отказва да  предостави на наследници на ГЕОРГИ МИХОВ ПОПОВ  от общинския 

поземлен фонд:    Имот  с проектен №61813.157.6  с площ от 1.215дка, образуван от Имот 

№61813.157.6, м.”Десподици”, гр. Разлог,  с начин на трайно ползване – пасище, категория на 

земята при неполивни условия:ІХ(девета), целият с площ от 1.215дка. 

 

Мотиви: - С Решение №3420/13.09.2007г. , ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Георги Михов Попов на ливада с площ от 1.000дка в м. „Селебица”, гр. Разлог, а в скицата – 

проект, имотът е с начин на трайно ползване:пасище, м.”Десподици”, образуван от Имот 

№61813.157.6, целият с площ от 1.215дка, с начин на трайно ползване – пасище,  категория 

при неполивни условия ІХ(девета), в м. „Десподици”, гр. Разлог. Искането на ОСЗ не е 

съобразено с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската 

служба по земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за 

признаване правото на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  

на имота  и/или в допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя 

уведомява лицето по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното 

несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      



3.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-

55/31.01.2014г. от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне 

на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал. 2, 

т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА. 

  

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията:  

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

1.Да се предостави на наследници на МАРИЯ СТОЯНОВА ДЖУПАНОВА от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен №61813.469.19, с площ от 2.549дка, образуван от 

Поземлен Имот №61813.469.108, м.”Леската”, гр. Разлог, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, 

категория на земята при неполивни условия:-Х(десета), целият с площ от 3.870дка.   

  2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

 

По предложение на г-н Николай Дундалов-общински съветник да се предостави на 

наследниците на Мария Стоянова Джупанова от общинския поземлен фонд ,заявеният от 

тях имот с размер един декар. 

 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6 гласа “ЗА” реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на МАРИЯ СТОЯНОВА ДЖУПАНОВА от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен №61813.469.19, с площ от 1.000дка, образуван от 

Поземлен Имот №61813.469.108, м.”Леската”, гр. Разлог, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, 

категория на земята при неполивни условия:-Х(десета), целият с площ от 3.870дка.   

  2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:  
ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на МАРИЯ СТОЯНОВА ДЖУПАНОВА от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен №61813.469.19, с площ от 2.549дка, образуван от 

Поземлен Имот №61813.469.108, м.”Леската”, гр. Разлог, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, 

категория на земята при неполивни условия:-Х(десета), целият с площ от 3.870дка.   

  2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 



 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на г-

н Николай Дундалов-общински съветник, направено по време на ПК по “МСЗОРКДМАЕ“,а 

именно:да се предостави на наследниците на Мария Стоянова Джупанова от общинския 

поземлен фонд ,заявеният от тях имот с размер един декар. 

С 1 глас „ЗА“ и 12 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не се прие така направеното предложение от г-н 

Николай Дундалов. 

 

Други предложения не постъпи и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 12 

гласа “ЗА”:  д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева,  д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, 

Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев, Гергана Костова, Георги 

Орозов, Росица Тумбева ,Красимир Панков,д-р Радко Тумбев и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“  Никола Колчев от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

  

РЕШЕНИЕ № 63 
 

1.Да се предостави на наследници на МАРИЯ СТОЯНОВА ДЖУПАНОВА от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен №61813.469.19, с площ от 2.549дка, образуван от 

Поземлен Имот №61813.469.108, м.”Леската”, гр. Разлог, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, 

категория на земята при неполивни условия:-Х(десета), целият с площ от 3.870дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-56/31.01.2014г. от 

инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание  §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.7, ал.4 от ЗОС, чл.45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ.. 

  
От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията:  

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

   1.Да се предостави  на наследници на ИЛИЯ БЛАГОВ ДАНЕВ от общинския поземлен 

фонд,следният имот: 

   1.1. Поземлен имот с проектен  №125047 с площ от  4.100дка, образуван от Поземлен Имот 

№125004, м.”Дъбето, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при 

неполивни условия:VІІ(седма), целият с площ от 2.500дка  и от Поземлен Имот №125005, 

м.”Дъбето, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни 

условия:VІІ(седма), целият с площ от 1.600дка  

    2. Отказва да  предостави на наследници на ИЛИЯ БЛАГОВ ДАНЕВ  от общинския 

поземлен фонд следните имоти:   



    2.1. Имот  с проектен №072045 с площ от  2.800 дка, образуван от Поземлен Имот №072009, 

м.”Долците” , с.Бачево, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при 

неполивни условия:ІХ(девета), целият с площ от 9.194дка. 

Мотиви: - С Решение №02499/10.12.1994г.,  ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Илия Благов Данев на нива с площ от 2.800дка в м. „Адарица”, с.Бачево, а в скицата – проект, 

имотът е с начин на трайно ползване:пасище,мера м.”Адарица”, образуван от Поземлен Имот 

№072009, целият с площ от 9.194дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория 

при неполивни условия ІХ(девета), в м. „Долците”, с. Бачево. Искането на ОСЗ не е съобразено 

с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската служба по 

земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признаване правото 

на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  на имота  и/или в 

допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето 

по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на  

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на  

нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани 

територии(населени места и селищни образования), както и създаване или разширяване 

границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;инвестиционни проекти, 

свързани със социално-икономическото развитие на общината;.други случаи, определени в 

закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, собствеността върху имотите – публична общинска 

собственост не подлежи на  възстановяване.     2.1. Имот  с проектен №072045 с площ от  

2.800 дка, образуван от Поземлен Имот №072009, м.”Долците” , с.Бачево, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия:ІХ(девета), целият с 

площ от 9.194дка. 

    

 2.2. Имот  с проектен №126016 с площ от 2.451 дка, образуван от Поземлен Имот №126001, 

м.”Дъбето” с.Бачево, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при 

неполивни условия:VІІ(седма), целият с площ от 9.565дка. 

Мотиви: - С Решение №02499/10.12.1994г.,  ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Илия Благов Данев на нива с площ от 2.000дка в м. „Лъките”, с.Бачево, а в скицата – проект, 

имотът е с начин на трайно ползване:пасище, мера м.”Лъките”, образуван от Поземлен Имот 

№126001, целият с площ от 9.565дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория 

при неполивни условия VІІ(седма ), в м. „Дъбето”, с. Бачево. Искането на ОСЗ не е съобразено 

с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската служба по 

земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признаване правото 

на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  на имота  и/или в 

допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето 

по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.  

 - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 



предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

 3.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6 гласа “ЗА” реши: 

 

   1.Да се предостави  на наследници на ИЛИЯ БЛАГОВ ДАНЕВ от общинския поземлен 

фонд,следният имот: 

   1.1. Поземлен имот с проектен  №125047 с площ от  4.100дка, образуван от Поземлен Имот 

№125004, м.”Дъбето, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при 

неполивни условия:VІІ(седма), целият с площ от 2.500дка  и от Поземлен Имот №125005, 

м.”Дъбето, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни 

условия:VІІ(седма), целият с площ от 1.600дка  

    2. Отказва да  предостави на наследници на ИЛИЯ БЛАГОВ ДАНЕВ  от общинския 

поземлен фонд следните имоти:   

    2.1. Имот  с проектен №072045 с площ от  2.800 дка, образуван от Поземлен Имот №072009, 

м.”Долците” , с.Бачево, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при 

неполивни условия:ІХ(девета), целият с площ от 9.194дка. 

Мотиви: - С Решение №02499/10.12.1994г.,  ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Илия Благов Данев на нива с площ от 2.800дка в м. „Адарица”, с.Бачево, а в скицата – проект, 

имотът е с начин на трайно ползване:пасище,мера м.”Адарица”, образуван от Поземлен Имот 

№072009, целият с площ от 9.194дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория 

при неполивни условия ІХ(девета), в м. „Долците”, с. Бачево. Искането на ОСЗ не е съобразено 

с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската служба по 

земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признаване правото 

на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  на имота  и/или в 

допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето 

по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на  

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на  

нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани 

територии(населени места и селищни образования), както и създаване или разширяване 



границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;инвестиционни проекти, 

свързани със социално-икономическото развитие на общината;.други случаи, определени в 

закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, собствеността върху имотите – публична общинска 

собственост не подлежи на  възстановяване.     2.1. Имот  с проектен №072045 с площ от  

2.800 дка, образуван от Поземлен Имот №072009, м.”Долците” , с.Бачево, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия:ІХ(девета), целият с 

площ от 9.194дка. 

    

2.2. Имот  с проектен №126016 с площ от 2.451 дка, образуван от Поземлен Имот №126001, 

м.”Дъбето” с.Бачево, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при 

неполивни условия:VІІ(седма), целият с площ от 9.565дка. 

Мотиви: - С Решение №02499/10.12.1994г.,  ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Илия Благов Данев на нива с площ от 2.000дка в м. „Лъките”, с.Бачево, а в скицата – проект, 

имотът е с начин на трайно ползване:пасище, мера м.”Лъките”, образуван от Поземлен Имот 

№126001, целият с площ от 9.565дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория 

при неполивни условия VІІ(седма ), в м. „Дъбето”, с. Бачево. Искането на ОСЗ не е съобразено 

с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската служба по 

земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признаване правото 

на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  на имота  и/или в 

допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето 

по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.  

 - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

3.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:  

 
ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 1.Да се предостави  на наследници на ИЛИЯ БЛАГОВ ДАНЕВ от общинския поземлен 

фонд,следният имот: 

 1.1. Поземлен имот с проектен  №125047 с площ от  4.100дка, образуван от Поземлен Имот 

№125004, м.”Дъбето, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при 

неполивни условия:VІІ(седма), целият с площ от 2.500дка  и от Поземлен Имот №125005, 



м.”Дъбето, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни 

условия:VІІ(седма), целият с площ от 1.600дка  

 2. Отказва да  предостави на наследници на ИЛИЯ БЛАГОВ ДАНЕВ  от общинския поземлен 

фонд следните имоти:   

 2.1. Имот  с проектен №072045 с площ от  2.800 дка, образуван от Поземлен Имот №072009, 

м.”Долците” , с.Бачево, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при 

неполивни условия:ІХ(девета), целият с площ от 9.194дка. 

Мотиви: - С Решение №02499/10.12.1994г.,  ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Илия Благов Данев на нива с площ от 2.800дка в м. „Адарица”, с.Бачево, а в скицата – проект, 

имотът е с начин на трайно ползване:пасище,мера м.”Адарица”, образуван от Поземлен Имот 

№072009, целият с площ от 9.194дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория 

при неполивни условия ІХ(девета), в м. „Долците”, с. Бачево. Искането на ОСЗ не е съобразено 

с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската служба по 

земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признаване правото 

на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  на имота  и/или в 

допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето 

по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на  

нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани 

територии(населени места и селищни образования), както и създаване или разширяване 

границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;инвестиционни проекти, 

свързани със социално-икономическото развитие на общината;.други случаи, определени в 

закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, собствеността върху имотите – публична общинска 

собственост не подлежи на  възстановяване.     2.1. Имот  с проектен №072045 с площ от  

2.800 дка, образуван от Поземлен Имот №072009, м.”Долците” , с.Бачево, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия:ІХ(девета), целият с 

площ от 9.194дка. 

    

 2.2. Имот  с проектен №126016 с площ от 2.451 дка, образуван от Поземлен Имот №126001, 

м.”Дъбето” с.Бачево, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при 

неполивни условия:VІІ(седма), целият с площ от 9.565дка. 

Мотиви: - С Решение №02499/10.12.1994г.,  ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Илия Благов Данев на нива с площ от 2.000дка в м. „Лъките”, с.Бачево, а в скицата – проект, 

имотът е с начин на трайно ползване:пасище, мера м.”Лъките”, образуван от Поземлен Имот 

№126001, целият с площ от 9.565дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория 

при неполивни условия VІІ(седма ), в м. „Дъбето”, с. Бачево. Искането на ОСЗ не е съобразено 

с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската служба по 

земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признаване правото 

на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  на имота  и/или в 

допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето 

по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.  



 - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      

 3.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 
Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на 

ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.7, ал.4 от ЗОС, чл.45е, 

ал.5 от ППЗСПЗЗ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”:  д-р Мария Димитрова 

Копанарова – Тасева,  д-р Емил  Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил 

Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев, Гергана Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева 

,Красимир Панков,д-р Радко Тумбев ,Никола Колчев от гласували  13 общински 

съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 64 
 

1.Да се предостави  на наследници на ИЛИЯ БЛАГОВ ДАНЕВ от общинския поземлен 

фонд,следният имот: 

   1.1. Поземлен имот с проектен  №125047 с площ от  4.100дка, образуван от Поземлен Имот 

№125004, м.”Дъбето, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при 

неполивни условия:VІІ(седма), целият с площ от 2.500дка  и от Поземлен Имот №125005, 

м.”Дъбето, с.Бачево, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни 

условия:VІІ(седма), целият с площ от 1.600дка  

    2. Отказва да  предостави на наследници на ИЛИЯ БЛАГОВ ДАНЕВ  от общинския 

поземлен фонд следните имоти:   

    2.1. Имот  с проектен №072045 с площ от  2.800 дка, образуван от Поземлен Имот №072009, 

м.”Долците” , с.Бачево, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при 

неполивни условия:ІХ(девета), целият с площ от 9.194дка. 

Мотиви: - С Решение №02499/10.12.1994г.,  ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Илия Благов Данев на нива с площ от 2.800дка в м. „Адарица”, с.Бачево, а в скицата – проект, 

имотът е с начин на трайно ползване:пасище,мера м.”Адарица”, образуван от Поземлен Имот 

№072009, целият с площ от 9.194дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория 

при неполивни условия ІХ(девета), в м. „Долците”, с. Бачево. Искането на ОСЗ не е съобразено 

с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската служба по 



земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признаване правото 

на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  на имота  и/или в 

допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето 

по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.  

  - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на  

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на  

нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани 

територии(населени места и селищни образования), както и създаване или разширяване 

границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;инвестиционни проекти, 

свързани със социално-икономическото развитие на общината;.други случаи, определени в 

закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, собствеността върху имотите – публична общинска 

собственост не подлежи на  възстановяване.     2.1. Имот  с проектен №072045 с площ от  

2.800 дка, образуван от Поземлен Имот №072009, м.”Долците” , с.Бачево, с начин на трайно 

ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия:ІХ(девета), целият с 

площ от 9.194дка. 

    

 2.2. Имот  с проектен №126016 с площ от 2.451 дка, образуван от Поземлен Имот №126001, 

м.”Дъбето” с.Бачево, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при 

неполивни условия:VІІ(седма), целият с площ от 9.565дка. 

Мотиви: - С Решение №02499/10.12.1994г.,  ОСЗ - гр. Разлог  е  признала правото на 

собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследници на 

Илия Благов Данев на нива с площ от 2.000дка в м. „Лъките”, с.Бачево, а в скицата – проект, 

имотът е с начин на трайно ползване:пасище, мера м.”Лъките”, образуван от Поземлен Имот 

№126001, целият с площ от 9.565дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория 

при неполивни условия VІІ(седма ), в м. „Дъбето”, с. Бачево. Искането на ОСЗ не е съобразено 

с разпоредбите на чл.45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ, според която , когато общинската служба по 

земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признаване правото 

на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението  на имота  и/или в 

допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл.18ж, ал.4, тя уведомява лицето 

по чл.45д, ал.2 и му връща преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.  

 - Публичният характер на мерите и пасищата е определен с разпоредбата на чл.25, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може 

да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 

пасищата по реда на ЗОС  в определените в ал.3 случаи , а именно: Промяна на 

предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за:изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;.инвестиционни проекти, получили 

сертификат за инвестиции клас А или клас Б или  за приоритетен проект по ЗНИ, когато това е 

заявено при сертифицирането на проекта;създаване на нови или разширяване строителните 

граници на съществуващи урбанизирани територии(населени места и селищни образования), 

както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

тях;инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;.други случаи, определени в закон.Освен това,  съгл. чл.7, ал.4 от ЗОС, 

собствеността върху имотите – публична общинска собственост не подлежи на  

възстановяване.      



 3.Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад № 61.00-57/31.01.2014г. 

от инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на земи от 

общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание§27, ал. 2, т.1 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА.  

 

От името на ПК по “БФИНУПСПК” докладва Петър Попов  – Председател на    

Комисията:  

ПК  по “БФИНУПСПК” с 4  гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  реши: 

1.Да се предостави на наследници на КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОМАРОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №080068, с площ от 1.933дка, образуван от 

Поземлен Имот №080044, м.”Лизачките”, с.Бачево, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни 

условия:-VІ(шеста), целият с площ от 3.038дка.   

  2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “МСЗОРКДМАЕ” докладва д-р Радко Тумбев – Председател на 

Комисията: 

ПК по “МСЗОРКДМАЕ” с  6 гласа “ЗА” реши: 
 

1.Да се предостави на наследници на КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОМАРОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №080068, с площ от 1.933дка, образуван от 

Поземлен Имот №080044, м.”Лизачките”, с.Бачево, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни 

условия:-VІ(шеста), целият с площ от 3.038дка.   

2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

От името на ПК по “УТБКДЗГВЕ” докладва Никола Колчев – Заместник-Председател  

на Комисията:  
ПК  по “УТБКДЗГВЕ” с  5  гласа “ЗА” реши: 

 

1.Да се предостави на наследници на КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОМАРОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №080068, с площ от 1.933дка, образуван от 

Поземлен Имот №080044, м.”Лизачките”, с.Бачево, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни 

условия:-VІ(шеста), целият с площ от 3.038дка.   

 2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи ан гласуване доклада на Кмета на 

Община Разлог-инж.Красимир Герчев. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на 



ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж. от ППЗСПЗЗ чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 

гласа “ЗА”:  д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева,  д-р Емил  Попадийн, Петър 

Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев, Гергана Костова, 

Георги Орозов, Росица Тумбева ,Красимир Панков,д-р Радко Тумбев ,Никола Колчев от 

гласували  13 общински съветници, ОбС прие  

 

РЕШЕНИЕ № 65 
 

1.Да се предостави на наследници на КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОМАРОВ от общинския 

поземлен фонд, Поземлен имот с проектен  №080068, с площ от 1.933дка, образуван от 

Поземлен Имот №080044, м.”Лизачките”, с.Бачево, трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни 

условия:-VІ(шеста), целият с площ от 3.038дка.   

  2. Решението да се връчи на лицето по реда на АПК и служебно – на Общинска служба 

„Земеделие”-гр. Разлог съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение №61.00-

70(1)/10.02.2014г. от Петър Попов-общински съветник, относно:Промяна на Основната 

месечна заплата на Кмета на Община Разлог, на основание чл.21(1),т.5 от ЗМСМА, и във 

връзка с Постановление №3 от 15 януари 2014г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2014г. на Министерски съвет в Приложение 5 към чл.2,т.4. 

 
1.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: Колеги, предложението е 

внесено от общинския съветник Петър Попов и се гласува да бъде включено в дневния 

ред.Давам думата на г-н Попов да представи своето предложение. 

1.Петър Попов-общински съветник: Моето предложение е относно промяна на основното 

месечно възнаграждение на кмета на Община Разлог-инж.Красимир Герчев.На основание 

чл.21,ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Постановление №3 от 15 януари 2014г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2014г. на Министерски съвет в Приложение 5 

към чл.2,т.4 предлагам ОбС-Разлог да опреди размера на трудовото възнаграждение наКмета 

на Община Разлог и на Кметовете по населени места.Последното предложение за изменение за 

заплатата на кмета е с Решение 36 от Протокол 2 от проведено  редовно заседание на ОбС- 

Разлог от 09.02.2012г..От 2012 година възнаграждението не е променяно.Затова предлагам да 

се увеличи основната месечна заплата на Кмета и да стане 2100 лв., а на Кметовете на 

кметства на територията на Община Разлог увеличението да е в размер на 120 лв.Благодаря 

Ви! 

 

Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението ан г-

н Петър Попов-общински съветник. 

След станалите разисквания и направени предложения,на основание чл.21(1),т.5 от ЗМСМА, и 

във връзка с Постановление №3 от 15 януари 2014г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2014г. на Министерски съвет в Приложение 5 към чл.2,т.4 и чл.21, ал.2 

от ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”:  д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева,  д-р Емил  

Попадийн, Петър Попов, Кирил Калоянов,д-р Емил Тончев,Атанас Крънчев, д-р Иван Терзиев, 

Гергана Костова, Георги Орозов, Росица Тумбева ,Красимир Панков,д-р Радко Тумбев ,Никола 

Колчев от гласували  13 общински съветници, ОбС прие  



 

РЕШЕНИЕ № 66 
 

1.Считано от 28.01.2014г. Общински съвет-Разлог взема решение основното месеюно 

възнаграждение на Кмета на Община Разлог да бъде увелиюено на 2100,00лева. 

2.Сюитано от 28.01.2014г. Общински съвет-Разлог взема решение основното месечно 

възнаграждение на кметовете на кметства на територията на Община Разлог да бъде увеличено 

със 120 лева. 

 

Становища,мнения и предложения в т.”Други” 

 
1.д-р Емил Попадийн-общински съветник:Аз имам предложение,които напуска така 

демонстративно редовно заседание на ОбС-Разлог и стои само до седма точка от дневния ред 

да получи възнаграждение само до точка седма.Знаем, че на всеки може да му се наложи да 

отсъства по уважителни причини.Такова напускане е неуважение към ОбС-Разлог. 

2.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на Обс-Разлог: Аз мисля,че тези неща трябва 

да се регламентират в правилника на ОбС-Разлог,поради което ще си позволя да не подлагам 

на гласуване вашето предложение. 

3.д-р Емил Попадийн-общински съветник: Съгласен съм, нека да стане по установения ред. 

4.д-р Мария Копанарова-Тасева-Председател на ОбС-Разлог: На предишното заседание 

бяха поставени въпроси към кмета и сега му давам думата за отговор. 

 

Отговори на Кмета на Община Разлог по поставени въпроси от предишно 

заседание на ОбС-Разлог 

1.инж.Красимир Герчев-Кмет на Община Разлог:  Уважаеми общински съветници, до мен 

достигна едно уведомление за поставени въпроси към  мен на последното редовно заседание 

на ОбС-Разлог.Наложи ми се да отсъствам поради среща в МОСВ по проекта  за изграждане на 

регионална система за битови отпадъци.Въпросите ми бяха предадени. Първият въпрос от г-н 

Емил Колевичин-общински съветник е следният: Колко и кои служители на общинска 

админитрация са участвали в международни проекти и програми и какво възнаграждение са 

получили за тази дейност?Информацията е тук при мен и искам да Ви запозная с нея.Знаете, че 

тази информация представлява лични данни и не може да се предоставя без писменото 

съгласие на хората,които са получавали тези възнаграждения.Броят на получилите 

възнаграждения служители на Община Разлог  през тази година е 22-ма.Като 

възнагражденията възлизат на 47 862лева и  80 стотинки.Служителите,които са включени в 

екипите за управление на проекти се одобряват от управляващия орган.Това е органа,които 

след проверка дали служителят отговаря на изискванията- степен на образование,стаж, 

специалност,професионален опит ит.н.,одобрява екипа.Размерът на тези средства е 

регламентиран още в насоките за кандидатстване като процентното съотношение спрямо 

приетите разходи е 10 %.Като в това число са командировъчни и други админстративни 

разходи.Индивидуланите възнаграждения се изплащат при спазване на  действащата 

нормативна наредба, на база месечни отчети, доклади за извършени дейности в брой 

часове,почасова ставка, определена на базата на основната месечна заплата на съответния 

служител. При максимална ангажираност от 80 часа максималното допълнително 

възнаграждение,което може да получи един служител не може да превиши повече от 50% от 

основната заплата по трудово или служебно правоотношение.Средствата за работна заплата са 

в рамките на утвърдения бюджет на всеки един от проектите.Вие може би вече знаете, че 

имаме отчетени пет проекта.От така представените данни се вижда,че средномесечното 



възнаграждение е 181 лева. 

 Във връзка с въпрос номер 2 ,зададен от Емил Колевичин за запушена канализация в района 

на Бетоловото и попадането и в подпочвените води,Ви отговарям следното: Обект “Външен 

канализационен колектор за местността “Бетоловото-Църнако” е изграден съгласно договор 

191/04.07.2005г. за СМР ,ежду Община Разлог и “Балканстрой”АД-гр.Разлог. С разрешение за 

ползване СТ-12-1302 от 12.12.2008г. на Дирекцията за национален строителен контрол обектът 

е въведен в експлоатация.През последните две години изграденият канализационен колектор 

ф315 PVC в участъка от Вр.79 до Вр.78 до включвабето във Вр 77( част III от 

проекта)многократно се запушва.С комисия назначена от мен е констатиран 

проблем,вследствие на което не се провеждат не се провеждат нормално отпадъчните фекално-

битови водни  количества в канализацията.Общинска администрация е правила няколко пъти 

почистване със специализирана машина,но запушването на тръбите си остава като дефект.Във 

връзка с гореизложеното е изпратено писмо до “Балканстрой”АД –гр.Разлог,с което 

изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка скритите недостатъци и появилите се 

впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл.20,ал.4 от Наредба 2 от 31 юли 2003 

година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни 

обекти.”Балканстрой”АД-гр.Разлог, ще подмени участък с дължина около 60 м. За 

разрешаването на констатираните дефекти през месец април след подобряване на времето. 

Третият въпрос е зададен от г-н Благой Дункин и е свързан с дейността на ВТО 

„Румикото“.Между Община Разлог и лицето- Виолета Методиева Косова е бил сключен 

договор за наем под номер 203 от 2008г.Общината предоставя само мястото и вече този,който 

сключва договора си изгражда съответната инфраструктура.Поради неплащане на наемните 

вноски договърът  е е едностранно прекратен от Община Разлог на основание чл.410 от ГПК за 

издаване на заповед за изпълнение на парично задължение и образуване на частно гражданско 

дело по описа на Районен съд-Разлог.Въз основа на издаден изпълнителен лист от частен 

съдебен изпълнител-Иван Циклеов е образувано дело 1121.Към настоящият момент обектът е 

обявен за публична продан.След като мине процедурата община Разлог може да стане 

собственик и на самата сграда за сметка на неплатените вноски.След придобиването на 

сградата ще се обяви конкурс за мястото плюс сградата заедно. 

 Последният въпрос е по искане на г-н Колевичин- да му се предостави цялата преписка за 

отдаване на общинска земя на „Био ферма Мурите“, на „Винокредо“ и всички 

заявления,преписки ,свързани с ЕТ“Милчо Янудов“.При мен е преписката.Тя ще бъде 

предоставена на г-н Колевичин.На предишна сесия са коментирани факти,коментирано е 

предаването ‚Господари на ефира“.Искам да дам повече разяснения.По мое разпореждане след 

предаването беше извършена вътрешна проверка на работата на отдела и на съответната 

докумнтация,която беше представена.Това,което се установи, е че общинска администрация 

действително е допуснала грешка.Става въпрос за 9-10 имота,които след проверката се 

установи,че се дублират в предоставено на общинските съветници решение.Това,което мога да 

констатирам е направена техническа грешка, но тя в никакъв случаи не е 

умишлена,преднамерана или целенасочена.ОбС-Разлог и неговите съветници могат да вземат 

всякакво решение.От 120 заявени имоти от „Проинвест-Милчо Янудов“ тук са тези 

имоти,които се дублират.Констатира се пропуск най-вече в проследяването на  постъпилите 

заявления в отдел „Общинска собственост“.Не сме направили система за контрол.Ще се закупи 

софтуер, в които ще бъдат въвеждани исканията за земи в регистър.Ще определя със заповед 

човек,които да води този регистър и да следи за тези неща, за да се избягват такива 

случки.Искам да Ви дам инфромация, че общинска администация и ОбС-Разлог  са обработили 

и предоставили повече от 2950 декара общинска земя.Това са 65 различни земеделски 

производители.Общинска администрация не е искала да ощети никого.Грешката ,която е 



допусната не е преднамера или целенонасочена. Процедурата за отдаване на земи под наем е 

много дълга и сложна.В голяма част от заявленията липсват скици .Те се поръчват от 

поземлена комисия.Изготвят се актове за общинска собственост на всеки един имот 

независимо от големината му и същите се предоставят за вписване в съда.Актовете се вписват 

и чак тогава този имот е готов да се предостави под наем.Когато заявленията са за много имоти 

е възможно да се допусне грешка.По отношение на предложението като цяло то е 

законосъобразно и не е върнато от контролиращия орган-областен управител, областна 

администрация.Констатираме,че е допусната грешка.Забравих да спомена, че в този момент 

началникът на отдела е бил в отпуск.Предложението е изготвено от заместващ служител.Това 

са организационни пропуски в процеса на работа,които трябва да разрешим.Благодаря Ви за 

вниманието. 

 

В 18.15 часа Председателят сложи край на извънредното заседание на ОбС-Разлог за 

м.февруари. 

 

Д-р Мария Копанарова: 

Председател на ОбС – гр. Разлог 
 

Протоколчик: 

Атанаска Копанарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 

 

                                                                     
 

 

                                                                       

 
 

                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


