
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

 

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. 

….. 

 

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. 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                          /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

 

….. 

 

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. 

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                          /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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: 

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                          /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

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   



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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 /шестдесет 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. 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                          /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 
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От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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 си даде отвод. 

                                  РЕШЕНИЕ № 23 

 

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

сметка на дружеството за 2014г. 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 



                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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. 

 

Приложение: Програмата за придобиване, управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2014г.  

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 
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От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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 № 26 

 

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.  
 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 
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От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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. 

 

РЕШЕНИЕ № 27 

 

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. 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 
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От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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:  

2.1.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. 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 
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От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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. 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 
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От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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. 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 
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От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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. 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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.  

                                                                       

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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 

                                                                       

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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 %. 

                                                                       

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л  
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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 

                                                                       

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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 % 

                                                                       

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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. 

                                                                       

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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. 

                                                                     

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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. 

                                                                       

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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. 

                                                                   

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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. 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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. 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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 № 44 

 

17.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за 

местни дейности в размер на 95%, съгласно Приложение № 12  

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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 № 45 

 

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. 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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 № 46 

 

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. 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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. 

.... 

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 № 47 

 

Общински съвет – гр. Разлог, приема бюджета на Община Разлог за 2014 г. 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

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.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. 

.... 

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. 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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, 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. 

..... 

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. 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

..... 

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. 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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 основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.7, 

ал.4 от ЗОС, чл..45е, ал.5 от ППЗСПЗЗ. 

..... 

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. 

                                                                      

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

..... 

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. 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

..... 

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. 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

..... 

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. 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

..... 

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. 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

..... 

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. 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

..... 

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. 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

..... 

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. 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

..... 

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. 
 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

..... 

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. 
 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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. 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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. 
 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

.... 

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. 
 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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.. 

... 

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. 
 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

... 

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. 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ГРАД РАЗЛОГ 

 

                                П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

                                                  № 2 

От  извънредно заседание на Общински съвет -  гр. Разлог,  проведено на  14.02. 

2014 година.  
… 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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. 

 

 

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 

месечно възнаграждение на Кмета на Община Разлог да бъде увеличено на 

2100,00лева. 

2.Считано 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. 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                                                                     /д-р Мария Копанарова - Тасева/ 

Вярно, 

 

 

 

 

 

 


