
    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №227 

   

   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.3 от ЗСП, чл.8, 

чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, 

чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

   Приема Раздел I – Общи положения от Правилника за отпускане на 

еднократна финансова помощ на граждани на община Белица. 

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 228 

   

   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.3 от ЗСП, чл.8, 

чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, 

чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

   Приема Раздел II – Основания за отпускане на помощта от Правилника за 

отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община 

Белица. 

  

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 229 

     

   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.3 от ЗСП, чл.8, 

чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, 

чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

   Приема Раздел III – Размер и механизъм за отпускане на еднократна 

финансова помощ от Правилника за отпускане на еднократна финансова 

помощ на граждани на община Белица. 

 

  

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 230 

     

   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.3 от ЗСП, чл.8, 

чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, 

чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

    Приема Раздел ІV – Условия за отпускане на финансова помощ от 

Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на 

община Белица. 

  

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 231 

   

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.3 от ЗСП, 

чл.8, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от 

ЗНА, чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

      Приема Раздел V – Необходими документи и ред за определяне и 

отпускане на помощта от Правилника за отпускане на еднократна 

финансова помощ на граждани на община Белица. 

  

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 232 

 

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.3 от ЗСП, 

чл.8, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от 

ЗНА, чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

      Приема Раздел VІ – Финансиране от Правилника за отпускане на 

еднократна финансова помощ на граждани на община Белица. 

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 233 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.5 

от ЗМСМА, Общински съвет – Белица реши: 

1. Приема годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление 

на Община Белица за мандат 2015-2019 година. 

Приложение: Годишен отчет за изпълнението на програмата за 

управление на община Белица за мандат 2015-2019 година, приета с 

решение №67/08.03.2016 година на общински съвет – Белица. 

  

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

                                     Р Е Ш Е Н И Е:234 

 

 На основание чл.21, ал.1,  т.10 и т.23 от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА и  във  връзка с реда и условията за предоставяне на 

безвъзмездната финансова помощ от Фонд „Социална закрила“, Общински 

съвет – Белица реши: 

1. Одобрява предложението на Кмета на община Белица за 

кандидатстване с проект към фонд „Социална закрила“ – закупуване 

на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на 

Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда“ – гр. 

Белица, към фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица, Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“, Договор  - 

BG05FMOP001-3.002. 

2. Дава съгласие, община Белица да бъде бенефициент и участник със 

съфинансиране във посочения проект в размер на 10% от одобрената 

за финансиране сума по проекта, като ползва средства от собствени 

приходи по бюджета на общината за 2017 година.  

3. Възлага на кмета на община Белица да подготви необходимите 

документи за кандидатстване и предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ от фонд „Социална закрила“. 

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №235 

 

1. На основание чл.21, ал.1,  т.8 от ЗМСМА и чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1, 

т.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи 

Общински съвет  - Белица приема списък на свободните общински 

пасища и мери за индивидуално ползване по землища, съгласно 

Приложения №1А-12А, за които ще се сключат договори за наем за 

стопанската 2017/2018 година. 

2. На основание чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, определя размера на пасищата, мерите и 

ливадите в зависимост от притежаваните или ползвани на правно 

основание пасища, мери и ливади но не повече от 15 дка за 1 

животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка 

за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. За 

говеда предназначени за производство на месо и за животни от 

местни (автохтонни) породи, нормата е съответно до 20 дка за 1 

животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка 

за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

3. На основание чл.37и, ал.12 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, упълномощава Кмета на общината да сключи 

договори за ползване по т.1 за 5 (пет) стопански години при наемна 

годишна цена в размер на 6 (шест) лева за 1 дка за пасища и мери и 7 

(седем) лева за 1 дка за ливади. 

4. На основание чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи останалите свободни пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се 

допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

mailto:obsbelica@abv.bg


БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година с начална 

тръжна цена размер на 7 (седем) лева за 1 дка. 

5. На основание чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи приема  списъците 

с местоположението и размера на имотите на мерите, пасищата и 

ливадите за общо ползване, съгласно Приложения №1 - №12. 

6. На основание чл.37о, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи приема правила за ползването на 

пасищата, мерите и ливадите, съгласно Приложение № II. 

7. На основание чл.37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи приема годишен план за паша, 

съгласно Приложение №I. 

 

  

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №236 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл14, ал.6 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 

1. Отдава на ЕТ „Д-р Тодорка Джунджурова – АСИМП – ИП – 

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ“ гр. Белица, Булстат 202150901, представляван 

от д-р Тодорка Джунджурова следните помещения, намиращи се в 

старото крило на Поликлиниката в град Белица: Лекарски кабинет – 

10 кв.м., манипулационна  - 6кв.м., чакалня – 4,30 кв.м., санитарни 

помещения – 1,05 кв.м. и помощни помещения – 1,80 кв.м., с обща 

площ 23,15 кв.м. 

2. Определя месечният наем от 16,50 (шестнадесет лева и петдесет 

стотинки) лева, съгласно Тарифата, приета от Общински съвет – 

Белица, актуализирана към 30.03.2012 година. 

3. Наема се актуализира в съответствие с приетите промени на 

Тарифата от Общински съвет – Белица. 

4. Имотът се отдава за срок от 10 (десет) години. 

5. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор с наемателя. 

  

 

 

 

                                                                             Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

      Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №237 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл14, ал.6 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 

1. Отдава на ЕТ „Д-р Янна Мавродиева– АПИМП - ИП“ гр. Белица, 

Булстат 101162255, представляван от д-р Янна Мавродиева следните 

помещения, намиращи се в старото крило на Поликлиниката в град 

Белица: Лекарски кабинет – 10 кв.м., манипулационна - 6кв.м., 

чакалня – 4,30 кв.м., санитарни помещения – 1,05 кв.м. и помощни 

помещения – 1,80 кв.м., с обща площ 23,15 кв.м. 

2. Определя месечният наем от 16,50 (шестнадесет лева и петдесет 

стотинки) лева, съгласно Тарифата, приета от Общински съвет – 

Белица, актуализирана към 30.03.2012 година. 

3. Наема се актуализира в съответствие с приетите промени на 

Тарифата от Общински съвет – Белица. 

4. Имотът се отдава за срок от 10 (десет) години. 

5. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор с наемателя. 

 

  

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №238 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл.302, ал.2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет  - Белица 

реши: 
1. Община Белица придобива следните имоти: 

1.1. ПИ №03504.403.942, адрес: гр. Белица, П.К. 2780, ул. „Димо 

Хаджидимов“, площ 15 799 кв.м., ТПТ – Урбанизирана, НТП: За обект 

комплекс за образование; 

1.2. ПИ №03504.403.942.1, адрес: гр. Белица, П.К. 2780, ул. „Димо 

Хаджидимов“, застроена площ 459 кв.м., Брой етажи 3, Предназначение 

:Сграда за образование; 

1.3. ПИ №03504.403.942.2, адрес: гр. Белица, П.К. 2780, ул. “Димо 

Хаджидимов”, застроена площ 537 кв.м., Брой етажи 3, Предназначение 

:Общежитие; 

1.4. ПИ №03504.403.942.3, адрес: гр. Белица, П.К. 2780, ул. “Димо 

Хаджидимов”, застроена площ 384 кв.м., Брой етажи 1, Предназначение 

:Сграда за обществено хранене; 

1.5. ПИ №03504.403.942.4, адрес: гр. Белица, П.К. 2780, ул. “Димо 

Хаджидимов”, застроена площ 9 кв.м., Брой етажи 1, Предназначение : 

Селскостопанска сграда; 

1.6. ПИ №03504.403.942.5, адрес: гр. Белица, П.К. 2780, ул. “Димо 

Хаджидимов”, застроена площ 5 кв.м., Брой етажи 1, Предназначение 

:Сграда за енергопроизводство; 

1.7. ПИ №03504.403.942.8, адрес: гр. Белица, П.К. 2780, ул. “Димо 

Хаджидимов”, застроена площ 171 кв.м., Брой етажи 1, Предназначение : 

Спортна сграда, база. 

2. Задължава кмета на общината да актува имотите като имоти – публична 

общинска собственост. 

  

                                                                            Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

                Вярно с оригинала  

 

mailto:obsbelica@abv.bg


    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №239 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, параграф 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/дв.62,2010/, 

Общински съвет – Белица реши: 

   Дава съгласие за предоставяне на имота на Общинска служба по 

„Земеделие“ – гр. Белица за възстановяване правото на собственост в 

съществуващи /възстановими/ стари реални граници и да прецени, дали 

окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост 

или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост 

на наследниците на Борис Иванов Рашков, бивш жител на гр. Якоруда, 

община Якоруда върху проектен поземлен имот с идентификатор, както 

следва: 

 - Проектен имот с идентификатор №03504.24.2 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица одобрени 

със Заповед №РД-18-53/01.04.2008 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, ТПТ – Земеделска, НТП – Гори и храсти в земеделска земя с 

площ 4 000 кв.м. /четири хиляди кв.м./, местност „Бреза“, който е 

образуван в ПИ№03504.24.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Белица, община Белица, одобрени със Заповед №РД-18-

53/01.04.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, ТПТ – 

Земеделска; НТП – Гори и храсти в земеделска земя целия с площ 8 058 

кв.м. /осем хиляди петдесет и осем кв.м./, собственост на Община Белица, 

съгласно АОС(ч) №780/13.02.2017 година, предоставен на Община Белица 

по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ от Директора на ОД „Земеделие“ – гр. 

Благоевград. 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  

 

mailto:obsbelica@abv.bg


    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №240 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Белица реши: 

1. Приема, одобрява и съгласува Приложение №1-2 от Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги, които се предоставят на Асоциацията по ВиК на обособена 

територия за управление в размер на 10 143 613,06 лв. /публична 

общинска собственост/. 

2. Упълномощава Кмета на община Белица и Председателя на 

Общински съвет - Белица да предприеме необходимите действия по 

предаване на публичните активи, заложени в Приложение №1-2 от 

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги. 

  

 

                                                                             Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

            Вярно с оригинала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obsbelica@abv.bg


   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №241 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и покана за редовно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК” ЕООД, Благоевград от Бисер Михайлов – Областен 

управител на област с административен център Благоевград, Общински 

съвет - Белица реши: 

1. Упълномощава Радослав Сабинов Ревански – Кмет на Община 

Белица, да представлява община Белица в редовното Общо събрание 

на Асоциацията по ВиК на 27.02.2017г. от 11.00 часа в 

Конферентната зала на Областна администрация – Благоевград, ет.1. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител  в 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК, се замества от Красимира 

Мавродиева – Заместник кмет на Община Белица. 

 

 

 

                                                                             Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

      Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 20 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 

21.02.2017 година. 

                                            РЕШЕНИЕ: №242 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. 

Белица, дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на 

следните лица: 

1. Радка Йорданова Илинова – гр. Белица – сумата от 50.00 лв. 

2. Георги Георгиев Неделчев – гр. Белица – сумата от 100.00 лв. 

3. Радка Иванова Семова – гр. Белица – сумата от 60.00 лв. 

4. Елена Иванова Михайлова – гр. Белица – сумата от 100.00 лв. 

5. Ваня Димитрова – гр. Белица – сумата от 100.00 лв. 

6. Мария Георгиева Матева  - гр. Белица – сумата от 60.00 лв. 

7. Череша Тачева Тачева – с. Бабяк – сумата от 200.00 лв. 

8. Наджие Алиова Кимова – с. Горно Краище – сумата от 150.00 лв. 

9. Мустафа Ибрахим Хатип – с. Кузьово – сумата от 200.00 лв. 

10. Найме Ахмед Терзийска – с. Кузьово – сумата от 50.00 лв. 

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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