
    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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №268 

   

  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 и чл.21, ал.1, т.21 

и т.22 от ЗМСМА, 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 Глава I – Общи положения от Наредбата за символиката и 

отличията 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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 269 

   

  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 и чл.21, ал.1, т.21 

и т.22 от ЗМСМА, 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 Глава II – Символика на Община Белица от Наредба за 

символиката и отличията 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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 270 

     

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 и чл.21, ал.1, 

т.21 и т.22 от ЗМСМА, 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 Глава III – Отличия на Община Белица от Наредбата за 

символиката и отличията 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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 271 

     

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 и чл.21, ал.1, 

т.21 и т.22 от ЗМСМА, 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 Глава IV – Административно наказателни разпоредби от 

Наредба за символиката и отличията 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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 272 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА,  Общински съвет – Белица 

реши: 

   Приема Информация за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците през отчетната 2016 година. 

 

 

                                                                         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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

                                    Р Е Ш Е Н И Е:273 

 

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

Белица реши: 

    Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ от Община Белица за 

2017 година за членуващите в Съюза на слепите в България РСО – 

Благоевград в размер на 400.00 лева. 

 

 

                                                                         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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №274 

 

     На основание чл.21, ал.1,  т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 

Общински съвет – Белица разрешава изработване на: 

1. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване по 

отношение на ПИ с идентификатор №03504.238.40 по КККР на 

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

53/01.04.2008 година на АГКК – София, с цел промяна 

предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – 

„Жилищно строителство“. 

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Белица 

одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план  - 

План за застрояване изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ. 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ: 

         Задание за изработване на проект за ПУП-ПЗ; 

        Скица на ПИ с идентификатор №03504.238.40 на Изпълнителния 

директор на АГКК – София; 

       Копие от нотариален акт №72, том 13, рег. №4516, дело 1698 от 

09.11.2016 година на Служба по вписвания гр. Разлог. 

 

 

                                                                         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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №275 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, 

Общински съвет – Белица одобрява: 

       Проекта за изменение на ПУП-ПР на с. Бабяк, одобрен с Решение 

№116, протокол №9/26.09.2011 година на Общински съвет – Белица, 

отнасящ се за промяна на ширината на улица между ок 46 и ок 53, кв.4 и 

кв.5 от 6 м.  на 4,50 м. улично платно без тротоар. 

 

 

                                                                         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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №276 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, 

Общински съвет – Белица одобрява: 

       Проекта за изменение на ПУП-ПР на с. Бабяк, одобрен с Решение 

№116, протокол №9/26.09.2011 година на Общински съвет – Белица, 

отнасящ се за промяна на ширината на улица между ок 41 до ок 46, кв.5 и 

кв.2 от 6 м. ширина на 3 м. обслужваща алея. 

 

 

                                                                         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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №277 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, 

Общински съвет – Белица одобрява: 

     Проекта за изменение на ПУП-ПР на с. Бабяк, одобрен с Решение №116, 

протокол №9/26.09.2011 година на Общински съвет – Белица, отнасящ се 

за промяна на ширината на улица между ок 91 и ок 102, кв.14 и кв.13 от 

6,00 м. на 4,00 м. улично платно без тротоар. 

 

 

                                                                         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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №278 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 

1. Отдава на ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за 

извънболнична първична дентална помощ – Д-р Десислава 

Вакльова“,  гр. София, Булстат 204296029, с адрес на управление: гр. 

София 1606, р-н Красно село, бул. Македония 21, представляван от 

д-р Десислава Вакльова – Управител, общински имот, състоящ се от: 

Кабинет с площ 16,00 кв. м. и санитарни помещения с площ 4, 00 кв. 

м., намиращи се в ПИ №02107.1.97.1.2 в Селски здравен участък в 

село Бабяк, община Белица – обща площ на помещенията 20,00 кв. м. 

2. Определя месечен наем от 8,60 (осем лева и шестдесет стотинки) 

лева, без ДДС, съгласно, Тарифата за базисните наемни цени на 

общинските имоти към НРПУРОИ, 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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №279 

 

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 извънредно заседание 

на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК” ЕООД, Благоевград от Валери Сарандев – 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 извънредното Общо 

събрание на Асоциацията по ВиК на 10.05.2017г. 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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №280 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от 

Наредбата за командировките в страната, Общински съвет - Белица реши: 

1. Одобрява извършените разходи за командировка на кмета на община 

Белица за първото тримесечие на 2017 година в размер на 1314,00 лв. 

2. Одобрява извършените разходи за командировка на председателя на 

Общински съвет -  Белица за първото тримесечие на 2017 година в 

размер на 146,00 лв. 

3. Одобрените разходи да бъдат отчетени в съответните дейности и 

параграфи на ЕБК. 

 

 

                                                                           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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №281 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.4 и т.16 от 

Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правото си 

на собственост върху общинската част на капитала в търговските 

дружества, Общински съвет - Белица реши: 

1. Одобрява бракуването на специализиран автомобил „Шкода Бобър“ 

12-1 с рег. №Е6728ВМ и товарен автомобил „Шкода Мадара“ с рег. 

№9658ВВ. 

2. Със стойността /14000.00лв./ на горе посочените автомобили да се 

намали записаният основен капитал на дружеството и да бъде 

вписана промяната на обстоятелствата в търговския регистър. 

Приложение: 

1. Копие от заповед №347/26.09.2016г.; 

2. Протокол №1/11.04.2017г.; 

3. Свидетелства за регистрация на двата автомобила. 

 

 

                                                                         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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №282 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.13, ал.5 от 

Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на 

община Белица, Общински съвет – Белица дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ на следните лица: 

1. Янка Николова Мадолева – 50 лв. 

2. Фатиме Мехмед Мехова – 200 лв. 

3. Мустафа Салих Мензил – 330.00 лв. 

4. Муса Ибрахим Реджеп – 220.00 лв. 

5. Джемиле Мехмед Кельова – 450.00 лв. 

6. Алиш Джемал Пиронков – 200.00 лв. 

7. Айше Салихова Црънгалова – 150.00 лв. 

8. Мустафа Ибрахим Хатип – 200.00 лв. 

9. Радка Николова Иванова – 50.00 лв. 

10. Афизе Шефкетова Крълева – 250.00 лв. 

11. Славчо Стефанов Крълев – 80.00 лв. 

12. Сайфо Мусов Орцев – 180.00 лв. 

13. Мехмед Мустафа Мехмед  - 150.00 лв. 

14. Ахмед Сабри Шехов – 150.00 лв. 

15. Фатиме Сюлейман Робева – 60.00 лв. 

16. Ваня Георгиева Димитрова – 150.00 лв. 

17. Фатма Сабри Вейсал – 50.00 лв. 

18. Ханка Халил Яшар – 40.00 лв. 

19. Невена Николова Матева – 50.00 лв. 

 

                                                                         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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №283 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА,  Общински съвет - Белица дава 

съгласие цената за право на преминаване на канализация  да бъде,  както 

следва: 

 За  ПИ с идентификатор 39270.25.13 по КККР на землище на 

с.Краище – определена пазарна стойност на сервитута 263,12 

лв. 

 За  ПИ с идентификатор 39270.25.15 по КККР на землище на 

с.Краище – определена пазарна стойност на сервитута 7,28 лв. 

 За  ПИ с идентификатор 39270.25.17 по КККР на землище на 

с.Краище – определена пазарна стойност на сервитута 26.52 

лв. 

 За  ПИ с идентификатор 39270.25.10 по КККР на землище на 

с.Краище – определена пазарна стойност на сервитута 53.55 

лв. 

 За  ПИ с идентификатор 39270.25.9 по КККР на землище на 

с.Краище – определена пазарна стойност на сервитута 73,95 

лв. 

 За  ПИ с идентификатор 39270.25.11 по КККР на землище на 

с.Краище – определена пазарна стойност на сервитута 195,00 

лв. 

 

 

                                                                         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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №284 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7  от Закона за 

общинската собственост и чл.16 от Наредбата за реда и условията за 

поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белица, 

Общински съвет  - Белица реши: 

1. Дава съгласие в сградата на общинска администрация с 

идентификатор №03504.402.1460.3 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Белица, одобрена със Заповед №РД-

18-53/01.04.2008 година на Изпълнителен директор на АГKK-София, 

Застроена площ: 334 кв. м., Брой етажи: 2, Предназначение: 

Административна, делова сграда, собственост на Община Белица, 

съгласно АПОС №1/12.12.2005 година, да бъде поставен 

преместваем обект – банкомат от 2 кв. м., въз основа на одобрена 

схема от главния архитект на Община Белица. 

2. Възлага на Кмета на Община Белица да проведе процедурите за 

отдаване под наем на общинската площ по т.1 за разполагане на 

преместваемия обект (банкомат) по реда на Глава Шеста, Раздел II от 

НРПУРОИ, чрез публичен търг. 

2.1. Определя начална тръжна цена – 20 (двадесет) лева; 

2.2. Определя депозит за участие в размер на 60 (шестдесет) лева, 

съгласно чл.75, ал.7, т.2 от НРПУРОИ; 

2.3. Определя стъпка на наддаване от 10 на сто от начална тръжна 

цена – 2 (два) лева; 

2.4. Определя срок на отдаване на обекта на 10 (десет) години. 

 

 

                                                                         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   № 22 

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

26.04.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №285 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.6  от Закона за 

общинската собственост и чл.295, ал.7 от Закона за електронните 

съобщения, Общински съвет  - Белица реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на преминаване на „Лифоет – 2007“ 

ЕООД град Белица, ЕИК 101766145 през следните общински имоти: 

ПИ №03504.403.2037, Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица; 

ПИ №03504.403.2049, Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица; 

ПИ №03504,317.848, Трайно предназначение на територията: 

Територия на транспорта, Начин на трайно ползване: За местен път. 

2. Възлага на Кмета на Община Белица да сключи Договор с „Лифоет – 

2007“ ЕООД, гр. Белица за учреденото право на преминаване. 

 

Приложение: 

Скица имот ПИ №03504.403.2037; 

Скица имот ПИ №03504.403.2049; 

Скица имот ПИ №03504.317.848. 

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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