
    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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №287 

   

   На основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-

АК-162/16.05.2017г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №278 по Протокол №22/26.04.2017г., 

относно: Отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за 

дентални дейности в с. Бабяк – Д-р Десислава Вакльова, като 

незаконосъобразно.  

 

 
 

                                                                            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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 288 

 

   На основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-

АК-163/16.05.2017г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №283 по Протокол №22/26.04.2017г., 

относно: Цени за учредяване право на преминаване през частни имоти за 

обект: „Канализация с. Краище“., като незаконосъобразно.  

 

 
 

                                                                            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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е:289 

 

   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.59, ал.1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.7, ал.1 от 

Наредба №5 от 03.06.2016 година за предучилищното образование и чл.92, 

ал.6 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – 

Белица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, Общински съвет – Белица реши: 

   Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в детските градини и подготвителни групи към 

училищата на територията на община Белица – първо четене. 

 

 
 

                                                                            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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №290 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и във връзка с 

чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Белица 

реши: 

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

Булстат 101162255, с адрес на управление: гр. Белица, община 

Белица, област Благоевград, ул. “Девета 4“, представлявана от д-р 

Янна Мавродиева – Управител, общински имот, състоящ се от: 

Кабинет с площ 21.90 кв.м. и санитарни и сервизни помещения с 

площ 7,10кв.м., намиращи се в сграда с идентификатор 

№02107.1.97.1.2 в Селски здравен участък в село Бабяк , община 

Белица – обща площ  на помещенията 29,00 кв.м. 

2. Определя месечен наем от 13,00 (тринадесет) 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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №291 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и във връзка с 

чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Белица 

реши: 

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

Булстат 101162255, с адрес на управление: гр. Белица, община 

Белица, област Благоевград, ул. “Девета 4“, представляван от д-р 

Янна Мавродиева – Управител, общински имот, състоящ се от: 

Кабинет с площ 17,40 кв. м. и чакалня с площ 7,20 кв. м., намиращи 

се в сграда с идентификатор №44762.3.49.1 в здравна служба в с. 

Лютово, община Белица – обща площ  на помещенията 24,60 кв.м. 

2. Определя месечен наем от 11,00 (единадесет) 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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №292 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и във връзка с 

чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Белица 

реши: 

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

Булстат 101162255, с адрес на управление: гр. Белица, община 

Белица, област Благоевград, ул. “Девета 4“, представляван от д-р 

Янна Мавродиева – Управител, общински имот, състоящ се от: 

Кабинет с площ 10,30 кв. м. и чакалня с площ 3,70 кв.м., санитарни и 

сервизни помещения с площ 11,00 кв.м., намиращи се в ПИ 

№20064.1.254.1 в Селски здравен участък в село Дагоново, община 

Белица – обща площ  на помещенията 25,00 кв.м. 

2. Определя месечен наем от 11,00 (единадесет) 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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №293 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.124, ал.3 от ЗПФ, чл.27, ал.3 от Наредбата за условията и реда 

за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Белица, Общински съвет  - Белица реши: 

1. Извършва промени в поименния списък на Капиталовите разходи 

за 2017 година, одобрен с Решение №226/24.01.2017г., както 

следва: 

т.2.1.       Инвестиционни разходи от преходния остатък от 2016 г.  

т.2.1.5     Функция: ЖС, БКС  и опазване на околната среда 

                Дейност: В и К 

               Обект: Изработване на  проект  за подмяна на водопровод    с. 

Бабяк. 

               Било: 98640 лв. §53-00 

               Става: 

               Функция: ЖС, Благоустройство и ком. стопанство 

               Дейност: Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа 

               Обект: Изработване на проект „Реконструкция на уличната 

мрежа с. Краище, общ. Белица 

               43640 лв.  §52-00 

2. Създава нов обект в поименния списък на Капиталовите разходи 

за 2017г. с източник на финансиране, преходен остатък на 

средства от местните дейности по бюджета на общината за 2017г., 

както следва: 

Т.2.1.6 Функция: Общи държавни служби 

             Дейност: Общинска администрация 

             Обект: Придобиване на лек автомобил 

             Стойност: 55000лв. §52-00 
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3. Извършва промени в поименния списък на Капиталовите разходи 

по бюджета на общината за 2017г. с източник на финансиране от 

целевата субсидия за КР по чл.51 от ЗДБРБ за 2017г., както следва: 

       т.2.2.2 Разходи за придобиване на ДМА §52-00 

       т.2.2.2.3 Функция: ЖС, благоустройство и ком. Стопанство 

       Дейност: В и К 

       Обект: Изграждане на водопровод с. Бабяк. 

 

       Било:  182 700 лв. §52-00 

       Става: 127 700 лв. §52-00 

 

4. т.2.2.2.4 Функция ЖС, благоустройство и ком. Стопанство. 

Дейност: Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа. 

Обект: Изработване на проект „Реконструкция на уличната мрежа 

с . Краище, общ. Белица. 

55000лв. §52-00 

5. Възлага на кмета на общината да отрази направените промени в 

бюджета на общината за 2017 година и да уведоми МФ по ред, 

определен в указанията за отчитане на капиталовите разходи на 

общините. 

 

 
 

                                                                            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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №294 

 

  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 по предложен от комисията размер на 

следните лица: 

1. Марин Иванов Димитров – 100 лв. 

2. Иван Василев Галев – 50 лв. 

3. Рукие Мехмедова Орцева – 150.00 лв. 

4. Мария Велчова Благоева – 300.00 лв. 

5. Елена Стоянова Матева – 100.00 лв. 

6. Фатиме Али Свирьова – 100.00 лв. 

7. Шемедин Ахмедов Бъсков – 400.00 лв. 

8. Айше Юмер Хатип – 150.00 лв. 

9. Яхя Абдурахман Дагон – 200.00 лв. 

10. Достина Костадинова Маноилов – 200.00 лв. 

11. Георги Георгиев Неделчев – 200.00 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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №295 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.92 от КСО и 

чл.7, ал.1, т.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински 

съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за 

отпускане на персонална пенсия на Атидже Ибрахим Шольова с ЕГН 

4110110032 с адрес: с. Краище, общ. Белица, обл. Благоевград. 

2. В 14 дневен срок решението да се предостави на молителя, за 

представяне в НОИ – 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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 296 

     На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет - Белица реши: 

1. Упълномощава Кмета на Община Белица да издаде и подпише Запис 

на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без 

такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на 

Министерството на труда и социалната политика – Управляващ 

орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ 

BG05FМОP001-3.002, платим на предявяване, който обезпечава 

пълния размер на авансовото плащане по изпълнение на Договор 

BG05FMOP001-3.002-0027-C01 „Осигуряване на топъл обяд в 

община Белица“, на стойност 134 338,82 лв. (словом: сто тридесет и 

четири хиляди триста тридесет и осем лева и осемдесет и две 

стотинки), което представлява 20% от стойността на предоставената 

безвъзмездна финансова помощ. Общински съвет - Белица одобрява 

поемането на гореописаното задължение. 

 

 
 

                                                                            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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 297 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с  чл.19, ал.2 от 

Закона за социалното подпомагане, Общински Съвет - Белица  реши: 

   Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията 

на община Белица за 2018 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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е:298 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 

общинската собственост и чл.39, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и във връзка с 

чл.41, ал.2 от ЗОС,  Общински съвет – Белица реши: 

1. В раздел III, т.1.2 – „Продажби“ в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост на 

Община Белица за 2017 година да бъде допълнен с ПИ с 

идентификатор №03504.404.2181 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Белица, одобрени със Заповед 

№РД-18-53/01.04.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК – 

София. 

2. Утвърждава оценка на 668/3891 идеални части от поземлен 

имот с идентификатор №03504.404.2181 по КККР на гр. 

Белица, изготвена от независим лицензиран оценител, в 

съответствие с изискванията на чл.41, ал.2 от ЗОС в размер на 

7 298,00 (седем хиляди двеста деветдесет и осем) лева, без 

включен ДДС. 

3. Дава съгласие Кметът на община Белица да проведе 

процедурите по изкупуване на частта на община Белица от ЕТ 

„Георги Пенчов“, без търг с цел прекратяване на 

съсобственост и сключи договори за продажба на 668/3891 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 

№03504.404.2181, представляващи частна общинска 

собственост, съгласно АОС/ч/ №725/18.01.2016 година, вписан в 

Службата по вписванията с вх. Рег. №177/21.01.2016 година, 

Акт №101, том I, дело №133/2016г. на стойност 7 298,00 (седем 

хиляди двеста деветдесет и осем) лева, без включен ДДС между 

ЕТ “Георги Пенчов“ и Община Белица. 
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4. Георги Христов Пенчов в качеството си на собственик на ЕТ 

„Георги Пенчов“ да заплати всички дължими данъци, такси и 

оценката на независим лицензиран оценител, предвидени в 

НРПУРОИ. 

 

 
 

                                                                            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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №299 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и във връзка с 

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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №300 

 

На основание чл.21, ал.1,  т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 

общинската собственост и чл.39, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и във връзка с 

чл.41, ал.2 от ЗОС,  Общински съвет – Белица реши: 

1. В раздел III, т.1.2 – „Продажби“ в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост на 

Община Белица за 2017 година да бъде допълнен ПИ с 

идентификатор №03504.404.1273 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Белица, одобрени със Заповед 

№РД-18-53/01.04.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК – 

София. 

2. Утвърждава оценка на 470/6341 идеални части от поземлен 

имот с идентификатор №03504.404.1273 по КККР на гр. 

Белица, изготвена от независим лицензиран оценител, в 

съответствие с изискванията на чл.41, ал.2 от ЗОС в размер на 

5 548,00 (пет хиляди петстотин четиридесет и осем) лева, без 

включен ДДС. 

3. Дава съгласие Кметът на община Белица да проведе 

процедурите по изкупуване на частта на община Белица от ЕТ 

„Георги Пенчов“, без търг с цел прекратяване на 

съсобственост и сключи договор за продажба на 470/6341 

идеални части от имот с идентификатор №03504.404.1273, 

представляващ частна общинска собственост, съгласно АОС/ч/ 

№724/18.01.2016 година, вписан в Службата по вписванията с 

вх. Рег. №175/21.01.2016 година, Акт №99, том I, дело 

№131/2016г. на стойност 5 548,00 (пет хиляди петстотин 

четиридесет и осем) лева, без включен ДДС между ЕТ “Георги 

Пенчов“ и Община Белица. 
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4. Георги Христов Пенчов в качеството си на собственик на ЕТ 

„Георги Пенчов“ да заплати всички дължими данъци, такси и 

оценка на независим лицензиран оценител, предвидени в 

НРПУРОИ. 

 

 
 

                                                                            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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №301 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.24а, ал.6, т.2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – 

Белица реши: 

1. Дава съгласие да бъде отдаден на Джемиле Мехмед Кусарова, с 

адрес: гр. Белица, ул. Чавдар 42, общински имот в землището на 

гр. Белица с идентификатор ПИ №03504.312.595, с адрес на 

поземления имот: гр. Белица, местност „Мирена“, площ: 17 946 

(седемнадесет хиляди деветстотин четиридесет и шест) кв. м., 

Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята при 

неполивни условия: 9.Акт за частна общинска собственост №486 

от 11.06.2014 година, вписан в Агенция по вписванията град Разлог 

с вх. Рег. №2462/18.06.2014 година, том VIII, №155. 

2. Определя годишен наем от 5 лева на декар, съгласно Решение №24 

от Протокол №4 от 20.03.2017 година на Общински съвет – Белица 

за определяне годишните наемни цени при ползване под наем на 

земите от общинския поземлен фонд. 

3. Имотът се отдава за срок от 6 (шест – 2017г. – 2023г.)години. 

4. 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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №302 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл.5, ал.3 от НРПУРОИ, Общински 

съвет – Белица реши: 

   Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти  

- общинска собственост на Община Белица за 2017 година, приета с 

Решение №198 по Протокол №18 от редовно заседание на общински съвет 

– Белица, проведено на 22.12.2016 година, както следва: 

1. В Раздел IV „Определяне на общински обекти от първостепенно 

значение“ се създава нова точка 1 със следния текст „Курортен 

комплекс „Семково“. 

2. В Раздел IV „Определяне на общински обекти от първостепенно 

значение“ точка 1 става точка 2. 

 

 
 

                                                                            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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №303 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.75, ал.3 от 

НРПУРОИ ,Общински съвет – гр. Белица реши: 

1. Определя за срок от една година разширен състав на комисия по 

провеждане на търгове и конкурси при разпореждане с общинско 

имущество следните общински съветници като членове: 

- Иван Лазаров Стойчев; 

- Али Муса Орцев; 

- Карамфил Смиленов Джембазки. 

 

 
 

                                                                            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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №304 

 

На основание чл.21, ал.1,  т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 

общинската собственост и чл.39, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и във връзка с 

чл.41, ал.2 от ЗОС,  Общински съвет – Белица реши: 

1. Утвърждава оценка на 113,40/560,40 идеални части от поземлен 

имот с идентификатор №02107.1.483 по КККР на с. Бабяк, 

одобрени със Заповед №РД-18-21 от 19.04.2011 година на 

Изпълнителен директор на АГКК-София, изготвена от независим 

лицензиран оценител, в съответствие с изискванията на чл.41, ал.2 

от ЗОС в размер на 776,00 (седемстотин седемдесет и шест) лева, 

без включен ДДС. 

2. Дава съгласие Кметът на община Белица да проведе процедурите 

по изкупуване на частта на община Белица от Емине Усаинова 

Бъскова, без търг с цел прекратяване на съсобственост и сключи 

договор за продажба на 113,40/560,40 идеални части от поземлен 

имот с идентификатор №02107.1.483 по КККР на с. Бабяк, 

одобрени със Заповед №РД-18-21 от 19.04.2011 година на 

Изпълнителен директор на АГКК-София, представляващи частна 

общинска собственост съгласно АЧОС №785/13.03.2017 година, 

вписан в Службата по вписванията с вх. Рег. №1528/25.04.2017 

година Акт №67, том V/ дело №943/2017 година на стойност 

776,00 (седемстотин седемдесет и шест) лева, без включен ДДС 

между Емине Усаинова Бъскова и Община Белица. 

3. Емине Усаинова Бъскова да заплати всички дължими данъци, 

такси и оценка на независим оценител, предвидени в НРПУРОИ. 

 

                                                                            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   № 24 

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

26.05.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №305 

 

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.19, ал.1, от Закона 

за управление на отпадъците, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за 

устройство на територията,  Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие поземлен имот №03504.227.30 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Белица, одобрени със 

Заповед №РД – 18 – 53/01.04.2008 година, Адрес на поземления 

имот: гр. Белица, местност „Друмо“, Площ: 23 123 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на 

трайно ползване: Пасище, Акт за общинска собственост №372 

от 16.05.2013 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Разлог, вх.№2110/21.05.2013г., том VI, №113, да се преотреди в 

площадка за събиране и съхранение на неопасни строителни 

отпадъци. 

2. Разрешава изработване на Проект за Подробен устройствен 

план  - План за застрояване по отношение на ПИ с 

идентификатор №03504.227.30 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на землището на гр. Белица, одобрени 

със Заповед №РД – 18 – 53/01.04.2008 година на АГКК – София, 

с цел промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди – Площадка за събиране и съхранение на 

неопасни строителни отпадъци. 

3. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен 

план  - План за застрояване, изготвено по реда на чл.125 от 

Закона за устройство на територията. 
     Приложение: 

1. Акт за общинска собственост №№372 от 16.05.2013 година; 

2. Скица на ПИ №03504.227.30; 
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3. Протокол от комисия за предложения на място за площадка за 

събиране и съхранение на неопасни строителни отпадъци. 

4. Задание за изработване на Проекта за ПУП-ПЗ. 

 
 

                                                         Председател ОбС/п/А.Ахмед    

Вярно с оригинала  

 

 

 


