
  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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №306 

   

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

АК-201/13.06.2017г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №290 по Протокол №24/26.05.2017г., 

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

медицински дейности в с. Бабяк – Д-р Янна Мавродиева, като 

незаконосъобразно.  
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 307 

 

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

АК-202/13.06.2017г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №291 по Протокол №24/26.05.2017г., 

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

медицински дейности в с. Лютово – Д-р Янна Мавродиева, като 

незаконосъобразно.  
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 308 

 

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

АК-203/13.06.2017г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №292 по Протокол №24/26.05.2017г., 

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

медицински дейности в с. Дагоново – Д-р Янна Мавродиева, като 

незаконосъобразно.  

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 309 

 

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

АК-204/13.06.2017г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №299 по Протокол №24/26.05.2017г., 

относно: Решение №278 по Протокол №22 на общински съвет – Белица, 

върнато за ново разглеждане от Областния управител на област 

Благоевград, като незаконосъобразно.  

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 310 

 

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

АК-205/13.06.2017г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №304 по Протокол №24/26.05.2017г., 

като незаконосъобразно.  

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 311 

 

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

АК-206/13.06.2017г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №305 по Протокол №24/26.05.2017г., 

относно: Определяне на площадка за събиране и съхранение на неопасни 

строителни отпадъци в местността „Друмо“, землище на гр. Белица, като 

незаконосъобразно.  

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е:312 

 

   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.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 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. 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 313 

   

  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.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 ІІ – Условия за записване на децата в общинските детски 

градини от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в детските градини и подготвителни групи към 

училищата на територията на община Белица. 

 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 314 

     

  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.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 – Задължителен набор от документи от 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. 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 315 

     

  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.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 – Допълнителни документи и критерии, 

удостоверяващи предимство от  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. 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 316 

   

    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.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 – Класиране от 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. 

 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 317 

     

  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.10 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – 

Белица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, Общински съвет – Белица реши: 

   Раздел VI – Дейности и срокове по записването на деца в общинските 

детски заведения от 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. 
 

 

 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 318 

     

  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.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 VII – Записване след класирането и представяне на 

допълнителни документи от  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. 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 319 

     

  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.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 VIII – Преместване от  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. 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 320 

     

  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.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 IX Отписване от  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. 

  

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 321 

     

  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, 

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. 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №322 

 
  На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, Общински съвет – 

Белица реши: 

1. Дава съгласие Кметът на община Белица да проведе процедурите за отдаване 

под наем, чрез публичен търг на самостоятелен обект /кафе-аперитив/ с 

идентификатор  №03504.402.53.1.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Белица, одобрена със Заповед №РД-18-53/01.04.2008 година на 

Изпълнителен директор на АГКК-София, с адрес на самостоятелния обект: гр. 

Белица, община Белица, П.К. 2780, ул. Георги Андрейчин №3, сграда №1, ниво 

1. Площ 140 (сто и четиридесет) кв.м., Предназначение на самостоятелния обект: 

За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1(едно), собственост на Община 

Белица съгласно АОС /ч/ №575/05.11.2014г., вписан под вх.Р.№4734/12.11.2014 

година, Том XV на съдия по вписванията при РС – гр. Разлог, по условията на 

глава Шеста от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

2.  Възлага на Кмета на община Белица да проведе процедурите за отдаване под 

наем по реда на Глава Шеста от НРПУРОИ, чрез публичен търг на обекта 

описан по горе в т.1. както следва: 

2.1. Определя начална тръжна цена  - 100 (сто) лева, съгласно чл.14, ал.8 от 

Закона за общинската собственост; 

2.2. Определя депозит за участие в размер на 300 (триста) лева, съгласно 

чл.75, ал.7, т.2 от НРПУРОИ; 

2.3. 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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №323 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6, във 

връзка с чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Белица реши: 

       Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация, одобрен с Решение №116, протокол 

№9/26.09.2011 година, по отношение на ширината на улицата между о.т. 

100 и о.т. 114, кв.13 с предвиждане да отпадне улица с ширина 6,00 метра и 

да се предвиди 2,25 м. – пешеходна 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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №324 

   

   На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.173, ал.1, т.3 

от Търговския закон и чл.11, ал.1, т.6 от Наредбата за условията и реда при 

които общината упражнява правото си на собственик върху общинската 

част на капитала на търговските дружества, Общински съвет – Белица 

реши: 

1.Приема ГФО на общинското търговско дружество „Мусала-

2004”ЕООД както следва: 

1.1 Счетоводен баланс – сума на актива 178 х.лв.,сума на пасива 178 х.лв 

1.2 Отчет за приходите и разходите – финансов резултат /счетоводна 

загуба 6 х.лв./ 

1.3 Отчет на паричните потоци – 4 х.лв. 

1.4 Отчет за собствения капитал – 162 х.лв. 

1.5 Отчет на нетекущите активи – 167 х.лв. 

2.Възлага на управителя на дружеството да представи одобреният 

Годишен финансов отчет в изпълнение на издадени указания от 

Агенция по вписвания относно подадено заявление за публикуване на 

ГФО 2015г. с входящ номер 20160624094618/24.06.2016г. в срок до 

30.06.2017г. 

Приложения: 

1.Годишен финансов отчет на фирма „Мусала-2004”ЕООД за 2015г. 

2.Доклад за дейността, на основание чл.247. от ТЗ 

3.Указания към подадено заявление – от АВ. 

 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №325 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2, чл.35, ал.1; 

чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,  Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие да бъде актуализирана Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2017г., като в Раздел III, точка 1.2 – Продажби да бъде допълнен 

недвижим имот с идентификатор №03504.401.158 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Белица, одобрени със Заповед 

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

София, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване с площ 129 (сто 

двадесет и девет) кв.м. Този имот е частна общинска собственост, за 

който е съставен АОС/ч/ №795/11.04.2017 година вписан с вх.рег. 

№1520/25.04.2017 година, Том V/дело 935/2017г. на съдия по 

вписванията в РС – гр. Разлог. 

2. Утвърждава оценка за имота, изготвена от независим лицензиран 

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

размер на 990,00 (деветстотин и деветдесет )лева, без включен ДДС. 

3. Дава съгласие на Кмета на община Белица да проведе процедурите за 

продажба на общински поземлен имот с идентификатор 

№03504.401.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Белица, одобрени със Заповед №РД-18-53/01.04.2008 година на 

Изпълнителен директор на АГКК – София, Трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване с площ 129 (сто двадесет и девет) кв.м. Този имот е 

частна общинска собственост, за който е съставен АОС/ч/ 
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№795/11.04.2017 година, вписан с вх.рег. №1520/25.04.2017 година, 

Том V/дело 935/2017г. на съдия по вписванията в РС – гр. Разлог, 

чрез публичен търг по реда и условията на глава  VI от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и Закона за общинската собственост. 

4. Спечелилият публичният търг да заплати всички дължими данъци, 

такси и оценка на независим лицензиран оценител, предвидени в 

НРПУРОИ и Закона за общинската собственост. 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №326 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9,т.2, чл.35, ал.1; 

чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,  Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие да бъде актуализирана Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2017г., като в Раздел III, точка 1.2 – Продажби да бъде допълнен 

недвижим имот с идентификатор №03504.401.161 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Белица, одобрени със Заповед 

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

София, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; 

Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване с площ 520 

(петстотин и двадесет) кв.м. Този имот е частна общинска 

собственост, за който е съставен АОС/ч/ №797/04.04.2017 година 

вписан с вх.рег. №1518/25.04.2017 година, Том V/дело 933/2017г. на 

съдия по вписванията в РС – гр. Разлог. 

2. Утвърждава оценка за имота, изготвена от независим лицензиран 

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

размер на 4 751,00 (четири хиляди седемстотин  петдесет и 

един)лева, без включен ДДС. 

3. Дава съгласие на Кмета на община Белица да проведе процедурите за 

продажба на общински поземлен имот с идентификатор 

№03504.401.161 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Белица, одобрени със Заповед №РД-18-53/01.04.2008 година на 

Изпълнителен директор на АГКК – София, Трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг 

вид  застрояване с площ 520 (петстотин и двадесет) кв.м. Този имот е 
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частна общинска собственост, за който е съставен АОС/ч/ 

№797/04.04.2017 година вписан с вх.рег. №1518/25.04.2017 година, 

Том V/дело 933/2017г. на съдия по вписванията в РС – гр. Разлог, 

чрез публичен търг по реда и условията на глава VI от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и Закона за общинската собственост. 

4. Спечелилият публичният търг да заплати всички дължими данъци, 

такси и оценка на независим лицензиран оценител, предвидени в 

НРПУРОИ и Закона за общинската собственост. 

 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №327 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9,т.2, чл.35, ал.1; 

чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,  Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие да бъде актуализирана Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2017г., като в Раздел III, точка 1.2 – Продажби да бъде допълнен 

недвижим имот с идентификатор №03504.401.159 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Белица, одобрени със Заповед 

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

София, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване с площ 132 (сто 

тридесет и два) кв.м. Този имот е частна общинска собственост, за 

който е съставен АОС/ч/ №796/04.04.2017 година вписан с вх.рег. 

№1516/25.04.2017 година, Том V/дело 931/2017г. на съдия по 

вписванията в РС – гр. Разлог. 

2. Утвърждава оценка за имота, изготвена от независим лицензиран 

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

размер на 998,00 (деветстотин деветдесет и осем)лева, без включен 

ДДС. 

3. Дава съгласие на Кмета на община Белица да проведе процедурите за 

продажба на общински поземлен имот с идентификатор 

№03504.401.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Белица, одобрени със Заповед №РД-18-53/01.04.2008 година на 

Изпълнителен директор на АГКК – София, Трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване с площ 132 (сто тридесет и два) кв.м. Този имот е частна 
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общинска собственост, за който е съставен АОС/ч/ №796/04.04.2017 

година вписан с вх.рег. №1516/25.04.2017 година, Том V/дело 

931/2017г. на съдия по вписванията в РС – гр. Разлог, чрез публичен 

търг по реда и условията на глава  VI от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

Закона за общинската собственост. 

4. Спечелилият публичният търг да заплати всички дължими данъци, 

такси и оценка на независим лицензиран оценител, предвидени в 

НРПУРОИ и Закона за общинската собственост. 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №328 

 

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

общинската собственост и чл.192, ал.3, чл.193, ал.4 от Закона за устройство 

на територията, Общински съвет – Белица реши: 

1. Утвърждава оценка на сервитута на трасето, което минава през 

имотите общинска собственост, изготвена от независим лицензиран 

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

размер на 2 056,00 (две хиляди и петдесет и шест) лева, без включен 

ДДС. 

2. Дава право на Кмета на общината да учреди възмездно право на 

преминаване на „Био органик България” ООД, гр. Белица, ЕИК 

203658347 през следните общински имоти: ПИ №20064.1.584, 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на 

трайно ползване: За второстепенна улица – 42,07 кв.м.; ПИ 

№20064.1.586, Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица – 

99,26 кв.м.; ПИ №20064.1.529, Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица – 45,49 кв.м.; ПИ №20064.1.533, Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: За второстепенна улица – 145,26 кв.м.; ПИ №20064.1.678, 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на 

трайно ползване: За второстепенна улица – 135,23 кв.м. Общата 

площ на трасето, което минава през имоти-общинска собственост е 

467,31 кв.м. 

3. Възлага на Кмета на Община Белица да издаде Заповед и сключи 

Договор с „Био органик България” ООД, гр. Белица, ЕИК 203658347 

за учредено право на преминаване. 

 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 329 

 

     На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.346, ал.2 и §31 от преходните и 

заключителни разпоредби от Закона за предучилищното и училищното 

образование, 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: 

1. Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски 

градини 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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 330 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.6, 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, чл.89 от ЗДБРБ за 2017г., Общинският съвет - Белица реши: 

 

I. Дава съгласие, да бъде извършена трансформация на целева 

субсидия за капиталови разходи по §§31-13 в целеви трансфер за 

финансиране разходите на общината за извършаване на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната 

мрежа по §§31-18 по обекти в размер на 90773лв., както следва: 

 

1. Функция: ЖС, БКС  и опазване на околната среда. 

          Дейност: Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа. 

 

1.1. Обект: Текущ ремонт на уличната мрежа град Белица. 

12000,00 лв. 

 

1.2. Обект: Възстановяване на улична асфалтова настилка след 

подмяна на водопровод с. Бабяк, община Белица. 

50000,00лв. 

 

2. Функция: Транспорт и съоръжения 

Дейност: Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане 

на пътища. 

 

2.1. Обект: Текущ ремонт на общински пътища. 

28773,00лв. 

 

II. Упълномощава кмета на община Белица да изготви предложение 
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до Министъра на финансите с искане за извършване на промяна 

по чл.89, ал.3 от ЗДБРБ за 2017г., като целевата субсидия за 

капиталови разходи по бюджета на общината §§31-13 се 

трансформира в целеви трансфер за финансиране разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и на уличната мрежа по §§31-18 от ЕБК в 

размер на 90773 лв. 

/деветдесет хиляди седемстотин седемдесет и три лева/ 

 

Средствата, които се трансформират са заложени в 

инвестиционната програма на община Белица за 2017г. по 

т.2.2.2.3 – Функция: Жилищно строителство, благоустройство и 

комунално стопанство. 

Дейност: В и К 

Обект: Изграждане на водопровод с. Бабяк – първоначален 

план 182 700 лв. приета с Решение №226/14.01.2017г. на 

общински съвет – Белица. 

 

III. Към изготвеното предложение до Министъра на финансите да 

се приложат всички изискуеми документи съгласно ФО 

№1/09.01.2017г. 

 
 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е:331 

 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 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 за реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Белица, Общинският съвет  - Белица реши: 

 

          1.Извършва промени в поименния списък на Капиталовите разходи за 2017 

г.,  одобрен с Решение № 226 /24.01.2017 г., както следва:                                                                                                      

Одобрява извършените промените в разпределението  на целевата 

субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в 

размер 296927 лв., както следва: 

            

 2.2.1 Разходи за основен ремонт на ДМА   § 51-00  

  87500 лв. 

 

 2.1.1 Функция  Общи държавни служби  

                  Дейност общинска администрация 

  

 Обект: Основен ремонт кметства Гълъбово, Г.Краище, Черешово 

                

                  60 000.00 лв. отпада от поименния списък   

           

  2.2.1.2 Функция Образование 

              Дейност Детски градини 

   Обект: Основен ремонт подстъпи към детски градини  10000.00 лв.  

               отпада от поименния списък 

 

  2.2.1.3 Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално  

стопанство и опазване на околната среда        било  100 000.00 лв. става 10000 лв. 
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                   Дейност В и К 

 Обект: Основен ремонт на водопроводи в селата: 

* Черешово                        15000.00 лв. става 10000 лв. 

* Дагоново                          20000.00 лв. отпада от поименния списък 

* Кузьово                            15000.00 лв.  отпада от поименния списък 

* Лютово                             20000.00 лв.  отпада от поименния списък 

* Гълъбово                         15000.00 лв.  отпада от поименния списък 

* Орцево                             15 000.00 лв. отпада от поименния списък 

  2.2.1.4 Функция ЖС, БКС и опазване на околната среда 

                Дейност Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа   

                 

         Обект: Рехабилитация  и реконструкция на вътрешна улична мрежа в град Белица,   

         ул.Димо Хаджидимов и ул.Георги Андрейчин- нов обект 

                 § 51-00          20860.00 лв.               
                                 

                                   

2.2.1.6      Функция: ЖС, БКС и опазване на околната среда 

                  Дейност В и К 

 

                  Обект: Ремонт на отводнителен  и напоителен канал в с.Краище – нов обект 

                   § 51-00  8000.00 лв.             
               

  2.2.1.7    Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности 

                    Дейност: Спортни бази за спорт за всички 

 

                     Обект: Ремонт на стадиона в град Белица – нов обект 

                      § 51-00  48640 лв.   

 

  

           2.2.2 Разходи за придобиване на ДМА  § 52-00   

  164150 лв. по § 31-13  и 4186 лв. по § 40-00 

            

            2.2.2.1 Функция  Общи държавни служби  

                      Дейност общинска администрация 

          Обект: Оборудване на сградата на общинска администрация                        

                                                                            30000.00 лв. отпада от 

поименния списък 

 

          Обект: Придобиване на компютри общинска администрация   

                       Било:  10000.00 лв.               става 5660 лв. 

 

          Обект: Придобиване на машини и оборудване          нов обект 

                      § 52-00  3970 лв. 



            

                     2.2.2.3 Функция: Жилищно строителство, благоустройство и  

                    ком. стопанство   

                    Дейност: В и К   

         Обект: Изграждане на водопровод с.Бабяк     

                      Било: 182 700.00 лв.   става 38000 лв.               § 52-00 

 

 

         Обект: Изграждане водопровод с.Палатик                    нов обект   

                     § 52-00             45000 лв.                                                
         Обект: Изграждане водопровод с.Лютово                      нов обект 

                      § 52-00           45000 лв. 

          Обект: Изграждане водопровод с.Кузьово                    нов обект   

                      § 52-00      21906 лв.      в т.ч  4186 лв. от приходите по § 40-

00 

                         17720 лв. по § 31-13   

          Други дейности, жилищно строителство, благоустройство и 

регионално развитие. 

          Обект: Изграждане на 4 бр. автобусни спирки 

                       Било:8000 лв.  става 6 бр. за 8800 лв. 

                       §52-00    
 

         2.2.3 Придобиване на НМДА    § 53-00        

          34277 лв. 

 

        2.2.3.1 Функция Общи държавни служби 

                    Дейност Общинска администрация 

 

        Обект: Придобиване на счетоводен софтуер         

                     Било:     1000.00 лв.    става 2500 лв. § 53-00 

        2.2.3.2 Функция ЖСБРР 

                    Дейност Изграждане, ремонт и поддържане  

                    на уличната мрежа 

 

        Обект: Проектиране на ремонт улици 10 000.00 лв. отпада от   

                   поименния списък 

                    Дейност Чистота 

 

        Обект: Проектиране  закриване нерегламентирано  

                    сметище                20000.00 лв.   отпада от поименния списък 

                    Дейност В и К  

        Обект: Изработване на общ устройствен план на община Белица – нов 

обект        



                   §   53-00   31777 лв. 

 

         Обекти, които променят параграфа на отчитане, без да се 

променя стойността:    

         11000 лв.  

       от  план на отчитане по § 53-00 , се прехвърлят в план на 

отчитане по § 52- 00                          

     

              2.2.3.2 Функция ЖСБРР 

                    Дейност В и К  

 

            Обект: Изработване на проект “ Канализация с.Краище“          

                   Било §53-00   8000 лв.      става      §52-00         8000.00 лв.     

 

          2.2.3.2 Функция ЖСБРР 

          Обект: Изработване на проект за превенция на пожарите в община       

          Белица         

                   Било  § 53-00  3000 лв.     става § 52-00 3000 лв. 

 

 

   2.Остават без корекция, по  Решения № 226/ 24.01.2017г. и Решение № 

293/ 26.05.2017г. следните обекти от поименния списък на 

Капиталовите разходи за 2017 г. по бюджета на община Белица. 

 

          2.1.1 Функция  Общи държавни служби  

                  Дейност общинска администрация 

          Обект: Основен ремонт сграда община Белица                      

                 § 51-00       60000.00 лв. 

 

           2.2.2.2 Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности 

                      Дейност Физкултура и спорт 

 

          Обект: Изграждане спортна площадка с.Г.Краище                                                                

                      § 52-00    60000.00 лв. 

 

          2.2.2.3 Функция Жилищно строителство, благоустройство и  

                    ком.стопанство   

                    Дейност: В и К    

         

         Обект: Изграждане на видеонаблюдение                 

                     § 52-00 6000.00 лв. 



 

        2.2.2.4 Функция Функция ЖС, благоустройство и ком. Стопанство 

                     Дейност: Изграждане, ремонт и поддържане на уличната   

                     мрежа 

         Обект: Изработване на проект “Реконструкция на уличната        

                        мрежа  с.Краище, община Белица  

                        § 52-00   55000 лв. 

 

     3.Инвестиционната програма във функция „ Образование“ в размер на 

12000 лв., приета с Решение № 226/ 14.01.2017 г., не се променя. 

 

 

                                                                            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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №332 

 

  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. Александра Илиева Стойкова – 200.00лв. 

2. Янка Иванова Кошова – 460.00 лв. 

3. Айре Салихова Лютова – 300.00 лв. 

4. Сабри Али Фейзола – 200.00 лв. 

5. Георги Димитров Матев – 100.00 лв. 

6. Мехмедали Хюсеин Аджийски – 120.00 лв. 

7. Исмаил Мехмед Рункьов – 300.00 лв. 

8. Исмаил Реджепов Кунгьов – 120.00 лв. 

9. Велчо Димитров Галев – 100.00 лв. 

10. Стойна Мирова Генева – 50.00 лв. 

11. Али Хасанов Лютов – 200.00 лв. 

12. Ибрахим Исмаил Атипов – 300.00 лв. 

13. Никола Стефанов Мраценков – 600.00 лв. 

14. Мария Бончова Смилкова – 350.00 лв. 

15. Решиде Шольова – 200.00 лв. 

16. Сабиха Топузарска – 200.00 лв. 

17. Мариана Георгиева Чорбаджиева – 250.00 лв. 

18. Мариана Георгиева Лефтерова – 200.00 лв. 

19. Юсуф Мехмед Пастрамарски – 300.00 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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №333 

 

    На основание чл.21, ал.1,  т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6, във връзка 

с чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Белица разрешава изработване 

на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация, одобрен с Решение №52 по Протокол №3/29.03.2011 година на 

Общински съвет – Белица по отношение на УПИ-II-2129, кв.31, 

представляващ имот с идентификатор №03504.403.2129 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Белица, одобрени със Заповед №РД-

18-53/01.04.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София с 

предвиждане за промяна на предназначение от „Жилищен блок и 

магазини” в „Озеленяване”. 

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

одобрява задание за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, 

изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ. 

 

Приложение: 

1.Задание; 

2.Копие от АОС/ч/ №308/07.05.2012г., вписан под №115, том 5, 

рег. №2025 от 15.05.2012г. на Служба по вписванията  - гр. Разлог. 

3.Скица от ПУП-ПР на гр. 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   № 25 

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

28.06.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №334 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с § 6в, ал.2 от 

Допълнителните разпоредби на ЗНП и чл.7, ал.1 от Постановление 

№84 на МС от 06.04.2009г. за приемане на Списък на средищните 

училища в Република България, определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните училища и приемане на 

финансови правила за разходване на средствата за допълнително 

финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от 

средищните училища Общински съвет – Белица дава съгласие да 

бъде запазен статута на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Бабяк и СУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Белица, като „средищни училища”. 

 
 

                                                                            Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

   Вярно с оригинала  
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