
     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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №367 

   

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

AK-313/07.09.2017г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №357 по Протокол №27/24.08.2017г., 

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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №368 

 

    Общински съвет – Белица не разрешава учредяване на безвъзмездно 

право на преминаване на трасе на подземна оптична мрежа за електронни 

съобщения за нуждите на „Телекабел“ АД в землището на гр. Белица през 

следните общински имоти: 

1. ПИ №03504.177.34, Трайно предназначение на територията: 

Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, полски, 

ведомствен път; 

2. ПИ №03504.177.816, Трайно предназначение на територията: 

Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, полски, 

ведомствен път; 

3. ПИ №03504.178.817, Трайно предназначение на територията: 

Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, полски, 

ведомствен път; 

4. ПИ №03504.179.121, Трайно предназначение на територията: 

Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, полски, 

ведомствен път; 

5. ПИ №03504.179.822, Трайно предназначение на територията: 

Земеделска, Начин на трайно ползване: Поземлен имот с 

недефиниран начин на трайно ползване; 

6. ПИ №03504.192.829, Трайно предназначение на територията: 

Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, 

ведомствен път; 

7. ПИ №03504.403.2043, Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица; 

8. ПИ №03504.403.2059, Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица; 

9. ПИ №03504.403.2062, Трайно предназначение на територията: 
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Територия на транспорта, Начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица. 

 
 

 

                                                                            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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 369 

 

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

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

Общински съвет – Белица реши: 

   Дава съгласие за предоставяне на имота на Общинска служба по 

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

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

окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост 

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

на наследниците на Мустафа Ибчов Атипов, бивш жител на с. Кузьово, 

община Белица върху следните проектни поземлени имоти с 

идентификатор, както следва: 

 - Поземлен имот с идентификатор №40453.11.128 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Кузьово, община Белица одобрени 

със Заповед №РД-18-68/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, ТПТ – Земеделска, НТП – Нива с площ 1 982 /хиляда 

деветстотин осемдесет и два) кв.м., местност „Кузьово“, собственост на 

Община Белица, съгласно АЧОС №770/11.11.2016 година, вписан с вх.рег. 

№4740/24.11.2016 година, Акт №191, том XIII/дело №2914/2016 година от 

съдия по вписванията към Службата по вписванията  - град Разлог, 

предоставен на Община Белица по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ от Директора на 

ОД „Земеделие“ – гр. Благоевград. 

- Проектен имот с  идентификатор №40453.11.134 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Кузьово, община Белица одобрени със 

Заповед №РД-18-68/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на АГКК-

София, ТПТ – Земеделска, НТП – Ливада с площ 2317 / две хиляди триста 

и седемнадесет) кв.м., местност „Кузьово“, който е образуван в ПИ  с 

идентификатор №40453.11.126 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на село Кузьово, община Белица одобрени със Заповед №РД-18-

68/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, ТПТ – 

Земеделска, НТП – Ливада, целия с площ 59624 / петдесет и девет хиляди 
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шестстотин двадесет и четири/ кв.м., собственост на Община Белица, 

съгласно АОС(ч) №726/21.01.2016 година, предоставен на Община Белица 

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

Благоевград. 

 
 

 

 

                                                                            Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

   Вярно с оригинала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №370 

 

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

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

Общински съвет – Белица реши: 

   Дава съгласие за предоставяне на имота на Общинска служба по 

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

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

окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост 

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

на наследниците на Калин Георгиев Цурев, бивш жител на град Белица, 

община Белица върху проектен поземлен имоти с идентификатор, както 

следва: 

 - Проектен имот с  идентификатор №03504.240.97 по кадастралната 

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

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

АГКК-София, ТПТ – Земеделска, НТП – Нива с площ 1 369 / хиляда триста 

шестдесет и девет) кв.м., местност „Екалов дол“, който е образуван в ПИ  с 

идентификатор №03504.240.92 по кадастралната карта и кадастралните 

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

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

Земеделска, НТП – Нива, целия с площ 3 746 / три хиляди седемстотин 

четиридесет и шест/ кв.м., собственост на Община Белица, съгласно 

АОС(ч) №823/08.08.2017 година, предоставен на Община Белица по реда 

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

 

 
 

 

                                                                            Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

   Вярно с оригинала  
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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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е:371 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинския съвет – Белица  

реши: 

 І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.111 от Закона за горите и 

във връзка с чл.106 от Закона за горите и чл. 9, ал. 3 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет - Белица 

приема количествата за ползване на дървесина в горските територии - 

общинска собственост, съгласно приложение №1 към настоящото 

решение. 

 ІІ. На основание чл.5, ал.3 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, определя ползването на дървесината от насажденията в 

Приложение №1 общинска собственост да се осъществи съгласно чл.112, 

а.1, т.1 от Закона за горите – чрез продажба на стояща дървесина на корен. 

     ІІІ. На основание чл. 111, ал.4, т.1   от Закона за горите и чл.71, ал.6, 

т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, добивът и 

продажбата на стояща дървесина на корен възлизащ на 483 пл.м3 да се 

осъществи съгласно чл.111, ал. 2, т. 2 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.4 

и чл.71, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

 

                                                                            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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №372 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.9  и т.23 и ал.2 от  ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.4 и 

чл.147, ал.2 и чл.149 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.4 от Наредбата за 

условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик 

върху общинската част на капитала в търговските дружества, Общински 

съвет – Белица реши: 

1. Изважда от активите на еднолично общинско дружество с 

ограничена отговорност, изцяло собственост на Община Белица, с 

наименование „Мусала 2004“ ЕООД, гр. Белица, следните моторни 

превозни средства: 

МАЗ 5549; Вид: Товарен автомобил; рег. №Е 4207 ВК; рама: 11664; 

двигател: № 2361008023 на стойност 2100.00 /две хиляди и сто/ лв., и 

шкода Бобър 12-1; вид: Сметосъбирач; рег. № Е 6728 ВМ; рама: 

J2FD0389; двигател №1813111395 на стойност 4200.00 /четири 

хиляди и двеста/ лв., направени като непарична вноска от 

собственика в капитала на дружеството, на обща стойност 6 300.00 

лв. 

2. Намаля капитала на „Мусала 2004“ ЕООД, гр. Белица със 6 300.00 

/шест хиляди и триста/ лв. от 178 901 /сто седемдесет и осем хиляди 

деветстотин и един/ лв. на 172 601.00 /сто седемдесет и две хиляди 

шестстотин и един/ лв., като капитала се разпределя в 17 260.00 

/седемнадесет хиляди двеста и шестдесет/ лв. дружествени дяла, 

всеки един от който с номинална стойност по 10.00 лв. 

    Намаляването е цел изваждане от активите на “Мусала 2004” 

ЕООД, гр. Белица на внесените като непарична вноска в капитала на 

дружеството моторни превозни средства: МАЗ 5549; Вид: Товарен 

автомобил; рег. № Е4207 ВК; рама:11664; двигател: № 2361008023 и 

шкода Бобър 12-1; вид: Сметосъбирач; рег. № Е 6728 ВМ; рама: 
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J2FD0389; двигател №1813111395, поради бракуването и 

ликвидирането на посочените МПС с оглед на негодността им. 

3. Изменя Учредителния акт на дружеството „Мусала 2004“ ЕООД, гр. 

Белица, като в чл.5, съществуващия текст „Капиталът на 

дружеството е в размер на 178 901 сто седемдесет и осем хиляди 

деветстотин и един/ лв., разпределен  на 17 890 /седемнадесет хиляди 

осемстотин и деветдесет/ лв. дружествени дяла, всеки един от който 

с номинална стойност по 10 лв. /десет лева/ се заменя с „Капиталът 

на дружеството е в размер на 172 601.00 /сто седемдесет и две 

хиляди шестстотин и един/ лв., като капитала се разпределя в 

17 260.00 /седемнадесет хиляди двеста и шестдесет/ лв. дружествени 

дяла, всеки един от който с номинална стойност по 10.00 лв. 

„Приложение №1. 

III.Възлага на Кмета на общината и Управителя на „Мусала 2004“ 

ЕООД да извършат всички юридически и фактически действия, 

включително и чрез пълномощник, за надлежното вписване на горните 

решения по партидата на дружеството в търговския регистър към 

Агенция по Вписванията. 

 
 

 

                                                                            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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №373 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет –

Белица реши: 

1. Дава съгласие Община Белица да подаде проектно предложение 

„Социално предприемачество без граници на територията на 

община Белица“ по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество“ на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 

2. Общински съвет – Белица декларира, че дейностите, включени в 

проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за 

развитие на община Белица за периода 2014 – 2020 г. 

3. Общински съвет –Белица дава съгласие община Белица да 

осигури собствени финансови средства, за извършване на 

допустимите и недопустимите разходи (ако има такива) по 

проекта, докато те бъдат верифицирани и възстановени от 

Управляващия орган на Програмата. 

4. Възлага на Кмета на община Белица да осъществи всички 

необходими действия за подготовка и подаване на проектно 

предложение „Социално предприемачество без граници на 

територията на община Белица“  по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие 

на социалното предприемачество“ на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 
 

 

                                                                            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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №374 

 

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

чл.7, ал.4 , т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински 

съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски за 

отпускане на персонална пенсия на детето Анифе Сайфо Орцева от с. 

Краище, община Белица, област 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  
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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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №375 

 

     Общински съвет – Белица не разрешава изработване на Подробен 

устройствен план  за два броя водохващания в ПИ с идентификатори 

№03504.1.698 и №03504.1.699 по КККР на гр. Белица и ПУП за сграда за 

МВЕЦ в ПИ с идентификатор №03504.1.700 по КККР 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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №376 

 

        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, Общинският съвет - Белица реши: 

       I.Извършва промени в поименния списък на Капиталовите 

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

№293/26.05.2017г., Решение №330 и 331/28.06.2017г. и Решение 

№346/26.07.2017г., Решения №362 и 363 /24.08.2017г.,  както следва:  

                                                                                                    

 1.Функция: Почивно дело, култура, религиозни дейности“.   

    Дейност: „Спортни бази за спорт за всички“ 

    Обект: Било: „Ремонт на стадиона в град Белица“      §51-00   48640 лв. 

    Става: „Основен ремонт на стадиона в град Белица   §51-00   48640 лв. 

 

 2.Функция: „Жилищно строителство, благоустройство и ком. стопанство“ 

    Дейност: „Други дейности по ЖСБРР“ 

 

Обект: Било: „Изграждане на 6 бр. автобусни спирки”      §52-00   8800 лв. 

Става: „Изграждане на 6 бр. автобусни спирки“                 §52-00   8800 лв.  

в т.ч.: 

2.1.Придобиване на автобусна спирка с. Кузьово                 §52-00  1212 лв. 

2.2.Придобиване на автобусна спирка с. Бабяк                     §52-00  1618 лв. 

2.3.Придобиване на автобусна спирка с. Дагоново               §52-00  1618 лв. 

2.4.Придобиване на автобусна спирка гр. Белица                  §52-00  1618 лв. 

2.5.Придобиване на автобусна спирка с. Г.Краище               §52-00  1618 лв. 

2.6.Придобиване на автобусна спирка с. Г.Краище               §52-00  1116 лв. 

 

3.Функция „Общи държавни служби“ 

   Дейност: Общинска администрация 
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   Обект: Било: „Придобиване на машини и оборудване“     §52-00  3970 лв. 

   Става: „Придобиване на машини и оборудване“                §52-00  3970 лв. 

в т.ч. : 

3.1.Придобиване на къртач                                                        §52-00  1440 лв. 

3.2.Придобиване на храсторез                                                   §52-00  1200 лв. 

3.3.Придобиване на моторна косачка                                       §52-00  1330 лв. 

 

4. Задължава кметът на общината да отрази направените промени по 

бюджета на общината за 2017г., както и да уведоми МФ за тях.     

 
 

 

                                                                            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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №377 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 

Общински съвет – Белица реши: 

   Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за захранващ водопровод с. Лютово, намиращ се в 

поземлени имоти с идентификатори №44762.1.7, №44762.1.16, 

№44762.1.15, №44762.1.6, №44762.1.94, №44762.1.14, №44762.1.5 и 

№44762.1.18 по ККР на землище на с. Лютово. ПИ с идентификатор 

№15638.1.27 по ККР на землище на с. Гълъбово и ПИ с идентификатори 

№02107.9.627, №02107.9.241, №02107.9.629, №02107.9.251 и  №02107.9.31 

по ККР на землище на с. Бабяк. 

 
 

 

                                                                            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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №378 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от 

ЗУТ, Общински съвет – Белица разрешава изработване на:  

          Изменение на ПУП- План за регулация на гр. Белица, с цел 

премахване на част от улицата между о.т. 149 и о.т. 150 с площ от 88.60 

кв.м. 

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

одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 

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

 
 

 

                                                                            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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №379 

   

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.6 от ЗОС, чл. 192, ал.3, 

чл.193, ал.4 от ЗУТ, 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 2278,01 лв. без включен ДДС. 

2. Дава право на Кмета на Община Белица да учреди възмездно право 

на преминаване на „Био органик България“ ООД, ЕИК 203658347 

през следните общински имоти: 

- Поземлен имот №20064.1.668, Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица – 102,48 кв.м.; 

- Поземлен имот №20064.1.582, Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица – 8,19 кв.м.; 

- Поземлен имот №20064.1.585, Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица – 171,48 кв.м.; 

- Поземлен имот №20064.1.664, Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица – 143,74 кв.м.; 

- Поземлен имот №20064.1.661, Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица – 40,80 кв.м.; 

- Поземлен имот №20064.1.538, Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица – 46,26 кв.м.; 
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- Поземлен имот №20064.1.593, Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг 

вид застрояване – 4,78 кв.м.; 

 

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

Договор с „Био органик България“ ООД, ЕИК 203658347 за 

учреденото право на преминаване. 

 

 
 

                                                                            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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №380 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 и чл.35, ал.3 от 

Закона за общинската собственост и чл.37, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ,  

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 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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №381 

 

  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. Ахмед Шольов – сумата от 400.00 лв. 

2. Фатиме Салих Терзи – сумата от 200.00 лв. 

3. Джемиле Мехмед Кельова – сумата от 200.00 лв. 

4. Муса Джемал Лютов – сумата от 100.00 лв. 

5. Веселка Калъчова – сумата от 100.00 лв. 

6. Муса Караахмед – сумата от 100.00 лв. 

7. Мехмед Ахмедов Жульов – сумата от 100.00 лв. 

8. Хасан Али Факирски – сумата от 100.00 лв. 

9. Исмаил Муртаза Бимбаш – сумата от 200.00 лв. 

10. Асан Рамадан Шольов – суамата от 120.00 лв. 

11. Алиш Лютов – сумата от 80.00 лв. 

12. Атидже Мехмед Шайгова – сумата от 250.00 лв. 

13. Атидже Исмаил Бимбаш – сумата от 150.00 лв. 

14. Кирилка Георгиева Китанова – сумата от 150.00 лв. 

15. Томана Димитрова Лефтерова – сумата от 80.00 лв. 

16. Мустафа Усаинов Бъсков – сумата от 400.00 лв. 

17. Валентин Георгиев Семов – сумата от 80.00 лв. 

18. Салих Ибрахимов Вехов – сумата от 100.00 лв. 

19. Ислям Салих Кельов – сумата от 100.00 лв. 

20. Ибрахим Реджеп Кунгю – сумата от 100.00 лв. 

21. Крум Панайотов Захов – сумата от 150.00 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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №382 

   

     На основание чл.21, ал.2 , чл.21, ал., т.24  от ЗМСМА и във връзка с 

чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с Протест на 

Окръжна прокуратура-Благоевград, Общинският съвет  - Белица реши: 

      Изменя чл.33 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, като отменя текста „режийни 

разноски в размер на 2 % и“.  

      След промяната чл.33 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 112 по 

Протокол №11 от 27.11.2008 год., изменена и допълвана с Решение № 113 

по Протокол № 12 от 22.12.2008 год., Решение № 31 по Протокол №5 от 

24.04.2012 г., Решение № 178 по Протокол №17 от 23.11.2016 г. на 

Общински съвет – Белица, придобива следния вид: Чл.33 При 

разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост, 

приобретателите заплащат на Общината данък по чл.47 от ЗМДТ, 

/2,0% съгласно Решение №7, Протокол №1/2010 г./ изчислен по чл.46 

от същия  закон и нотариална такса върху: 

1. имота, обект на продажбата; 

2. ограниченото вещно право, което се учредява върху имота; 

3. по-скъпия имот при замяна; 

4. реалния дял, който получава лицето при делба.   

 
 

 

                                                                            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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №383 

 

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

реши: 

 1. Общински съвет – Белица образува временна комисия за подбор на 

кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Благоевград в състав от 5 

/пет/ души. 

 2. Общински съвет – Белица избира членове на временната комисия, 

както следва: 

 - Мустафа Калъчов – Председател; 

 - Христо Дунгьов; 

 - Акия Мусов; 

 - Али Орцев; 

 - Емил Вакльов; 

   

 
 

 

                                                                            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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №384 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.15  от ЗМСМА, чл.22 и чл.24 от Закона за 

туризма, Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие за участие на община Белица в Учредителния комитет 

за учредяване на ОУТР „Рила – Пирин“. 

2. Дава съгласие за участие и членство на община Белица в ОУТР 

„Рила – Пирин“. 

3. Упълномощава заместник кмета на община Белица инж. Красимира 

Мавродиева да представлява община Белица в ОУТР „Рила – 

Пирин“. 

 

 
 

 

                                                                            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   № 28 

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

27.09.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №385 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.45, ал.1, т.2, “б” „г“ 

от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Белица реши: 

1. Отпуска безвъзмездна финансова помощ на Община Кресна в 

размер на 1 й000.00лв. за подпомагане на пострадалите при пожара 

в Кресна. 

2. Възлага на Кмета на общината да преведе на Община  

Кресна посочената сума по т.1. 

 
 

 

                                                                            Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

   Вярно с оригинала  
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