
    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   № 14 

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

20.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №141 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Белица реши: 

1. Дава съгласие Община Белица да кандидатства и да изпълнява 

проектно предложение: „Реконструкция, оборудване и 

обзавеждане на образователна инфраструктура, включващ 

следният обект: • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град 

Белица“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите 

на Общинския план за развитие на община Белица за периода 

2014-2020 г.  

3. Общинският съвет - Белица упълномощава кмета на община 

Белица да предприеме всички необходими действия, във връзка 

с кандидатстването на Община Белица по проекта  по ПРСР 

2014-2020 пред  ДФ „Земеделие, да подготви всички изискуеми за 

целта документи, както и да подаде заявление за кандидатстване 

по „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ във 

връзка с проекта . 

  

 

 

 

                                                                         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   № 14 

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

20.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №142 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Белица реши: 

1. Дава съгласие Община Белица да кандидатства и да изпълнява 

проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в населени места на територията на община Белица” 

по подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите 

на Общинския план за развитие на община Белица за периода 

2014-2020 г.  

3. Общинският съвет - Белица упълномощава кмета на община 

Белица да предприеме всички необходими действия, във връзка с 

кандидатстването на Община Белица по проекта  по ПРСР 2014-

2020 пред  Държавен фонд „Земеделие, да подготви всички 

изискуеми за целта документи, както и да подаде заявление за 

кандидатстване по „Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020“ във връзка с проекта . 

 

 

 

                                                                         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   № 14 

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

20.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №143 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Белица реши: 

1. Дава съгласие Община Белица да кандидатства и да изпълнява 

проектно предложение  „Реконструкция и рехабилитация на 

общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара 

Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / 

Белица - лет.Семково”, „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - 

Лютово / Краище - Горно Краище”, на територията на община 

Белица” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Белица за периода 2014-

2020 г. 

3. Общинският съвет - Белица упълномощава кмета на община 

Белица да предприеме всички необходими действия, във връзка с 

кандидатстването на Община Белица по проекта  по ПРСР 2014-

2020 пред  ДФ „Земеделие, да подготви всички изискуеми за целта 

документи, както и да подаде заявление за кандидатстване по 

„Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ във връзка 

с проекта . 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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