
    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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 144 

   

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

АК-356/14.09.2016г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №138 по Протокол №13/25.08.2016г., 

относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските 

територии – собственост на община Белица, възлизащ на 11655 пл.м
3 

и 

определяне начина на ползването и за календарната 2016 година, 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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 145 
  

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

чл.24а, ал.3 и ал.4 от Закона за автомобилните превози и чл.99, т.2 от АПК, 

Общински съвет – Белица реши: 

1. Определя еднакъв срок на валидност на разрешението за извършване 

на таксиметров превоз на пътници – 3 /три/ години, считано от 

датата на издаване. 

  

 

 

 

                                                                         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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 146 

 

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие да бъде допълнен Раздел II  от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

касаещо настаняването под наем, продажбата и замяната на 

общинските ателиета и гаражи съгласно чл.50 от ЗОС. 

Приложение: - Проект за допълнение на глава IV, Раздел II  от 

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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №147 

 

   На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Белица 

реши: 

1. Приема Наредба за управление, стопанисване и ползване на 

земите от общинския поземлен фонд – собственост 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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е:148 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2  от ЗМСМА,  чл. 196, ал.3 от 

Закона за предучилищното и училищното образование /Дв.бр.79 от 

2015г., в сила от 1 август 2016г./,  Общински съвет – Белица реши: 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците на територията на община 

Белица до 2020 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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №149 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.8  и т.12 от  ЗМСМА, във връзка чл.8, 

ал.9 от ЗОС, §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

общинската собственост (ЗОС) и § 5, т.73 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински 

съвет – Белица реши: 

   Актуализира Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост на Община Белица за 2016г., както 

следва: 

   Създава Раздел IIIА – Определяне на общински обекти от 

първостепенно значение както следва: 

1. Обект „Основна алейна мрежа в курортен комплекс Семково“. 

 

 

                                                                         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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №150 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10  от ЗМСМА, Общински съвет  - 

Белица реши: 

1. Отпуска безлихвен заем на Народно читалище „Георги Тодоров – 

1885“ в размер на 19 558,00 лева за изплащане на предварителни 

разходи по проекти „Разгръщане на туристическия потенциал на 

общините Белица и Карбинци чрез сътрудничество за устойчиво 

използване на природните и културните ресурси“, с 

идентификационен номер CB006.1.21.192 и „Възстановяване на 

обекти от историческо и културно значение и опазване на 

материалното и нематериалното културно наследство в Белица и 

Македонска Каменица” с идентификационен номер CB006.1.21.191 

по Програма за ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ИНТЕРРЕГ – ИПП БЪЛГАРИЯ  - БЮР МАКЕДОНИЯ ПО 

ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Бюджетна линия №2014TC16I5CB006-

2015-1. 

2. Възлага на кмета на община Белица да извърши необходимите 

действия по изпълнение на точка 1 от настоящето решение. 

3. Задължава Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“ да 

възстанови отпуснатите средства на община Белица не по-късно от 

31.12.2016г. 

 

 

                                                                         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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №151 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал.5 

от Закона за общинската собственост, § 4 от ПЗР, Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 17, т. 

1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016г. на Министерство на земеделието и 

храните и Приложение №10 към чл. 35, ал. 1 от същата наредба, раздел III. 

ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ, т. 12 и т. 13, Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие  проект „ Интерактивни културно-информационни 

афиши в населените места на територията на община Белица” да 

бъде включен в Общинския план за развитие на Община Белица за 

периода 2014-2020  година. 

2. Приема, че дейностите по проекта за създаване на „Интерактивни 

културно-информационни афиши в населените места на територията 

на община Белица” отговарят на приоритетите на общината. 

3. Дава съгласие СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „КОЛИЗЕЙ” 

да кандидатства за финансиране по Мярка 7 на ПРСР. 

 

 

 

                                                                         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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №152 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Белица реши: 

1. Отпуска безлихвен заем на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бабяк 

в размер на 42 382.00 лв. за изплащане на текущи разходи. 

2. Възлага на кмета на община Белица да извърши необходимите 

действия по изпълнение на точка 1 от настоящето решение. 

3. Задължава ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бабяк да възстанови 

отпуснатите средства на община Белица не по-късно от 31.12.2016 

година. 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 15 

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

27.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №153 

 

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

чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет – 

Белица реши: 

1.Одобрява получените от Кмета на община Белица командировъчни 

пари в размер на 562.65лв. за първото тримесечие на 2016 година. 

2.Одобрява получените от Председателя на Общински съвет – 

Белица, командировъчни пари в размер на 25,00лв. за първото тримесечие 

на 2016 година. 

3.Одобрява получените от кмета на община Белица командировъчни 

пари в размер на 1603,50лв. за второто тримесечие на 2016 година. 

4. Одобрява получените от Председателя на Общински съвет – 

Белица, командировъчни пари в размер на 106,50лв. за второто тримесечие 

на 2016 година. 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 15 

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

27.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №154 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал. 5  от ЗМСМА, 

чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.46, ал.2 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белица, Общински съвет – 

Белица реши: 

1. Приема изпълнението на бюджета към 30.06.2016г. както следва: 

1.1. По прихода – 3 027 170.00 лв., разпределен по параграфи, 

съгласно Приложение №1; 

1.2. По разхода – 3 027 170.00 лв., разпределен по функции, дейности 

и видове разходи, съгласно Приложение №2; 

     2. Приема изпълнението на капиталовите разходи на община Белица 

към 30.06.2016г., съгласно Приложение №3; 

     3.  Приема изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз 

към 30.06.2016г., съгласно Приложение №4. 

 

 

                                                                         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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №155 

 

    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. 7, ал. 1 и 4 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, приема годишният план за 

ползване на дървесина в горските територии - общинска собственост за 

2016 г., 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 отделите в годишния 

план за 2016 г. общинска собственост да се осъществи съгласно чл. 5, ал. 1, 

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- 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 в подотдели 35„и“, 35„л“, 35„н“, 

159„в1“, 165„г“, 165„е“, 192„с“, 198“о“, 203„и“, 203„м“  от Годишния план 

за 2016 г. възлизащ на 1010 пл.м
3
 да се осъществи съгласно 111, ал. 2, т. 2 

от Закона за горите и чл.49, ал.1,т.4 и чл.71,ал.1.т.6 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. 

mailto:obsbelica@abv.bg


 

Приложение: 

1. Годишен план за ползване на дървесина за 2016г. - Приложение 

№1. 

2.Скици и актове за собственост на имотите попадащи в 

насажденията от Годишния план за 2016г. предложени за ползване. 

3. Удостоверения за идентичност на имотите. 

 

 

                                                                         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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

                                            РЕШЕНИЕ: №156 

 

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

Белица, дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ 

на следните лица: 

 

1. Емине Ибрахимова Атипова – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

2. Спас Илиев Говедаров – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

3. Петър Светлинов Илинов – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

4. Томана Димитрова Лефтерова – гр. Белица – сумата от 100.00 лв. 

5. Исмаил Али Кунгьов – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

6. Сайде Сайфи Юрук  - гр. Белица – сумата от 100.00 лв. 

7. Аспарух Лазаров Типов – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

8. Георги Емилов Желяазков – гр. Белица – сумата от 500.00 лв. 

9. Румяна Велчова Матева – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

10. Фатиме Мустафа Газинова – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

11. Ахмед Сабри Шехов – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

12. Джалил Хюсеин Тупев – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

13. Реджеп Хюсеин Тупев  - с. Краище – сумата от 170.00 лв. 

14. Мустафа Мизур – с. Краище – сумата от 200.00 лв. 

15. Алил Мехмедов Кусаров – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

16. Джемиле Кязим Терзи – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

17. Фатиме Мустафа Гуджова – с. Горно Краище – сумата от 120.00 лв. 

18. Айше Алиова Джембазка – с. Дагоново – сумата от 160.00 лв. 

19. Мустафа Хюсеинов Шатъров – с. Бабяк – сумата от 500.00 лв. 

20. Рукие Акия Атип – с. Кузьово – сумата от 100.00 лв. 

21. Мустафа Ибрахим Атип – с. Кузьово – сумата от 100.00 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   № 15 

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

27.09.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №157 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал.2  от ЗМСМА, § 4 от ПЗР 

на Закона за народните читалища и във връзка с чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона 

за общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 

1. Потвърждава, че дейностите, включени по проект «Подобряване 

на културния живот в Община Белица чрез инвестиции в Народно 

читалище „Георги Тодоров – 1885”, гр. Белица», по чл. 4, т. 7 от Наредба 

№ 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на 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 Програма за развитие на селските райони 

2014-2020, съответстват на Приоритетна ос I. Развитие качеството на 

живот в Община Белица, Мярка 3. Развитие на възможностите за култура, 

отдих и спорт в Община Белица и Приоритетна ос III. Развитие на туризма 

в Община Белица, Мярка 1. Изграждане на техническата, 

комуникационната и прилежаща инфраструктура към туристическите 

обекти в общината от Общинския план за развитие на община Белица 

2014-2020. 

2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на 

следните недвижими имоти: Сграда с идентификатор 03504.402.1460.1 

със застроена площ от 134 кв.м., брой етажи 3, с предназначение: Сграда за 

култура и изкуство, която сграда е разположена в ПИ идентификатор 

03504.402.1460; Сграда с идентификатор 03504.402.1460.2 със застроена 

площ от 506 кв.м., брой етажи 2, с предназначение: Сграда за култура и 

изкуство, която сграда е разположена в ПИ идентификатор 03504.402.1460 

03504.402.1460.1; Сграда с идентификатор 03504.402.1460.4 със 

застроена площ от 222 кв.м., брой етажи  1, с предназначение: Сграда за 

култура и изкуство, която сграда е разположена в ПИ идентификатор 

03504.402.1460, за които сгради са съставени Актове за ПОС с 

№42/16.10.2012г., № 43/26.11.2012г. и № 44/26.11.2012г.) в полза на  
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Народно читалище „Георги Тодоров – 1885”, гр. Белица до прекратяване 

на дейността на Народно читалище „Георги Тодоров – 1885”. 

3. Дава съгласие Народно читалище „Георги Тодоров – 1885” гр. 

Белица да кандидатства по проект «Подобряване на културния живот в 

Община Белица чрез инвестиции в Народно читалище „Георги Тодоров – 

1885”, гр. Белица», по чл. 4, т. 7 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за 

прилагане на 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 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  

 


