
     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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 177 

   

      На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1,  ал.2 и чл.9 от 

Закона за местните данъци и такси, 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 приема на второ четене следното: 

   §1. Създава  „РАЗДЕЛ ОСМИ”: 

         Раздел VIII - Данък върху таксиметров превоз на пътници;  
  Чл. 64.а (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с 

данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от 

тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. 

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда 

на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по 

глава втора, раздел VI от ЗМДТ.  

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 

удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на 

съответната община по Закона за автомобилните превози. 

Чл. 64.б (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е  в размер на 300 

лева.  

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от 

данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено 

разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху 

таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, 

данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година. 

Чл. 64.в (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от 

Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна 

декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на 

която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници. 

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 

определянето на данъка.  
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(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени 

в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен 

срок от настъпването на съответното обстоятелство.  

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна 

декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок 

от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната 

община. 

Чл. 64.г Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в 

приход на съответната община, за територията на която е издадено 

разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 64.д (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата 

година се определя по следната формула: 

 
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

 

 ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на 

пътници по Чл. 64.б (1) 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 

издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз 

на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен 

данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната 

формула: 

 

 
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване 

на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 64.е  Данъкът по чл. 64.а (1)  се внася преди получаване на издаденото 

разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

Чл. 64.ж Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64.а (1)  се извършва по 

писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. 
 

 

                                                                             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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 178 
  

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.92, ал.6 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Белица 

приема на второ четене следното: 

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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 179 

 

   На основание чл.21, ал.3 и чл.34, ал.2, т.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – Белица реши: 

  I. Чл.22, ал.2 се изменя, както следва: „Общинския съветник получава  месечно 

възнаграждение за участие в заседание на общинския съвет, за участие в 

постоянните комисии и във временни комисии, изчислено на база 70 на сто от 

средната брутна работна заплата в общинска администрация за съответния месец, 

както следва: 

- 50% за участие в заседание на общинския съвет; 

- 20% за участие в комисиите към общински съвет;  

        При оправдано отсъствие от заседание на общинския съвет,  на общинския 

съветник се удържа сума, равна на 50%  от  общото възнаграждение и сумата от 

25.00лв. за неприсъствие на комисия. 

 

 

 

                                                                             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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 180 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12 от ЗМСМА, Общински Съвет - Белица  

реши: 

І. Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Белица за 

финансиране на проект за повишаване на енергийна ефективност на 

административна сграда при следните параметри:  

1. Начин на изразходване на средствата – Прилагане на енергоспестяващи 

мерки в административната сграда на община Белица; 

2. Финансираща институция – Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници”; 

3. Максимален размер на дълга – 200 000.00лв.; 

4. Валута на дълга – лева; 

5. Максимален срок на погасяване – 60 месеца; 

6. Максимален лихвен процент –  6% (шест процента); 

7. Условия на погасяване – по договаряне съгласно погасителен план ; 

 8. Обезпечение по кредита - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Белица, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси 

и бюджетните взаимоотношения на община Белица по чл. 52, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите 

по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, покриващи 150% от 

кредита; 

9.Такси и комисионни – няма; 

ІІ. Общинският съвет упълномощава и възлага на кмета на Общината да 

предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия 

за: 
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- кандидатстване за отпускане на кредит; 

- подписване и подаване на всички необходими документи; 

- сключване на договор за кредит при гореописаните условия; 

- учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен 

залог на вземанията, описани в т.8, в Централен регистър на особените 

залози. 

 

 

                                                                             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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 159 

 

       На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.92, ал.6 и ал.10 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – гр. Белица 

реши: 

       Приема Глава II – Земи от общинския поземлен фонд от Наредба за 

управление, стопанисване и ползване на земите от общинския поземлен фонд – 

второ 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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

Р Е Ш Е Н И Е:181 

 

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

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

1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план – План за регулация на с. Бабяк, одобрен с Решение №116, протокол 

№9/26.09.2011 година на Общински съвет – Белица по отношение на 

улицата между ок 41 и ок 46, кв.5 и кв.2 с предвиждане  да отпадне улица 

с широчина 6 метра и проектиране на обслужваща алея с широчина 3 

метра. 

 

                                                                             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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

РЕШЕНИЕ: №182 

 

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

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

1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план – План за регулация на с. Бабяк, одобрен с Решение №116, протокол 

№9/26.09.2011 година на Общински съвет – Белица по отношение на 

улица между ок 91 и ок 102, кв.14 и кв.13 без тротоар с предвиждане да 

отпадне предвиденият габарит на улица с широчина 6 метра и да се 

предвиди с широчина 4,00 метра без тротоара. 

 

 

                                                                             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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

РЕШЕНИЕ: №183 

 

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

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

1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план – План за регулация на с. Бабяк, одобрен с Решение №116, протокол 

№9/26.09.2011 година на Общински съвет – Белица по отношение на 

улица между ок 46 и ок 53, кв.4 и кв.5 с предвиждане да отпадне улица с 

широчина 6 метра и да се предвиди улично платно 4,50 метра без тротоар. 

 

 

                                                                             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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

РЕШЕНИЕ: №184 

 

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

съвет – Белица реши: 

1.  Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване по отношение на ПИ с идентификатор №03504.224.1 по ККР на 

землището на гр. Белица, одобрени със заповед №РД-18-53/01.04.2008 

година на АГКК-София, с  цел промяна предназначение на земеделска земя 

за неземеделски нужди. 

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

задание за изработване на Подробен устройствен план – План за 

застрояване изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ. 

Приложение: 

- Задание за изработване на проект за ПУП-ПЗ; 

- Скица на ПИ с идентификатор №03504.224.1; 

- Договор за наем; 

- Допълнително споразумение за договор за наем; 

- Разрешение за строеж №16 от 27.07.2005г. на гл. архитект на община 

Белица; 

- Разрешение за ползване. 

 

 

                                                                             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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

РЕШЕНИЕ: №185 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински 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 2017 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 2017 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 34„з“,34„б“,36„ж“,42„а“,95„б“, 95„л“, 85„и“, 129„ф“, 164“г“, 

164„л“, 

165„щ“,192„о“,192„п“,194„а“,194„в“,194„е“,194„з“,194„м“,194„н“,194„т“,195„п“,1

95„р“,195„с“,195„ф“,195„х“  от Годишния план за 2017 г. възлизащ на 3420 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. 

 

Приложение: 

1. Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. - Приложение №1. 

2.Скици и документи  за собственост на имотите попадащи в насажденията 

от Годишния план. 
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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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

РЕШЕНИЕ: №186 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински 

съвет – Белица одобрява: 

1. Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична 

регулация на КК “Семково“, представляващ изменение на одобрени 

Застроителен и регулационен план – със Заповед №267/1980 година на КАБ 

– София и кадастрална карта и кадастрални регистри – със заповед №РД-18-

53/01.04.2008 година на АГКК – София. 

2. Изготвяне на ПУП-ПР, представляващ изменение на регулационния план на 

КК “Семково“, така че съществуващите горски пътища, представляващи 

имоти с идентификатори ПИ№03504.405.206, №03504.405.208 и 

№03504.405.213 на територията на курорта да бъдат одобрени със статут на 

Основна алейна мрежа в КК „Семково“. По този начин се осигурява достъп 

до имоти с идентификатори №03504.405.317, №03504.405.318, 

№03504.405.319 и №03504.405.321. 

 

 

                                                                             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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

РЕШЕНИЕ: №187 

 
    На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и съгласно Указанията на Министерството на 

финансите ФО№1/12.01.2016 година, за съставянето и изпълнението на бюджетите на 

общините и на сметките за средствата от ЕС за 2016 година,  Общинския съвет – Белица  реши: 

I. Създава извънкласно педагогическо учреждение към НЧ „Георги Тодоров – 1885“, с 

филиали: НЧ „Пробуда – 2011“ – с. Бабяк и НЧ „Искра-2011“ – с. Горно Краище. 

II. Утвърждава хонорована структура на педагогическото учреждение, базирана на 

създадените школи за работа с децата от община Белица, както следва: 

1. Към НЧ“ Георги Тодоров – 1885“ – гр. Белица: 

- Формация Етнография – обичай, традиции, занаяти; 

- Фолклор, бит и традиции; 

- Театрални формирования 

- Спорт; 

- Традиционни и модерни танци 

- Езикови обучения; 

2. Към НЧ „Пробуда – 2011“ – с. Бабяк: 

- Художествена самодейност; 

3. Към НЧ „Искра-2011“ – с. Горно Краище: 

- Художествена самодейност; 

III. Задължава, ръководителите на функциониращите школи, да водят отчетност за 

посещенията на децата, както и да вземат съгласие от родителите при записването на 

децата към съответната школа. 

IV. Финансовото обезпечаване на дейностите в извънкласното учреждение се осигурява от 

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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

РЕШЕНИЕ: №188 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.50 от ЗДБРБ за 2016 г., чл.45, 

ал.1,т.2, б.“е“, чл.94, ал.4 от ЗПФ, Общински съвет – Белица реши:                                

 

I.Утвърждава инвестиционната програма на община Белица за 2016 г. по 

функции, дейности, параграфи, обекти  и източници на финансиране, както 

следва: 

 

1.Разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2016 г. § 31-13 – 568 700 лв. 

 

1.1 Разходи за основен ремонт на ДМА  § 51-00 – 568 700 лв. 

1.1.1 Функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната   

        среда“ 

Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ 

Обект“ Рехабилитация на ул.“Димо Хаджидимов“ и ул.“Георги 

Андрейчин“ град Белица – 568 700 лв. 

 

2. Разходи  за основен ремонт на ДМА § 51-00 от собствени приходи и  

   преходен остатък -  315 826 лв.   

 

2.1 Функция „ Общи държавни служби“ 

Дейност “Общинска администрация“ 

         Обект“ Ремонт административни сгради  с.Орцево, Г. Краище и Бабяк“ -

27 582 лв.  
         §40-средства от продажба на нефинансови активи 

 

2.2 Функция „ Икономически дейности и услуги“ 

Дейност“ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътища“ 

Обект“Основен ремонт общински път BLG 1021/III-8406/ Белица – лет. 

Семково“ – 115 000 лв.- преходен остатък 

Обект“ Основен ремонт общински път BLG 1020/ II-84,Якоруда- Разлог/ 

жп гара Белица- Краище – Лютово- Бабяк- Орцево-115 000 лв. - преходен 

остатък 
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Обект“Основен ремонт общински път BLG 2026/III-8406/ Белица – 

граница община (Белица-Разлог)- долно Драглище/ BLG1192/  – 58 244 

лв. - преходен остатък 

 

3. Разходи за придобиване на ДМА   § 52-00          -1 252 672.46 лв.  

ПМС №192/29.07.2016 г. и ПМС № 209/ 18.08.2016, преходен остатък и 

собствени приходи. 

 

§ 31-13 – 1100 000 лв. 2016 г. 

§ 31-13 – 35 422 лв. от 2015 г.преходен остатък по писмо №04-20-

67/23.12.2015 г. 

 

3.1  Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 

Дейност “ Водоснабдяване и канализация“ 

Обект“ Изграждане на водопровод с. Бабяк – 812 500 лв.,  

ПМС№ 192/29.07.2016 г. § 31- 13- 800 000 лв., 

§ 40- средства от продажба на нефинансови активи -12 500 лв. 

 

3.2 Функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда“ 

Дейност “ Други дейности по жилищно строителство, БКС  и   

регионалното   развитие“ 

Обект“Изпълнение на строителни дейности свързани с изграждане на   

„Разсолкова  градинка“  гр. Белица“ – 44 697.95 лв.  

§ 40 –  средства от продажба на нефинансови активи/ 

 

3.3 Функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда“ 

Дейност “ Други дейности по жилищно строителство, БКС  и   

регионалното  развитие“ 

Обект“ Изграждане подпорни стени с. Бабяк“ – 20 000 лв. 

 остатък по § 31-13 от 2015 г.писмо № 04-20-67/23.12.2015 г. 

 

3.4 Функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда“ 

Дейност “ Други дейности по жилищно строителство, БКС  и  

регионалното развитие“ 

 Обект“ Изграждане на устои и монтиране на метален мост на   

 р. Места, с. Краище“ – 36 271.51 лв.   

§ 40- средства от продажба на нефинансови   активи  

 

3.5 Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

Дейност“ Спортни бази за спорт за всички“ 

Обект“ Доизграждане стадион с.Краище“ -  244 147 лв.  

ПМС № 209/18.08. 2016 г.§ 31-13  -222 208 лв.  

 §40 –средства от продажба на нефинансови активи – 21 939 лв. 

3.6 Функция“Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

Дейност“ Спортни бази за спорт за всички“ 

Обект“ Изграждане спортна площадка с. Дагоново – 80 126 лв.  

ПМС №209/ 18.08.2016 г.  § 31-13–77792  лв.,   

 2 334 лв.- § 40 – средства от продажба на нефинансови активи  



 

3.7 Функция „ Общи държавни служби“ 

Дейност“ Общинска администрация“ 

Обект“ Придобиване на компютри и климатици“ – 5211 лв.  

Собствени средства 

3.8 Функция“ Отбрана и сигурност“ 

Дейност“ Отбранително мобилизационна подготовка“ 

Обект“ Придобиване на машини и оборудване за ГО“ – 3 719 лв.  

Собствени средства 

3.9 Функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда“ 

Дейност “ Други дейности по жилищно строителство, БКС  и  

регионалното  развитие“ 

Обект “ Изграждане система за видео наблюдение в община Белица“ -6 000    

лв.- § 40 средства от продажба на нефинансови активи 

 

4. Разходи за придобиване на НмДА - § 53-00 – 68 701.96 лв. 

    

    4.1 Функция“ Общи държавни служби“ 

    Дейност“ Общинска администрация“ 

    Обект“ Енергиен одит сграда община Белица“ – 3585.60 лв.  

  § 40-  средства от продажба на нефинансови активи. 

 

4.2 Функция „ Икономически дейности и услуги“ 

    Дейност“ Други дейности по селско и горско стопанство, лов и  

    риболов“  

     Обект“ Програмен продукт за служба общински гори“ – 3072 лв. –   

     Собствени средства 

   4.3 Функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда“ 

   Дейност “ Осветление на улици и площади“ 

   Обект“ Техническо проектиране улично осветление“ – 19968 лв.  

   § 40- средства от продажба на нефинансови активи. 

    Обект“ Енергийно обследване със спесификация улично осветление“-   

    3840  лв.  - § 40-  средства от продажба на нефинансови активи. 

 

   4.4 Функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда“ 

  Дейност “ Други дейности по жилищно строителство, БКС  и  

регионалното   развитие“ 

 Обект“Изготвяне на проект за Общ устройствен план на територията на  

 община Белица“ –частично плащане – 35163.36 лв.- § 31-13  

Преходен остатък по § 31-13 от 2015 г.писмо № 04-20-67/23.12.2015 г. –        

12 348 лв. 

 собствени приходи – 22 815.36 лв. 

 

4.5 Функция „ Почивно дело, култура, религиозна дейност“ 

      Дейност“ Обредни домове и зали“ 

      Обект “ Изработка на ПУП за гробищни паркове – 3073 лв. 

Преходен остатък по § 31-13 от 2015 г.писмо № 04-20-67/23.12.2015 г.  

 



 

II. Утвърждава инвестиционната програма на функция “ Образование“ в  

община Белица  за  2016   г., по обекти и параграфи, както следва: 

 

1. Разходи за основен ремонт на ДМА                        § 51-00 – 5000 лв. 

1.1 Ремонт на сграда на НУ с.Дагоново                                      5000 лв. 

 

2.  Разходи за придобиване на ДМА                           § 52-00 – 22552 лв. 

2.1. Гимназия град Белица 

Придобиване на компютри  §    52-01                                  932.00 лв. 

Придобиване на копирна машина  § 52-03                          720.00 лв.    

2.2 СОУ град Белица 

Придобиване на компютри   §   52-01                                  5000.00 лв. 

 2.3   ОУ с. Крайще 

  Придобиване на компютри   §   52-01                                  14000.00 лв.  

  2.4     ОУ с. Горно Краище 

Придобиване на интерактивна дъска    §52-03                    1900.00 лв.       

3. Разходи за придобиване на НмДА   § 53-00 – 33552 лв./ поет 

безлихвен заем/ 

3.1   ОУ с. Бабяк 

    Проектиране                                                                           23712.00 лв. 

    Енергийно обследване                                                             9840.00 лв. 

      

            III.Утвърждава инвестиционната програма на сметките за средства от  

               Европейския съюз за 2016 г.по обекти, както следва: 

 

 

1.Разходи  за основен ремонт  на ДМА § 51-00                        864 634.00 лв. 

 

1.1. Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и 

канализационната мрежа и възстановявяне на уличната настилка в с. 

Дагоново, Договор №589 към ДФЗ 

                                                                                                 103798.00 лв.          

1.2  Благоустрояване на улици в с. Краище и Изготвяне на интегриран 

проект ,Договор № 00994 към ДФЗ                                                          216 581.00лв.                                             

1.3 Реконструкция  на общински път BLG 3023 .Изграждане на довеждащ 

колектор за отпадъчни води от с. Горно Краище до ПСОВ “Белица“  ,Договор 

№653                                                                                                                                                          

                                                                                                           544 255.00 лв. 

2.Разходи за придобиване на ДМА § 52-00                                924964.00 лв. 

 

2.1  Доставка на компютри по проект“ Независим живот“             2 220.00 лв. 

2.2  Реконструкция и доизграждане на част от канализационната и 

водопроводна мрежа  и  възстановяване на улична настилка в с. Горно Краище 

.Изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни води от с. Дагоново до 

с.Краище,Договор№601 към ДФЗ 

                                                                                                            541981.00 лв. 

           2.3  Изграждане на екопътека“ Римски мост –  



Чирек-Бабячка Чука ДФЗ РА, Договор  №179                       15 900.00 лв.   

2.4   Изграждане на екопътека „Сухото езеро – парк танцуващи мечки“, 

Договор №176                                                                         25 772.00 лв. 

  2.5   Изграждане на   екопътека“ Синево – Парк танцуващи мечки“, 

          Договор  №178                                                                        11641.00 лв.    

  2.6   Изграждане на   екопътека „Гълъбово- Дуьова дупка- Бабячка чука“ 

    Договор № 186                                                                         24 072.00 лв. 

2.7     Изграждане на канализационни съоръжения за 

          пречистване на отпадъчни води с.Дагоново и  

          с.Горно Краище ,Договор №1680 

                                                                                                           326 714.00 лв.       

 

 

IV. Възлага на кмета на община Белица, да отрази поименния списък на 

капиталовите разходи в отчетните форми за Министерство на финансите. 

 

 

 

                                                                             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   № 17 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 23.11.2016 

година. 

                                            РЕШЕНИЕ: №189 

 

   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. Атидже Муса Падарева – гр. Белица – сумата от 100.00 лв. 

2. Цветана Христова Лефтерова – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

3. Георги Георгиев Неделчев – гр. Белица – сумата от 50.00 лв. 

4. Фатма Юсуф Мангова – гр. Белица – сумата от 200.00 лв. 

5. Авизе Шефкетова Крълева – гр. Белица – сумата от 300.00 лв. 

6. Янка Илиева Илинова  - гр. Белица – сумата от 50.00 лв. 

7. Димитринка Иванова Атанасова – гр. Белица – сумата от 100.00 лв. 

8. Иван Велинов Стойков – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

9. Иляз Мехмед Реджеп – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

10. Атидже Исмаил Бимбаш – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

11. Муса Асанов Шольов – с. Краище – сумата от 50.00 лв. 

12. Решит Мехмедов Робев  - с. Краище – сумата от 200.00 лв. 

13. Айше Мехмед Орцева – с. Краище – сумата от 100.00 лв. 

14. Емине Юсуф Мехмед – с. Горно Краище – сумата от 200.00 лв. 

15. Сайде Билял Тупева – с. Горно Краище – сумата от 100.00 лв. 

16. Емине Ибрахим Врачова – с. Горно Краище – сумата от 100.00 лв. 

17. Хава Аки Робева – с. Горно Краище – сумата от 150.00 лв. 

18. Емине Хюсеин Мисанкова – с. Дагоново - сумата от 250.00 лв. 

19. Джемиле Мехмедова Барабунова – с. Дагоново – сумата от 250.00лв 

20. Мустафа Ибрахим Колаш – с. Дагоново – сумата от 180.00 лв. 

21. Джемал Ахмедов Тачев – с. Бабяк – сумата от 150.00 лв. 

22. Фатиме Мустафова Вакльова – с. Бабяк – сумата от 180.00 лв. 

 

 

                                                                             Председател ОбС/п/ А.Ахмед  

 

      Вярно с оригинала  
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