
     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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е  № 79 

 

      На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.181, ал.6 от Закона 

за горите и във връзка с чл.92, 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 I – Общи положения от Наредба за управление и 

стопанисване на общинските горски територии – собственост на 

Община Белица. 

  

 

             Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

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

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 9 

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

14.04.2016 година. 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е  № 80 

 

      На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.181, ал.6 от Закона 

за горите и във връзка с чл.92, 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 ІІ – Управление на горските територии на общината 

от Наредба за управление и стопанисване на общинските горски 

територии – собственост на Община Белица. 

 

             Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

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

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 9 

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

14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №81 

 

   На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.24, т.4 от Закона за 

регионалното развитие, Общински съвет – Белица реши: 

   Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общински план за развитие на Община Белица за 2015 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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 82 
  

     На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 

от Закона за социалното подпомагане, Общински съвет – гр. Белица  

реши: 

     Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на 

територията на община Белица за 2017 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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 

 

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

връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет – Белица реши: 

1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план  - План за регулация на гр. Белица. 

Обхват на ПУП – ПР е ПИ с идентификатор №03504.403.2041 – 

общински полски път и УПИ II – 403.1306, кв. 103 по ПУП – ПР на 

гр. Белица, одобрен с решение №52, протокол №3/29.03.2011 година 

на Общински съвет – Белица, влязло в сила на 09.05.2011 година. 

2. Одобрява задание за проектиране на изменение на одобрен Подробен 

устройствен план – План за регулация на гр. Белица с решение №52, 

протокол №3/29.03.2011 година на Общински съвет – Белица, влязло 

в сила на 09.05.2011 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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №84 

 

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

Общински съвет – Белица реши:  

    Одобрява ПУП –Парцеларен план за обект: ”Трасе на напорен 

тръбопровод и външно захранване на кабел 20 kv. за БКТП“. 

    Напорен тръбопровод преминаващ през поземлени имоти с 

идентификатори№03504.1.40,03504.1.54,03504.1.620,03504.1.971,03504.1.9

72 и 03504.1.975  по КККР на землище на гр. Белица, Община Белица, 

одобрени със заповед №РД-15-53/01.04.2008 год. на Изпълнителния 

директор на АГКК-София. 

   -Обща дължина на трасето  на напорния тръбопровод  е  2016 м . 

   -Трасето на кабел 20kv. за БКТП преминаващ  през ПИ с 

идентификатори: №03504.1.54, 03504.1.620, 03504.1.971, 03504.1.973 и 

03504.1.975  по КККР на землище на гр. Белица, Община Белица, одобрени 

със заповед №РД-15-53/01.04.2008 год. на Изпълнителния директор на 

АГКК-София. 

   -Обща дължина на  кабел 20 kv. за БКТП е 1000 м. 

 

 

             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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №85 
 

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

съвет – Белица реши: 

  Одобрява ПУП-План за застрояване и регулация за ПИ с идентификатор 

№03504.233.12, местността „Света Богородица“ по кадастралната карта на 

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

по геодезия, картография и кадастър – София, с цел промяна 

предназначение на земеделска земя за построяване на „Жилищно 

строителство и търговски обект“. 

  

 

             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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №86 
 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и 

ал.5 от Закона за водите и покана за извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, 

Благоевград от Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен 

център Благоевград, Общински съвет - Белица реши: 

1. Упълномощава Радослав Сабинов Ревански – Кмет на Община Белица, да 

представлява община Белица в извънредното Общо събрание на Асоциацията 

по ВиК на 18.04.2016г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Областна 

администрация – Благоевград, ет.1. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител  в Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК, се замества от Красимира Мавродиева – 

Заместник кмет на Община Белица; 

3. Представляващия Община Белица в извънредното заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК” ЕООД, гр. Благоевград, да гласува по предварително представения 

дневен ред по следния начин: 

     Приема решение за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на 

ВиК услуги на потребителите по реда на Закона за водите (чл.198п ал.1, 

предложение първо от Закона за водите) между Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Благоевград и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,  гр. Благоевград, 

съгласно чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за водите и чл.34, ал.1 и ал.2 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. 

  

 

             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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №87 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА и 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: 

1. 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 Акия Исмаилов Бъсков, 

бивш жител на с. Бабяк, община Белица върху поземлен имот с 

идентификатор както следва: 

- Проектен поземлен имот с идентификатор №40453.4.68 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Кузьово, одобрени със Заповед №РД-18-68/23.12.2014г. 

на Изпълнителен директор на АГКК – София, с адрес: 

местност „КУЗЬОВА МАХАЛА“ с площ 6,172дка /шест 

декара сто седемдесет и два кв.м./  

 

 

 

             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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №88 

 

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

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 
1. Дава съгласие Община Белица да кандидатства по Програма за 

трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014 – 2020, втора 

покана, Приоритетна ос 4 „ Трансграничен регион с висока степен на 

социално приобщаване, Инвестиционен приоритет (9a) –

„Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която 

допринася за националното, регионалното и местното развитие, 

понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния 

статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на 

достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и 

преминаването от служби на институционално равнище към служби 

на местно равнище“. 

 

2. Име на проекта и партньори: 

 

IMPROVED PRIMARY MEDICAL CARE 

/ПОДОБРЕНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ/ 

ACRONYM:     IMPROMED 

 

Водещ партньор:  Община Гърмен, България 

 

Партньор 2:  Община Белица, България 

 

Партньор 3 Общински център за социална защита и солидарност в 

община Неаполис Сикис, Гърция 

 

Партньор 4 Център за превенция на пристрастяването към наркотици 

и популяризиране на здравето КОМПАС, Солун, Гърция 
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Партньор 5 Научно дружество за социално сближаване и развитие 

(EPEKSA), Гърция 

 
3. Дава съгласие Община Белица да изпълни дейностите по 

гореописания проект, след одобрението му; 

4. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция, както и 

собствеността на придобитите активи,  няма да бъде променяно за 

срок от поне 5 години след реализирането на проекта;  

5. Възлага на Кмета на Община Белица изпълнението на всички 

действия по подготовката и изпълнението на проекта, включително 

подписването на всички документа, свързани с проекта. 

 

 
  

            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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №89 
 

   На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и ПМС №67, за заплатите в бюджетните 

организации и дейности Общински съвет – Белица реши: 

1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кмета 

на Община Белица и Кметовете на кметства в община Белица, 

считано от 01.01.2016г., както следва: 

 
№ по 

ред 

Наименование на длъжността и населеното 

място 

Размер на основната 

месечна заплата  

1 КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА 1 700.00 лв. 

2 КМЕТ НА КМЕТСТВО С.КРАИЩЕ 822.00 лв. 

3 КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ГОРНО КРАИЩЕ 762.00 лв. 

4 КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ДАГОНОВО 738,00 лв. 

5 КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАБЯК 738.00 лв. 

6 КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛЮТОВО 632.00 лв. 

7 КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ПАЛАТИК 632.00 лв. 

8 КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЧЕРЕШОВО 632.00 лв. 

9 КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КУЗЬОВО 632.00 лв. 

10 КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ОРЦЕВО 632.00 лв. 

 

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови 

възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на 

кметства да се определят от Кмета на общината, съгласно 

действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните 

правила за организация на работната заплата в Община Белица. 

3. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на 

Община Белица. 

  

 

             Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

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

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 9 

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

14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №90 
 

   На основание чл. 45, ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.24 

от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Белица реши: 

   Отменя Решение №19 по Протокол №2 от редовно заседание проведено 

на 13.02.2014 година, като незаконосъобразно. Възлага на Кмета на 

общината да предприеме необходимите законови действия по 

прекратяване на Договор №17/24.03.2014г. 

  

 

 

             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   № 9 

от  редовно заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №91 

 

   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. Илияна Велчова Михайлова – гр. Белица – сумата от 400.00 лв. 

2. Мехмед Ахмедов Жульов – гр. Белица – сумата от 80.00 лв. 

3. Илинка Славчова Георгиева – гр. Белица – сумата от 60.00 лв. 

4. Фатиме Али Свирьова – с. Краище – сумата от 60.00 лв. 

5. Али Джемалов Пиронков – с. Краище – сумата от 200.00 лв. 

6. Сайфо Мусов Орцев – с. Краище – сумата от 80.00 лв. 

7. Анифе Мустафа Ходжа – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

8. Ибрахим Исмаилов Кунгьов – с. Краище – сумата от 80.00 лв. 

9. Айше Муса Весал – с. Краище – сумата от 100.00 лв. 

10. Ава Сабри Кусарова – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

11. Атидже Али Малунска – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

12. Фатиме Салих Бичкова – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

13. Мехмед Мустафа Сайдев – с. Краище – сумата от 200.00 лв. 

14. Мехрема Емилова Калайджиева – с. Бабяк – сумата от 150.00 лв. 

15. Сабие Мустафова Вакльова – с. Бабяк – сумата от 60.00 лв. 

16. Исмаил Вайс Кисьова – с. Бабяк – сумата от 100.00 лв. 

17. Джемиле Муса Тач – с. Кузьова – сумата от 100.00 лв. 

18. Фатиме Исмаил Атип – с. Кузьово – сумата от 200.00 лв. 

19. Муса Салих Караахмед – с. Дагоново – сумата от 180.00 лв. 

20. Фатиме Джемал Терзийска – с. Горно Краище – сумата от 100.00 лв. 

21. Айша Ибрахимова Лют – с. Лютово – сумата от 150.00 лв. 

22. Анифе Муса Орцева – с. Орцева – сумата от 50.00 лв. 
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               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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №92 

 

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

реши: 

1. Дава съгласие  Община Белица да участва като партньор в проект 

„Mesta/Nestos River – clean water from springs to the sea”. 

2. Упълномощава г-н Радослав Сабинов Ревански , в качеството му на 

Кмет на Община Белица да подписва всички документи свързани с 

кандидатстването по програмата.    

 

 

  

 

             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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №93 

 

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

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 
1. Дава съгласие Община Белица да кандидатства по Програма за 

трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014 – 2020, втора 

покана, Приоритетна ос 4 „ Трансграничен регион с висока степен на 

социално приобщаване, Инвестиционен приоритет (9с) - 

„Предоставяне на помощ за социалните предприятия“. 

2. Име на проекта и партньори: 

 

„SOCIAL ENTERPRISES FOR THE COMMUNITY WELL-

BEING“ 

           „СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ НА 

МЕСТНАТА    ОБЩНОСТ“ 

ACRONYM:       SEFCW 

Водещ партньор:  Научно дружество за социално сближаване и развитие 

(EPEKSA), Гърция 

 

Партньор 2:  Институт на потребителите, Кавала, Гърция 

 

Партньор 3 Община Петрич, България 

 

Партньор 4 Община Белица, България 

 
      3. Дава съгласие Община Белица да изпълни дейностите по 

гореописания проект, след одобрението му; 

     4.   Декларира, че предназначението на обекта на интервенция, както и 

собствеността на придобитите активи,  няма да бъде променяно за срок от 

поне 5 години след реализирането на проекта;  
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    5.  Възлага на Кмета на Община Белица изпълнението на всички 

действия по подготовката и изпълнението на проекта, включително 

подписването на всички документа, свързани с проекта. 

 

             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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №94 

 

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

реши: 

1. Дава съгласие  Народно Читалище „Пробуда 2011“ – с. Бабяк и 
Народно читалище „Зора“ – с. Краище  да участват като партньор в 
проект „Culture across borders“. 

 

  

 

             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   № 9 

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

14.04.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95 

 

     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. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална 

пенсия на децата Гергана Стефанова Георгиева и Ивана Стефанова 

Георгиева от гр. Белица, 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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