
    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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №243 

   

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

реши: 

1. Приема отчета на кмета на община Белица по реда на чл.44, ал.1, т.7 

от ЗМСМА. 

        Приложение: Опис на взетите решения за периода 01.07.2016г.  – 

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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 244 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.16, ал.1 от Закона за 

младежта, Общински съвет – Белица реши: 

1. Приема Годишния доклад за младежта за 2016г. 

2. Приема Общински план за младежта за 2017г. 

Приложение: Годишен доклад за младежта за 2016г. и Общински 

план за младежта за 2017г. 

 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е:245 

 

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

реши: 

1. Обявява и отменя поради нищожност разпоредбите на чл.6, ал.1 б. 

„г“ и раздел V „Такси за добив на кариерни материали“ / от чл.86 – 

чл.90/ от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги, приети с Решение №20 по 

Протокол №2 от 28.02.2008г. на Общински съвет – Белица. 

2. Промяната да се отрази в посочената Наредба и да се постави на 

официалната интернет страница 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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №246 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 във връзка  с 

чл.82, ал.1 от ЗПФ, чл.16, ал.6 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 общинския 

бюджет, Общински съвет – Белица реши: 

1. Одобрява бюджетната прогноза на община Белица за периода 

2018 – 2020 година. 

Приложения:  

1. Средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за 

период 2018 – 2020 година. 

2. Доклад към средносрочната бюджетна прогноза за местните 

дейности за периода 2018 – 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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №247 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, 

т.3 от Търговския закон и чл.11, ал.1, т.6 от Наредбата за условията и реда 

при които общината упражнява правата си на собственик върху 

общинската част на капитала на търговските дружества, Общински съвет – 

Белица реши: 

1. Приема ГФО на общинското търговско дружество „Мусала - 2004“ 

ЕООД, както следва: 

a. Счетоводен баланс – сума на актива 191 х.лв; сума на пасива 

191 х.лв; 

b. Отчет за приходите и разходите – финансов резултат 2 х.лв; 

/2161.85 лв./ 

c. Отчет на паричните потоци – 19 х.лв; 

d. Отчет на собствения капитал – 163 х.лв; 

e. Отчет на нетекущите активи – 146 х.лв. 

2. Определя дивидент за собственика - Община Белица в размер на 

486.42лв. 

3. Определя, неразпределената печалба от текущия период в размер на 

1459.25 лв., да се разпредели за покриване на загуби от минали 

години. 

4. Възлага на управителя на дружеството да представи одобреният 

Годишен финансов отчет за публикуване в АВ в срок до 30.06.2017г. 

Приложения: Годишен финансов отчет на фирма „Мусала – 2004“ 

ЕООД за 2016 година и Доклад за дейността, на основание чл.247 от 

ТЗ. 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №248 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5, във 

връзка с чл.104, ал.4 от ЗПФ, Общински съвет – Белица реши: 

1. Удължава срока определен в т.3 на Решение №152 от 27.09.2016г. за 

възстановяване на временен безлихвен заем предоставен от Община 

Белица на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бабяк в размер на 

42 382,00 лв. до 20.12.2017 година. 

2. Задължава кмета на община Белица и директора на ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ към 15.12.2017 година да внесат информация в 

Общински съвет  - Белица за усвояването и възстановяването на 

предоставения временен безлихвен заем. 

 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №249 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 

1. Отдава на ЕТ „Д-р Асан Дунчев – АПМП – ИП“ гр. Белица, Булстат 

101162262, с адрес на управление: гр. Белица, ул. Никола Вапцаров 

№28, представлявано от д-р Асан Юсеинов Дунчев – Управител, 

общински имот, състоящ се от: Кабинети №207 с  площ – 13,70 кв.м., 

№208 с площ 14,50 кв.м., прилежащ коридор с площ 14,20 кв.м., 

чакалня с площ 5,50 кв.м., складово помещение с площ 4,40 кв.м. и 

общи части с площ 12,50 кв.м., намиращи се на втори етаж в 

пристройката на Поликлиниката в град Белица, ПИ 

№03504.403.374.1 – обща площ на помещенията 64,80 кв.м. 

2. Определя месечният наем от 45,36 (четиридесет и пет лева и 

тридесет и шест стотинки) лева, съгласно Тарифата за базисните 

наемни цени на общинските имоти към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет – Белица, актуализирана към 30.03.2012 година. 

3. Наема се актуализира в съответствие с приетите промени на 

Тарифата за базисните наемни цени на общинските имоти към 

НРПУРОИ от Общински съвет – Белица. 

4. Имотът се отдава за срок от 10 (десет) години. 

5. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор с наемателя. 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №250 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 

1. Отдава на ЕТ „Д-р Мария Мавродиева – АПДП – ИП“ гр. Белица, 

Булстат 101162230, с адрес на управление: гр. Белица, ул. Никола 

Вапцаров №28, представлявано от д-р Мария Мавродиева – 

Управител, общински имот, представляващ: Кабинет №209 с  площ – 

15,30 кв.м., прилежащ коридор с площ 5,80 кв.м., чакалня с площ 

3,00 кв.м., складово помещение с площ 4.00 кв.м. и сервизни 

помещения с площ 8,20 кв.м., намиращи се на втори етаж в 

пристройката на Поликлиниката в гард Белица, ПИ 

№03504.403.374.1 – обща площ на помещенията 36,30 кв.м. 

2. Определя месечният наем от 25,41 (двадесет и пет лева и 

четиридесет и една стотинки) лева, съгласно Тарифата за базисните 

наемни цени на общинските имоти към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет – Белица, актуализирана към 30.03.2012 година. 

3. Наема се актуализира в съответствие с приетите промени на 

Тарифата за базисните наемни цени на общинските имоти към 

НРПУРОИ от Общински съвет – Белица. 

4. Имотът се отдава за срок от 10 (десет) години. 

5. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор с наемателя. 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №251 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 

1. Отдава на МТЛ „Дентал престиж“ ЕООД град Белица, Булстат 

101522707, с адрес на управление: град Белица, ул. Христо Ботев 5, 

представлявано от Соня Къшева – Управител, общински имот 

състоящ се от Кабинет №303 с  площ – 16,20 кв.м., прилежащ 

коридор с площ 5,20 кв.м. и сервизно помещение с площ 3,10 кв.м., 

намиращи се на третия етаж на пристройката на Поликлиниката в 

град Белица, ПИ №03504.403.374.1 – обща площ на помещенията 

24,50 кв.м. 

2. Определя месечният наем от 17,15 (седемнадесет лева и петнадесет 

стотинки) лева, съгласно Тарифата за базисните наемни цени на 

общинските имоти към НРПУРОИ, приета от Общински съвет – 

Белица, актуализирана към 30.03.2012 година. 

3. Наема се актуализира в съответствие с приетите промени на 

Тарифата за базисните наемни цени на общинските имоти към 

НРПУРОИ от Общински съвет – Белица. 

4. Имотът се отдава за срок от 10 (десет) години. 

5. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор с наемателя. 

 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №252 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 

1. Отдава на “Фамилия Медика – АГППИМП“ ООД, Булстат 

101543612, с адрес на управление: град Белица, ул. Христо Ботев 5, 

представлявано от д-р Ася Стоянова Караджова – Управител 

общински имот, състоящ се от Кабинет №102 с  площ – 12,10 кв.м., 

№103 с площ 13,10 кв.м., №104, с площ 7,40 кв.м. и №105 с площ 

8,30 кв.м. или обща площ 40,90 кв.м., прилежащ коридор с площ 

20,80 кв.м., чакалня с площ 15,50 кв.м. и сервизни помещения с площ 

21,10 кв.м., намиращи се на първи етаж на Поликлиниката в гард 

Белица, ПИ №03504.403.374.2 – обща площ на помещенията 98,30 

кв.м. 

2. Определя месечният наем от 68,81 (шестдесет и осем лева и 

осемдесет и една стотинки) лева, съгласно Тарифата за базисните 

наемни цени на общинските имоти към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет – Белица, актуализирана към 30.03.2012 година. 

3. Наема се актуализира в съответствие с приетите промени на 

Тарифата за базисните наемни цени на общинските имоти към 

НРПУРОИ от Общински съвет – Белица. 

4. Имотът се отдава за срок от 10 (десет) години. 

5. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор с наемателя. 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №253 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 

1. Отдава на „Амбулатория  за индивидуална практика за извън 

болнична първична дентална помощ – Д-р Фатиме Мизурска“ ЕООД, 

село Краище, Булстат 202739038, с адрес на управление: с. Краище, 

ул. Четиринадесета 1, представлявано от д-р Фатиме Мизурска – 

Управител, общински имот състоящ се от: Кабинет с  площ – 11,10 

кв.м., общи части към него с площ 3,70 кв.м. и санитарни помещения 

с площ 2,50 кв.м., намиращи се в ПИ №20064.1.254.1 в с. Дагоново, 

община Белица – обща площ на помещенията 17,30 кв.м. 

2. Определя месечният наем от 7,44 (седем лева и четиридесет и четири 

стотинки) лева, съгласно Тарифата за базисните наемни цени на 

общинските имоти към НРПУРОИ, приета от Общински съвет – 

Белица, актуализирана към 30.03.2012 година. 

3. Наема се актуализира в съответствие с приетите промени на 

Тарифата за базисните наемни цени на общинските имоти към 

НРПУРОИ от Общински съвет – Белица. 

4. Имотът се отдава за срок от 10 (десет) години. 

5. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор с наемателя. 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №254 

 
  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие да бъде продаден без търг или конкурс имот-частна общинска 

собственост с идентификатор №03504.403.610 по кадастралната карта и 

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

53/01.04.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК – София, Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За 

хранително-вкусова промишленост с площ 210 /двеста и десет/ кв.м. на ЕТ „Д-р 

Мариана Тричкова – дентален лекар-индивидуална практика за първична 

дентална помощ“ с Булстат 101162892, гр. Белица, ул. Георги Кирков 2. За този 

имот общината има Акт за частна общинска собственост №774/01.12.2016 

година, който е вписан от съдия по вписванията от Службата по вписванията гр. 

Разлог с вх. рег.№5079/14.12.2016 година, акт №14, том IV. 

2. Утвърждава оценка за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в 

съответствие с изискванията на чл.41, ал.2 от ЗОС в размер на 3 420, 00 /три 

хиляди четиристотин и двадесет/ лева, без включен ДДС. 

3. Дава съгласие на Кмета на община Белица да проведе процедурите за продажба 

на общински поземлен имот с идентификатор №03504.403.610 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на град Белица, одобрени със Заповед №РД-18-

53/01.04.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК – София и сключи 

договор със собственика, в съответствие с условията на НРПУРОИ и ЗОС. 

4. Придобителят на имота да заплати всички дължими данъци, такси и оценка на 

независим лицензиран оценител, предвидени в НРПУРОИ и ЗОС. 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №255 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, 

Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие Кмета на община Белица да проведе процедурите за 

отдаване под наем чрез публичен търг на самостоятелен обект /кафе-

аперитив/ 140 кв.м., находящ се в сграда №1, ниво 1, ул. Георги 

Андрейчин №3 в ПИ №03504.402.53.1.1 в гр. Белица, собственост на 

община Белица съгласно АОС /ч/ №575/05.11.2014 година, вписан 

под вх. Р.№4734/12.11.2014 година Том XV на съдия по вписванията 

при РС – гр. Разлог, по условията на глава Шеста от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

2. Възлага на Кмета на община Белица да проведе процедурите за 

отдаване под наем по реда на Глава Шеста от НРПУРОИ, чрез 

публичен търг на обекта описан по горе в т.1. както следва: 

2.1. Определя начална тръжна цена  - 420 (четиристотин и 

двадесет) лева, съгласно тарифата на базисни наемни цени на 

общинските имоти към НРПУРОИ, актуализирана към 

30.03.2012 година; 

2.2. Определя депозит за участие в размер на 1 260 (хиляда двеста и 

шестдесет) лева, съгласно чл.75, ал.7, т.2 от НРПУРОИ; 

2.3. Определя стъпка на наддаване от 5 на сто от началната тръжна 

цена – 21 (Двадесет и един) лева; 

2.4. Определя срок на отдаване на обекта на 10 (десет) години. 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №256 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската 

собственост и във връзка с чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 

Белица реши: 

1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост в община 

Белица и резултатите от нейното управление през 2016 година. 

Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост в 

община Белица и резултатите от нейното управление през 2016 

година. 

 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №257 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Белица реши: 

1. Определя следните имоти-частна общинска собственост, подлежащи 

на задължително застраховане: 

1.1. Административна делова сграда, град Белица, ул. Георги 

Андрейчин №12 (бивше АПК), с идентификатор 

№03504.403.365.1, с АОС/ч/ №722/18.01.2016г. 

1.2. Поликлиника – стара част, град Белица, ул. Георги Андрейчин 

№18 с идентификатор №03504.403.374.2, с АОС/ч/ 

№276/27.02.2012г. 

1.3. Поликлиника – пристройка, град Белица, ул. Христо Ботев №1, с 

идентификатор №03504.403.365.1, с АОС/ч/ №270/10.02.2012г. 

 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №258 

 
  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 и чл.21, ал.1, т.21 и т.22 от 

ЗМСМА, 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 реши: 

     1. Отменя Наредба за символиката и отличията на Община Белица, приета с Решение 

№55 по Протокол №5 от 28.05.2013 година на Общински съвет - Белица. 

2. Приема нова Наредба за символиката и отличията на Община Белица – първо 

четене; 

3. Утвърждава знаме на община Белица /по описание в Наредбата/ - цвят зелен, в 

средата поставен утвърдения герб на общината. 

4. Утвърждава герб на община Белица /по описание в Наредбата и предложено 

графично изображение/. 

ГЕРБ – ОПИСАНИЕ 

Форма на щит; над щита – лента с надпис – ОБЩИНА БЕЛИЦА; 

Щита разделен хоризонтално на две половини. 

1. В горната половина е изобразена планина Рила – Семково, най-характерният 

символ на общината; 

2. Долната половина е разделена вертикално на две половини. 

2.1. Лявата половина е с изображение на средновековно оръжие – символ 

на стремежа и духа на местните хора за свобода, олицетворява 

историята на общината; 

2.2. В дясната половина е изобразена мечка  - символ на парка в 

планината, в който се полагат грижи за мечки и символ на силата на 

мечката на свобода в планината. 

4.Утвръждава девиз на община Белица. Девизът на община Белица е 

„ЗАЕДНОСТ“. 
                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №259 

 

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

дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ по 

предложен от комисията размер на следните лица: 

1. Ибрахим Кунгьов – 200 лв. 

2. Салих Кьосов – 100 лв. 

3. Фериха Болутова – 200.00 лв. 

4. Атидже Атип – 500.00 лв. 

5. Здравко Мадолев – 200.00 лв. 

6. Наджие Кимова – 150.00 лв. 

7. Николай Калинин – 50.00 лв. 

8. Ахмед Кьосов – 280.00 лв. 

9. Джемиле Бимбаш – 80.00 лв. 

10. Иван Лефтеров – 100.00 лв. 

11. Абибе Кунгьова – 100.00 лв. 

12. Юсуф Бекир  - 150.00 лв. 

13. Решиде Бъскова – 100.00 лв. 

14. Айше Муслева – 150.00 лв. 

15. Махмуд Шайгов – 100.00 лв. 

16. Айше Шольова – 150.00 лв. 

17. Радиан Лардев – 600 лв. 

 

 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №260 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2, чл.35, ал.1, чл.41, 

ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 от НРПУРОИ, 

Общински съвет – Белица реши: 

1. Утвърждава оценка за имота изготвена от независим лицензиран 

оценител, в съответствие с изискванията на чл.41, ал.2 от ЗОС в 

размер на 5 565,00 (пет хиляди петстотин шестдесет и пет ) лева без 

включен ДДС. 

2. Дава съгласие на Кмета на община Белица да проведе процедурите за 

продажба на общински поземлен имот с идентификатор 

№39270.1.1029 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Краище, одобрени със Заповед №РД-18-22/19.04.2011 година на 

Изпълнителен директор на АГКК – София, Трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг 

вид застрояване с площ 448 (четиристотин четиридесет и осем/ кв.м., 

чрез публичен търг по реда и условията на глава Шеста от 

НРПУРОИ и ЗОС.  

3. Спечелилият публичен търг да заплати всички дължими данъци, 

такси и оценка на независим лицензиран оценител, предвидени в 

НРПУРОИ и ЗОС. 

 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №261 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Белица 

реши: 

    Одобрява резултатите от междинната оценка на изпълнението на 

Общински план за развитие на община Белица за периода 2014-2020 

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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №262 

   

   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 

Общинския план за развитие на община Белица за 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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №263 

 

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

Общински съвет – Белица реши: 

1. Разрешава изработването на Проект на Подробен устройствен план 

по отношение на ПИ с идентификатор №03504.404.1159 по КККР на 

землището на гр. Белица, одобрени със Заповед №РД-18-

53/01.04.2008 година на АГКК град София, с цел обособяване на нов 

самостоятелен имот. 

2. Одобрява задание за изработване на ПУП – План за регулация 

изготвено по реда на ЗУТ. 

Приложение: Задание за изработване на Проект за ПУП-ПР; 

Акт за ЧОС №243/04.07.2011 година. 

Скица на ПИ с идентификатор №03504.404.1159. 

 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №264 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2, чл.35, ал.1, чл.41, 

ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 от НРПУРОИ, 

Общински съвет – Белица реши: 

1. Утвърждава оценка за имота изготвена от независим лицензиран 

оценител, в съответствие с изискванията на чл.41, ал.2 от ЗОС в 

размер на 5 020,00 /пет хиляди и двадесет/ лева, без включен ДДС. 

2. Дава съгласие на Кмета на община Белица да проведе процедурите за 

продажба на общински поземлен имот с идентификатор 

№03504.404.630.1.2 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Белица, одобрени със Заповед №РД-18-53/01.04.2008 

година на Изпълнителен директор на АГКК – София, Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно 

ползване: За търговска дейност с площ 78 (седемдесет и осем/ кв.м., 

чрез публичен търг по реда и условията на глава Шеста от 

НРПУРОИ и ЗОС.  

3. Спечелилият публичният търг да заплати всички дължими данъци, 

такси и оценка на независим лицензиран оценител, предвидени в 

НРПУРОИ и ЗОС. 

 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №265 

 

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

Общински съвет – Белица реши: 

1. Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план, за обект 

Електронна оптична съобщителна мрежа от гр. Белица до границата 

на община Разлог, намиращ се в ПИ с идентификатори 

№03504.403.2037, №03504.403.2049, представляващ улици и ПИ 

№03504.317.848, представляващ общински път 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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

  РЕШЕНИЕ: №266 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от Закона за горите, 

чл.16 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми 

съоръжения на територията на община Белица, Общински съвет – Белица 

реши: 

1. Дава съгласие в общински имот с идентификатор №02107.9.9 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бабяк, одобрена 

със Заповед №РД-18-21/19.04.2011 година на Изпълнителен 

директор на АГКК – София, Трайно предназначение на територията: 

Горска, Начин на трайно ползване: Друг вид дърво-производителна 

гора, собственост на община Белица, съгласно АОС /ч/ 

№784/09.03.2017 година, да бъде поставен преместваем обект 

(навес), въз основа на одобрена схема от главния архитект на община 

Белица. 

2. Възлага на Кмета на община Белица да проведе процедурите за 

отдаване под наем на общинска площ по т.1 за разполагане на 

преместваемия обект(навес) по реда на Глава Шеста, Раздел II от 

НРПУРОИ, чрез публичен търг. 

2.1. Определя начална тръжна цена – 30 (тридесет) лева; 

2.2. Определя депозит за участие в размер на 90 (деветдесет) лева 

съгласно чл.75, ал.7, т.2 от НРПУРОИ; 

2.3. Определя стъпка на наддаване от 10 на сто от началната 

тръжна цена – 3 (три) лева; 

2.4. Определя срока на отдаване на обекта на 10 (десет) години. 
 

 

 

                                                                         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   № 21 

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

28.03.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №267 

 

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

реши: 

1. Дава съгласие, община Белица да участва със сумата от 400.00 лв. в 

благотворителна кампания „Великден за всеки“ – „Дари празник на 

баба и дядо“. 

2. Предоставените средства да бъдат отчетени по бюджета на общината 

за 2017 година. 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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