
  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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №335 

   

  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.346, ал.2, § 31 от 

предходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и 

училищно образование и чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

   Приема Раздел I – Общи положения от Наредба за водене на регистър на 

общинските детски градини на територията 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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 336 

   

  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.346, ал.2, § 31 от 

предходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и 

училищно образование и чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

   Приема Раздел II – Съдържание на публичния регистър от Наредба за 

водене на регистър на общинските детски градини на територията 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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 337 

     

      На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.346, ал.2, § 31 от 

предходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и 

училищно образование и чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

   Приема Раздел III – Условия и ред за вписване, преобразуване, промяна и 

заличаване в регистъра от Наредба за водене на регистър на общинските 

детски градини на територията 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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 338 

     

  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.346, ал.2, § 31 от 

предходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и 

училищно образование и чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

    Приема Раздел IV – Заключителни разпоредби от Наредбата за водене на 

регистър на общинските детски градини на територията 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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 339 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Белица 

реши: 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Белица и неговите 

комисии за периода от м. януари 2017 г. до м. юни 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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е:340 

 

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

Допълнителните разпоредби на ЗНП и чл.5, ал.1 от Постановление 

№121 на МС от 23.06.2017г. за приемане на критерии за определяне 

на защитените детски градини и защитените училища и на условия и 

ред за тяхното допълнително финансиране Общински съвет – Белица 

дава съгласие да бъде запазен статута на ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий” с. Бабяк, като „защитено училище”. 

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

Допълнителните разпоредби на ЗНП и чл.3, ал.1 от Постановление 

№128 на МС от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване 

в списъка на средищните детски градини и училища Общински съвет 

– Белица дава съгласие да бъде запазен статута на ОУ „Св.Св. Кирил 

и Методий” с. Бабяк и СУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Белица, 

като „средищни училища”. 

 
 

                                                                            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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №341 

 

       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 Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,  Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие да бъде актуализирана Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2017г., като в Раздел III, точка 1.2 – Продажби да бъде допълнен 

недвижим имот с идентификатор №02107.1.505 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Бабяк, община Белица одобрени 

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

директор на АГКК – София, Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 

м.) с площ 445 (четиристотин четиридесет и пет) кв.м. Този имот е 

частна общинска собственост, за който е съставен АОС/ч/ 

№450/16.05.2014 година вписан с вх.рег. №1845/16.05.2014 година, 

Том VI/дело 138/2014г. на съдия по вписванията в РС – гр. Разлог. 

2. Утвърждава оценка за имота, изготвена от независим лицензиран 

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

размер на 3 460,00 (три хиляди четиристотин и шестдесет ) лева, без 

включен ДДС. 

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

продажба на общински поземлен имот с идентификатор 

№02107.1.505 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Бабяк, община Белица одобрени със Заповед №РД-18-21/19.04.2011 

година на Изпълнителен директор на АГКК – София, Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване ( до 10 м.) с площ 445 (четиристотин 
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четиридесет и пет) кв.м. Този имот е частна общинска собственост, 

за който е съставен АОС/ч/ №450/16.05.2014 година вписан с вх.рег. 

№1845/16.05.2014 година, Том VI/дело 138/2014г. на съдия по 

вписванията в РС – гр. Разлог, чрез публичен търг по реда и 

условията на глава  VI от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и Закона за 

общинската собственост. 

4. Спечелилият публичният търг да заплати всички дължими данъци, 

такси и оценка на независим лицензиран оценител, предвидени в 

НРПУРОИ и Закона за общинската собственост. 

 
 

                                                                            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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №342 

 

       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 Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,  Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие да бъде актуализирана Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2017г., като в Раздел III, точка 1.2 – Продажби да бъде допълнен 

недвижим имот с идентификатор №39270.1.217 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица 

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: Ниско 

застрояване ( до 10 м.) с площ 1 136 (хиляда сто тридесет и шест) 

кв.м. Този имот е частна общинска собственост, за който е съставен 

АОС/ч/ №807/12.06.2017 година вписан с вх.рег. №2180/15.06.2017 

година, Том VII/дело 1290/2017г. на съдия по вписванията в РС – гр. 

Разлог. 

2. Утвърждава оценка за имота, изготвена от независим лицензиран 

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

размер на 11 408.00 (единадесет хиляди четиристотин и осем ) лева, 

без включен ДДС. 

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

продажба на общински поземлен имот с идентификатор 

№39270.1.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Краище, община Белица одобрени със Заповед №РД-18-

22/19.04.2011 година на Изпълнителен директор на АГКК – София, 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на 
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трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м.) с площ 1 136 (хиляда 

сто тридесет и шест) кв.м. Този имот е частна общинска собственост, 

за който е съставен АОС/ч/ №807/12.06.2017 година вписан с вх.рег. 

№2180/15.06.2017 година, Том VII/дело 1290/2017г. на съдия по 

вписванията в РС – гр. Разлог, чрез публичен търг по реда и 

условията на глава  VI от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и Закона за 

общинската собственост. 

4. Спечелилият публичният търг да заплати всички дължими данъци, 

такси и оценка на независим лицензиран оценител, предвидени в 

НРПУРОИ и Закона за общинската собственост. 

 
 

                                                                            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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №343 

 

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

общинската собственост и 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 ПИ №02107.1.201 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Бабяк, община Белица, одобрени със 

Заповед №РД-18-21/19.04.2011 година на Изпълнителния директор 

на АГКК-София с адрес на имота: с. Бабяк, п.к. 2784, Площ: 80кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), собственост на 

Община Белица, съгласно АЧОС №782/20.02.2017г., да бъде 

поставен преместваем временен обект – павилион от 10 кв.м., 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 общинската площ по т.1 за разполагане на 

преместваемия временен обект по реда на Глава Шеста, Раздел II от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, чрез публичен търг. 

2.1. Определя начална тръжна цена – 17,50 (седемнадасет лева и 

петдесет стотинки) лева. 

2.2. Определя депозит за участие в размер на 52.50 (петдесет и два 

лева и петдесет стотинки) лева, съгласно чл.75, ал.7, т.2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 

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

              

Вярно с оригинала                                           Председател ОбС/п/ А.Ахмед     

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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №344 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Белица реши: 

   Приема отчета на кмета на община Белица за изпълнение на решенията 

на общински съвет – Белица за първото полугодие на 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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №345 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от ЗПФ, във 

връзка с чл.33, ал.5 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. Приема годишен отчет на бюджета на община Белица за 2016г.; 

2. Приема годишен отчет на сметките за средства от ЕС; 

3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016г., 

както следва: 

3.1. Общината няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2016г. 

3.2. Търговско дружество със 100% общинско участие в капитала 

„Мусала-2004“ ЕООД, не е поемало дълг през 2016г. и не е 

обслужвало такъв през 2016г. 

4. Приема отчета на сметките за чужди средства на разпореждане. 

 
 

                                                                            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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №346 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.124, ал.3 от ЗПФ, чл.27, ал.3 от Наредбата за условията и 

реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на Община Белица, Общинският съвет - Белица реши: 

                 1. Извършва промени в поименния списък на Капиталовите 

разходи за 2017 г.,  одобрен с Решение № 226 /24.01.2017 г., Решение 

№293/26.05.2017г., Решение №330 и 331/28.06.2017г., както следва:                                                                                                      

        2.2.3.2 Било: 

                    Функция: ЖСБРР 

                    Дейност: Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа; 

                    Обект: Изработване на общ устройствен план на община 

Белица 

                   §   53-00   31777 лв. 

                  Начин на финансиране – ЦБ §31-13 

               

                 Става: 

                 Функция: ЖСБРР 

                 Дейност: Други дейности по жилищно строителство, 

благоустройство, регионално развитие. 

                 Обект: Изработване на общ устройствен план на община Белица 

 

                   §   53-00   165 378 лв. 

                  Начин на финансиране  

 

1. 31777 лв. от ЦБ §31-13 

2. 121 253 лв. от МРРБ §61-01; 

3. 12 348 лв. от местни приходи по бюджета на общината за 2017г. 
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2.Извършва промяна в бюджета на община Белица за 2017г., приет с 

Решение №226/24.01.2017г., както следва: 

2.1. Намалява плана по §10-15 в Дейност: Общинска администрация 

със сумата 12 348лв. 

2.2. Увеличава плана на §53-00 в Дейност: Други дейности по 

жилищно строителство, благоустройство, регионално развитие със 

сумата 12 348 лв. 

3. Задължава кметът на общината да отрази направените промени по 

бюджета на общината за 2017г., както и да уведоми МФ за тях. 

               
 

                                                                            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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №347 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, във 

връзка с чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

Общинският съвет - Белица реши: 

Приема представената информация от Кмета на община Белица за 

изпълнението на общинския бюджет за 2017г. и общинските сметки за 

средствата от ЕС; Показателите по чл.14 от ЗПФ, както и динамиката и 

текущото състояние на общинския дълг. 

 

 

 

                                                                            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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №348 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от 

Наредбата за командировките в страната, Общински съвет - Белица реши: 

1. Одобрява извършените разходи за командировка на кмета на община 

Белица за второто тримесечие на 2017г. в размер на 599 лв. 

2. Одобрява извършените разходи за командировка на председателя  на 

Общински съвет - Белица за второто тримесечие на 2017г. в размер 

на 110 лв. 

3. Одобрените разходи да бъдат отчетени в съответните дейности и 

параграфи на ЕБК. 

 
 

                                                                            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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №349 

 

  На основание чл.6, ал.3 от Закона за общинската собственост - Решенията 

на общинския съвет по ал. 1 (Имотите и вещите - публична общинска 

собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, 

се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост) се 

приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, 

Общински съвет – Белица реши: 

   Не приема решение за Даване на разрешение за изработване на проект за 

ПУП-План за застрояване на имот №03504.227.30 за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота – „Площадка за събиране и 

съхранение на неопасни строителни отпадъци“. 
 

 

                                                                            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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №350 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл.102, ал.6 от Закона за лечебните 

заведения, Общински съвет – Белица реши: 

1. Отдава на ЕТ „Д-р Муса Вакльов – АПММП-ИП“, с. Краище, 

Булстат 101163236, с адрес на управление: с. Краище, п.к. 2781, 

община Белица, област Благоевград, ул. “Първа №1“, представляван 

от д-р Муса Вакльов – Управител, общински имот, състоящ се от: 

Лекарски кабинет с площ 18,44 кв.м. Манипулационна с площ  от 

27.10 кв.м.,складово помещение с площ 9,85 кв.м. и общи части с 

площ 4,61 кв.м., намиращи се в сграда с идентификатор 

№39270.1.413.1 в  селски здравен участък в село Краище, община 

Белица – обща площ  на помещенията 60,00 кв.м. 

2. Определя месечен наем от 25,80 (двадесет и пет лева и осемдесет 

стотинки) лева, без ДДС, 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 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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №351 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл.102, ал.6 от Закона за лечебните 

заведения, Общински съвет – Белица реши: 

1. Отдава на ЕТ „Д-р Муса Вакльов – АПММП-ИП“, с. Краище, 

Булстат 101163236, с адрес на управление: с. Краище, п.к. 2781, 

община Белица, област Благоевград, ул. “Първа №1“, представляван 

от д-р Муса Вакльов – Управител, общински имот, състоящ се от: 

Лекарски кабинет с площ 16,50 кв.м. Манипулационна с площ  от 

18,20 кв.м., сервизни и общи  помещения с площ 5,30 кв.м., 

намиращи се в сграда с идентификатор №02107.1.97.1.2 в  селски 

здравен участък в село Бабяк, община Белица – обща площ  на 

помещенията 40,00 кв.м. 

2. Определя месечен наем от 17,20 (седемнадесет лева и двадесет 

стотинки) лева, без ДДС, 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 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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №352 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.2, 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 гр. Белица по отношение на 

УПИ IV, кв.34 на гр. Белица, община Белица, представляващ 

изменение на одобрен ПУП-ПР с Решение №52, протокол 

№3/29.03.2011 година на Общински съвет – Белица. Промяна на 

границата откъм северната улица, като проектна линия минава по 

сградата и от западна посока остава с ширина 1,50 м. с цел 

обособяване на прилежаща площ около сградата, построена в ПИ с 

идентификатор №03504.401.1420 по КККР на гр. Белица, одобрени 

със Заповед №РД-18-53/01.04.2008г. на АГКК – София. 

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

одобрява задание за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, 

изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ. 

Приложение: 

1. Задание; 

2. Копие от АОС /ч/ №349/18.02.2013г., вписан под №100, том 2, рег. 

№757 от 25.02.2013г. на служба по вписванията гр. Разлог. 

3. Копие от нот. Акт №187, том 2, рег. №3248, дело №325/12.12.2016г. 

вписан под №187, том 14, рег. №5040, дело №1953 от 12.12.2016г. на 

служба по вписванията гр. Разлог. 

4. Скица от ПУП-ПР 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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

Със „ЗА” -  няма, ”ПРОТИВ” – 15 гласа и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -  няма, 

Общински съвет – Белица, прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: №353 

 

 

    Общински съвет – Белица не приема решение за разрешава на 

изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план, 

за обект :„Оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения  на 

територията на  община Белица“ с възложител: „ТЕЛЕКАБЕЛ“ АД , 

намираща се в имоти с идентификатори № 02107.8.29, № 02107.8.34, № 

02107.8.95, № 02107.8.593, № 02107.8.11  по ККР на землище на с. Бабяк, 

имоти с идентификатори № 44762.2.17, № 44762.2.19, № 44762.3.194, № 

44762.1.9 по КККР на землище на с. Лютово, имоти с идентификатори № 

39270.1.1008, № 39270.1.1528, № 39270.1.1555, № 39270.12.61, № 

39270.18.28,  № 39270.21.2  по КККР на с. Краище  и имоти с 

идентификатори № 03504.216.830, № 03504.234.948, № 03504.247.939,  № 

03504.268. 984, № 03504.317.848, № 03504.403.1334, № 03504.403.2017, № 

03504.403.2026, № 03504.403.2037, № 03504.403.2049, № 03504.403.2066 по 

КККР на землище на гр. Белица и имоти с идентификатори № 20064.1.254, 

№ 20064.1.529, № 20064.1.533, № 20064.1.580, № 20064.1.659, № 

20064.1.661, № 20064.32.91, № 20064.54.91 по КККР на с. Дагоново. 

 
 

 

                                                                            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   № 26 

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

26.07.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №354 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.13, ал.5 от 

Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на 

община Белица, Общински съвет – Белица дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ по предложен от комисията размер на 

следните лица: 

1. Атидже Усаин Свирьова – 130 лв. 

2. Атидже Сабри Малунска – 120 лв. 

3. Абиде Иляз Караахмед – 150.00 лв. 

4. Айше Ахмедова Реджепова – 150.00 лв. 

5. Ава Муса Атип – 100.00 лв. 

6. Вайда Али Шатърова – 150.00 лв. 
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7. Сабие Дурмиш Драскова – 150.00 лв. 

8. Радка Николова Иванова – 150.00 лв. 

9. Ава Ибрахим Дунгю – 150.00 лв. 

10. Радка Атанасова Апостолова – 100.00 лв. 

11. Али Муса Мустафа – 460.00 лв. 

12. Здравка Серафимова Цаклева – 100.00 лв. 

13. Христина Александрова Матева – 300.00 лв. 

14. Фатиме Абди Каназир  - 300.00 лв. 

15. Сайда Ибрахимова Бичкова – 100.00 лв. 

16. Сабри Крълев – 135.00 лв. 

17. Емине Исмаил Аянска – 50.00 лв. 

18. Али Салих Кунгю – 460.00 лв. 

19. Недим Муса Робев – 100.00 лв. 

20. Марин Иванов Димитров – 100.00 лв. 

21. Исмаил Хюсеин Ходжа – 300.00 лв.  

22. Медие Сабитова Хахньова – 50.00 лв. 

23. Тайфе Мустафа Шехова – 200.00 лв. 

24. Фатиме Мустафа Газинова - 200.00 лв. 

 
 

                                                                            Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

   Вярно с оригинала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


