
  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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №355 

   

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

AK-276/11.08.2017г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №350 по Протокол №26/26.07.2017г., 

относно: Отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за 

лекарска практика в село Краище, като незаконосъобразно.  

 
 

 

                                                                            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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №356 

   

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

277/11.08.2017год. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №351 по Протокол №26/26.07.2017г., 

относно: Отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за 

лекарска практика в село Бабяк, като незаконосъобразно.  
 

 

 

                                                                            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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е:357 

 

На основание чл.21, ал.1,  т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 и чл.35, ал.3 от Закона 

за общинската собственост и чл.37, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ,  Общински 

съвет – Белица реши: 

1. Утвърждава оценка на 113,40/560,40 идеални части от поземлен 

имот с идентификатор №02107.1.483 по КККР на с. Бабяк, 

одобрени със Заповед №РД-18-21 от 19.04.2011 година на 

Изпълнителен директор на АГКК-София, изготвена от независим 

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

от ЗОС в размер на 776,00 (седемстотин седемдесет и шест) лева, 

без включен ДДС. 

2. Дава съгласие Кметът на община Белица да проведе процедурите 

по изкупуване на частта на община Белица от Емине Усаинова 

Бъскова, без търг и сключи договор за продажба на 113,40/560,40 

идеални части от поземлен имот с идентификатор №02107.1.483 по 

КККР на с. Бабяк, одобрени със Заповед №РД-18-21 от 19.04.2011 

година на Изпълнителен директор на АГКК-София, 

представляващи частна общинска собственост съгласно АЧОС 

№785/13.03.2017 година, вписан в Службата по вписванията с вх. 

Рег. №1528/25.04.2017 година Акт №67, том V/ дело №943/2017 

година на стойност 776,00 (седемстотин седемдесет и шест) лева, 

без включен ДДС между Емине Усаинова Бъскова и Община 

Белица. 

3. Емине Усаинова Бъскова да заплати всички дължими данъци, 

такси и оценка на независим оценител, предвидени в 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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №358 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18 и чл.2, 

ал.8, чл.11, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. 

за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена и във връзка с обезпечаване на учебния процес през 

учебната 2017/2018 година Общински съвет - Белица: 

 

1. Разрешава формирането на маломерни и слети паралелки в 

училищата, както следва: 

 

СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Белица 

 

1 самостоятелна маломерна паралелка – I „б“ клас с 13 ученици 

1 самостоятелна маломерна паралелка – III „а“ клас с 15 ученици 

1 самостоятелна маломерна паралелка – XI „а“ клас със 16 ученици 

1 самостоятелна маломерна паралелка – XII „а“ клас със 17 ученици 

 

ПГ “Никола Й.Вапцаров” гр. Белица 

 

1 самостоятелна маломерна паралелка – XII клас с 16 ученици 

 

ОУ “Св.Паисий Хилендарски” с. Краище 

 

1 самостоятелна маломерна паралелка – IV „а” клас с 15 ученици 

1 самостоятелна маломерна паралелка – V „а” клас със 17 ученици 

1 самостоятелна маломерна паралелка – VI „б” клас с 13 ученици 

1 самостоятелна маломерна паралелка – VII „а” клас със 16 ученици 

 

ОУ “П.К.Яворов” с. Горно Краище 
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1 самостоятелна маломерна паралелка – V клас с 15 ученици 

1 самостоятелна маломерна паралелка – VI клас със 17 ученици 

 

НУ “П.Р.Славейков” с. Дагоново 

 

1 самостоятелна маломерна паралелка – I клас с 11 ученици 

1 самостоятелна маломерна паралелка – II клас с 12 ученици 

1 слята паралелка – III и IV клас с 18 ученици 

1 група ПГ с 10 деца 

ДГ “Надежда” гр. Белица  

 

 филиал с. Бабяк 

1 група ПДГ с 6 деца 

 

филиал с. Черешово 

1 група ПДГ с 6 деца 

 

Филиал с. Кузьово 

1 група ПДГ с 6 деца 

 

 

2. Необходими средства за дофинансиране за периода 2017 – 2018 

година, съгласно колона №4 от таблицата – обща сума – 3 339 лв. 

3. Необходими средства за дофинансиране за периода 01.10.2017 – 

31.12.2017 година, (IV тримесечие) за актуализация на бюджета 2017 

г. -  835 лв., съгласно колона № 5 от таблицата. 

 

Освен средствата за 2017 г., осигурени с актуализация на 

бюджета на Община Белица за 2017 г. ще се осигурят средствата за 

дофинансиране на маломерни и слети паралелки и в бюджет 2018 г. 

 

Дофинансиране на маломерни и слети паралелки на училищата в 

Община Белица 

м.10 – 12.2017 година и м. 01 – 09.2018 год. 

 

№ Учебни заведения Брой 

учениц

и 

(недост

иг до 

минима

лния 

брой) 

Всичко 

дофинансира

не за 12 

месеца, 

маломерни и 

слети 

паралелки 

Дофинансира

не м. 10 – 12 

.2017 (за 3 

месеца), 

маломерни и 

слети 

паралелки 

Дофинансира

не м. 01 – 

09.2018  (за 9 

месеца), 

маломерни и 

слети 

паралелки 



1 2 3 4 5 6 

1. СУ „Св.св. Кирил и 

Методий“ гр. Белица 

7 Не е 

необходимо 

- - 

2. Г „Никола Й. 

Вапцаров” гр. Белица 

 

2 

Не е 

необходимо 

 

 

 

 

3. ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски” с. 

Краище 

 

9 

Не е 

необходимо 

- - 

4. ОУ „Пейо К. Яворов” 

с. Горно Краище 

 

4 

Не е 

необходимо 

- - 

5. НУ „Петко Р. 

Славейков” с. 

Дагоново 

 

9 

 

3 339 

 

835 

 

2 504 

 ВСИЧКО: 31 3 339 835 2 504 
 

 

 

 

                                                                            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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №359 

 

       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 изменение на Подробен устройствен план 

– План за регулация на гр. Белица, с цел разделяне на УПИ XXII, 

кв.82 на два урегулирани поземлени имота. 

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

одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 

План за регулация, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ. 

Приложение: 

1. Задание за изработване на проекта за ПУП-ПР; 

2. Договор за дарение на недвижим имот; 

3. Нотариален акт. 
 

 

 

                                                                            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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №360 

 
              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2, от Закона за 

общинската собственост и чл.39, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.41, ал.2 от Закона 

за общинската собственост,  Общински съвет – Белица реши: 

1. В Раздел III, т.1.2 – „Продажби“ в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Белица за 2017г. да 

бъде допълнен с ПИ с идентификатор №03504.403.333 по кадастралната карта и 

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

53/01.04.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК – София. 

2. Утвърждава оценка на 279/1401 идеални части от поземлен имот с 

идентификатор №03504.403.333 по КККР на град Белица, изготвена от 

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

ЗОС в размер на 3 622,00 (три хиляди шестстотин двадесет и два) лева, без 

включен ДДС. 

3. Дава съгласие Кметът на община Белица да проведе процедурите по изкупуване 

на частта на община Белица от Вангелия Владимирова Тричкова и Таня 

Николова Тричкова, като наследници на Никола Александров  

Тричков и сключи договор за продажба на 279/1401 идеални части от поземлен 

имот с идентификатор №03504.403.333, представляващи частна общинска 

собственост, съгласно АОС/ч/ №808/04.04.2017г., на стойност  3 622,00 (три 

хиляди шестстотин двадесет и два) лева, без включен ДДС. 

4. Вангелия Владимирова Тричкова да заплати всички дължими данъци, такси и 

оценката на независим оценител, предвидени в Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

                                                                            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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №361 

 
           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. 111 от Закона за горите и във връзка с чл. 106 от Закона 

за горите и чл.9, 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, Общински съвет - Белица приема 

количествата за ползване на дървесина в горските територии - общинска собственост, 

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 насажденията в Приложение №1 общинска собственост да се осъществи 

съгласно чл. 112, ал. 1, т.1 от Закона за горите- 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 

възлизащ на 265 пл.м
3
 да се осъществи съгласно чл.111, ал. 2, т. 2 от Закона за горите и 

чл.49, ал.1, т.4 и чл.71, ал.1 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. Списък с насаждения - Приложение №1; 

2. Актове за собственост на имотите попадащи в насажденията; 

3. Удостоверения за идентичност на имотите. 

4. Одобрено план- извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта. 

 

 

                                                                            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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №362 

 

        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. и Решение 

№346/26.07.2017г., както следва:      

1.1.Създава нов обект в поименния списък на капиталовите 

разходи по бюджета на общината за 2017г., финансирани със 

собствени средства.                                                                                              

                    Функция: Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

                    Дейност: Домашен социален патронаж 

                    Обект: Придобиване на лекотоварен автомобил 

                   §   52-00   4500,00 лв. 

          2.Извършва промяна в бюджета на община Белица за 2017г., приет с 

Решение №226/24.01.2017г., както следва:               

2.1. Увеличава плана по §76-00 Временни безлихвени заеми 

между бюджета и сметки за средства от ЕС с 4500.00 лв. 

     2.2.  Увеличава плана на §52-00 в Дейност: Домашен социален 

патронаж 

Обект: Придобиване на лекотоварен автомобил 4500,00 лв. 

3. Задължава Kметa 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  
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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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №363 

 

        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. и 

Решение №346/26.07.2017г., както следва:  

                                                                                                     

1.1. Създава нов обект в поименния списък на капиталовите разходи 

по бюджета на общината за 2017г., финансирани със собствени 

приходи.                                                                                            

                    Функция: Общи държавни служби 

                    Дейност: Общинска администрация 

                    Обект: Изпълнение на инженеринг/включително работно 

проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор/ за 

повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на 

Община Белица. 

                   §   51-00   180 001.00 лв. 

 

Начин на финансиране:               

- 163 189,00лв. Договор за кредит между Община Белица и 

фонд Енергийна ефективност възобновяеми източници; 

§83-72 от ЕБК. 

- 16 812.00 собствени приходи от бюджета на общината за 

2017г. 

2. Извършва промяна в бюджета на община Белица за 2017г., приет с 

Решение №226/24.01.2017г., както следва: 
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2.1.Намалява плана по §10-15 в Дейност: Общинска администрация 

със сумата  - 16 812.00 лв. 

2.2. Увеличава плана на § 51-00 в Дейност: Общинска администрация 

със сумата  - 16 812.00 лв. 

Обект: Изпълнение на инженеринг/включително работно 

проектиране, строително монтажни работи и авторски надзор/ за 

повишаване на енергийната ефективност на административната 

сграда на община Белица. 

 

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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №364 

 

    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 за реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Белица и чл.89 от ЗДБРБ за 2017 г., Общинският съвет  - Белица реши: 

    I.Дава съгласие, да бъде извършена трансформация на целева субсидия 

за капиталови разходи по §§ 31-13 в целеви трансфер за финансиране  

разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и на уличната мрежа  по §§ 31-18 по обекти в размер на 

90773 лв. , както следва: 

           1. Функция ЖС, БКС и опазване на околната среда 

                Дейност Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа  -

11211.00 лв.              
           1.1 Обект: Текущ ремонт на  улици с. Краище  от ОК 107 до ОК 113 

по ПУП –ПР   

                 с. Краище 

                    4979.00 лв.  

           1.2 Обект: Текущ ремонт на ул.“ Илинден“ град Белица от ОК 150 до 

ОК 198 по ПУП -              

                 ПР град Белица 

                    6232.00 лв. 

           1.3  Обект: Възстановяване на улична асфалтова настилка след 

подмяна на   

                   водопровод   с. Бабяк, община Белица 

                    50000.00 лв. 

          2.   Функция Транспорт и Съобщения 

                Дейност: Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътища 
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           2.1 Обект: Текущ ремонт на общински пътища 

                29562.00 лв., както следва: 

          2.1.1 Общински път  BLG  1020 Бабяк –Орцево/ махала Орцева/            

5000.00 лв. 
          2.1.2 Общински път  BLG  1020 Лютово – Бабяк – Кузьово                       

5000.00 лв.    
          2.1.3 Общински път  BLG   2025 Бабяк – Кузьово – махала Рункьовци    

5000.00 лв. 

          2.1.4 Общински път  BLG   2191 Палатик – Черешово – махала 

Сенища 5000.00 лв. 

          2.1.5 Общински път  BLG   3027 Лютово – Гълъбово- махала Кьосова     

5000.00 лв. 

          2.1.6 Общински път  BLG   2191 Елешница – Палатик –Златарица           

4562.00 лв. 

  

II. Упълномощава кмета на община Белица, да изготви предложение до 

Министъра на финансите  с искане за извършване на промяна по чл.89 ал.3 

от ЗДБРБ за 2017 г., като целевата субсидия за капиталови разходи по 

бюджета на общината  по §§ 31-13 се трансформира в целеви трансфер за 

финансиране  разходите на общината за извършване на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища и на уличната мрежа по §§ 31-18 от ЕБК в 

размер на 90773 лв.  

/ Деветдесет хиляди седемстотин седемдесет и три лева/ 

 

Средствата които се трансформират са заложени в 

инвестиционната програма на община Белица за 2017 г. по т.2.2.2.3 

– Функция Жилищно строителство, благоустройство и комунално 

стопанство 

 

Дейност: В и К 

 

Обект: Изграждане на водопровод с Бабяк – първоначален план 

182 700 лв. приета с  Решение № 226/ 14.01.2017 г. на общински 

съвет град Белица. 

 

III.Към изготвеното предложение до Министъра на финансите да се 

приложат всички изискуеми документи съгласно ФО № 1/ 09.01.2017 г. 

 

 

                                                                            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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №365 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.13, ал.2 от ЗПФ, и във връзка с 

необходимостта от поемане на част от транспортните разходи на учениците от община 

Белица, включени в регистъра на средните училища в град Белица, Общински съвет - 

Белица реши: 

1. Дава съгласие Община Белица да поеме 50% от стойността на абонаментните 

карти за транспорт на учениците в дневна форма на обучение, включени в 

Регистъра на средните училища, които пътуват с минимално намаление на 

цената на абонаментната карта по междуселищни автобусни линии от 

общинските и областните транспортни схеми – 20%. 

2. Средствата се предоставят на превозвача, въз основа на опис – сметка за броя на 

издадените абонаментни карти, съгласно чл.29, ал.1 от Наредба за условията и 

реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от 

прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния 

транспорт, предвидени в нормативни актове за определение категории пътници, 

за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 

райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 

3. Разплащането става срещу издадена фактура съгласно изискванията на Закона за 

счетоводството два пъти в годината  - до 15.08. и до 22.12. 

4. Извършените разходи да се отразят в Дейност „Други дейности по 

образованието“ съгласно 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   № 27 

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

24.08.2017 година. 

 

 

РЕШЕНИЕ: №366 

 

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 19.09.2017г. от 13.30 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 Сабит 

Гагъм – Заместник кмет на Община Белица; 

 

 

 
 

                                                                            Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

   Вярно с оригинала  
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