
    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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 107 3I@P6&9BVZGD 

 

      На основание чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда, при 

които Общината упражнява правата си на собственик върху 

общинската част на капитала на търговските дружества, приета с 

Решение №47, протокол №5/28.05.2009 година, на ОбС – Белица и във 

връзка с чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23  от ЗМСМА, Общински съвет – гр. 

Белица реши: 

1. Не приема годишен финансов отчет за 2015г. на общинска фирма 

„Мусала – 2004“ ЕООД – гр. Белица. 

2. Възлага на Кмета на Община Белица да извърши правни и 

фактически действия за прекратяване договора за консорциум, 

включително и да сезира компетентните органи. 

 

 

 

                                                                         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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 108 
  

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2, 

ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.19 от ал.1 до ал.4 от НРПУРОИ, 

Общински съвет - Белица реши:  

1. Дава съгласие на Кмета на община Белица да проведе 

процедурите за отдаване под наем, чрез публичен търг на 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор №77596.1.21.1.7 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно 

Краище, одобрени със заповед №РД-18-23/19.04.2011 година на 

Изпълнителен директор на АГКК-София, с предназначение на 

самостоятелен обект: За търговска дейност, отреден за обект – 

кафе аперитив/сладкарницата/, адрес на поземлен имот: с. Горно 

Краище, община Белица, област Благоевград с площ 100/сто/ 

кв.м. за срок от 5/пет/ години с първоначална тръжна цена 242,00 

лв. /двеста четиридесет и два лева/ месечно, без включен ДДС, 

определени по тарифа за базисни наемни цени на общинските 

имоти към НРПУРОИ, актуализирана на 30.03.2012 година от 

Общински съвет – гр. Белица. 

2. След провеждане на публичния търг участника спечелил търга 

да заплати всички дължими данъци и такси 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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 109 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет  - 

Белица реши: 

I. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 1 и 4 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности 

в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински 

съвет – Белица  приема годишният план за ползване на дървесина в 

горските територии - общинска собственост за 2016г., съгласно 

приложение №1 към настоящото решение. 

II. Упълномощава Кмета на община Белица да одобри Годишен 

план за ползване на дървесина от общинските горски територии, 

собственост на община Белица за 2016 год. 

ІIІ. На основание чл.5, ал.3 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна 

и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, определя ползването на дървесината от отделите от 

горския фонд - общинска собственост за 2016г., да се осъществи по 

начините посочени в чл. 112, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за горите и чл. 5, 

ал. 1, т.1 и 2 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. 

   ІV. Възлага и упълномощава кмета на община Белица, съгласно чл. 

112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 5, ал. 1, т. 1; чл.49, ал.1 и 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, да 

организира и проведе процедурите по ползване на дървесина - 

продажба на дървесина на корен- 5735 м
3
 (прогнозно количество), 
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който добив да се извърши в отдели, включени в приетия годишен 

план за 2016г. 

 V. Възлага и упълномощава кмета на община Белица, съгласно 

чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите и чл. 5, ал. 1, т. 2 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, да организира и проведе 

открит конкурс за добив – сеч, извоз, разкройване, превоз до временен 

склад и рампиране на 6000 пл. куб.м (прогнозни количества), който 

добив да се извърши в отдели, включени в приетия годишен план за 

2016г. 

Общински съвет – Белица, определя критерий за оценка на 

офертите – най-ниска цена, като началната цена е не по-висока от 26 

(двадесет и шест лева) / пл.куб.м без включен ДДС.  

VI. Общински съвет - Белица, на основание чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА 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, определя за продажба по утвърден 

ценоразпис  - на 6000 пл. куб.м дървесина (прогнозни количества). 

 

 

                                                                         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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №110 

 

   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 с. Горно Краище, 

одобрен с Решение №115, протокол №9/26.09.2011 година на 

Общински съвет – Белица, по отношение на улицата между ок 36 

и ок 9, с предвиждане улицата между ок 36, ок 175, ок 174 и ок 9, 

между кв.41 и кв.4 да бъде променена така, че да засяга най-малко 

прилежащите парцели, а имот с идентификатор №77596.1.497 по 

ККР на с. Горно Краище да се отреди за улица. 

 

  

 

                                                                         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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

                                     Р Е Ш Е Н И Е:111 

 

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

от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.2 и ал.3 от Наредбата 

за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Белица, Общински съвет – гр. Белица: 

1.Утвърждава оценка за имота, изготвена от лицензиран 

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

Закона за общинската собственост която е в размер на 6 736,00 лв. 

/шест хиляди седемстотин тридесет и шест лева/ със включен ДДС. 

2. Дава съгласие Кмета на община Белица да сключи договор за 

продажба на имот с идентификатор №03504.403.1135 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Белица, одобрени със Заповед 

№РД-18-53/01.04.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София 

на стойност 6 736,00 лв. /шест хиляди седемстотин тридесет и шест 

лева/ със включен ДДС, без търг или конкурс между Община Белица и 

Мая Юлианова Чукова. 

3. Мая Юлианова Чукова да заплати всички дължими данъци, 

такси и оценка на независим лицензиран оценител, предвидени в 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №112 

 

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

 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 

собсвеност или решение, с което се отказва да се възстанови правото 

на собственост на наследниците на Георги Костадинов Генев, бивш 

жител на гр. Белица, община Белица върху поземлен имот с 

идентификатор, както следва: 

 - Поземлен имот с идентификатор №03504.168.57 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белица, 

одобрени със Заповед №РД-18-53/01.04.2008 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК-София, с адрес: местност „ДРАГЛ. ПЪТ“ с площ 

0,296 дка /двеста деветдесет и шест 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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №113 

 

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

     Дава съгласие за предоставяне на имотите 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 

собсвеност или решение, с което се отказва да се възстанови правото 

на собственост на наследниците на Мустафа Ибрахим Атип, бивш 

жител на с. Кузьово, община Белица върху проектни поземлени имоти 

с идентификатори, както следва: 

 - Проектен имот с идентификатор №40453.14.116 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кузьово, община 

Белица, одобрени със Заповед №РД-18-68/23.12.2014 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК-София, ТПТ – Земеделска; НТП – 

Нива с площ 2,498 дка /два декара четиристотин деветдесет и осем кв. 

м./, местност „Кузьово“, образуван в  ПИ№40453.14.113 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кузьово, община 

Белица, одобрени със Заповед №РД-18-68/23.12.2014 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК-София, ТПТ – Земеделска; НТП – 

Нива целия с площ 9,382 дка /девет декара триста осемдесет и два кв. 

м./, собственост на Община Белица, съгласно АОС(ч) №727/25.01.2016 

год. вписан под вх.Р.№162/28.01.2016 год. на съдия по вписванията при 

РС-гр. Разлог, предоставен на Община Белица по реда на чл.19 от 

ЗСПЗЗ от Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Благоевград. 

 - Проектен имот с идентификатор №40453.4.65 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Кузьово, община Белица, 

одобрени със Заповед №РД-18-68/23.12.2014 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК-София, ТПТ – Земеделска; НТП – Нива с площ 

1,300 дка /един декар и триста кв. м./ местност „Кузьова махала“, 
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образуван в  ПИ№40453.4.64 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Кузьово, община Белица, одобрени със Заповед №РД-18-

68/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, ТПТ – 

Земеделска; НТП – Нива, целия с площ 91,391 дка /деветдесет и един 

декара триста деветдесет и един кв. м./, собственост на Община 

Белица, съгласно АОС(ч) №721/09.12.2015 год. вписан под 

вх.Р.№5611/23.12.2015 год. на съдия по вписванията при РС-гр. Разлог, 

предоставен на Община Белица по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ от 

Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Благоевград. 

 - Проектен имот с идентификатор №40453.11.133 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кузьово, община 

Белица, одобрени със Заповед №РД-18-68/23.12.2014 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК-София, ТПТ – Земеделска; НТП – 

Ливада с площ 0,500 дка /петстотин кв. м./ местност „Кузьово“, и 

Проектен имот с идентификатор №40453.11.132 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Кузьово, община Белица, 

одобрени със Заповед №РД-18-68/23.12.2014 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК-София, ТПТ – Земеделска; НТП – Ливада с площ 

2,501 дка /два декара петстотин и един кв. м./ местност „Кузьово“, 

образувани в ПИ№40453.11.126 по кадастралната карта и 

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

Заповед №РД-18-68/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, ТПТ – Земеделска; НТП – Ливада, целия с площ 59,624 

дка /петдесет и девет декара шестстотин двадесет и четири кв. м./, 

собственост на Община Белица, съгласно АОС(ч) №726/25.01.2016 год. 

вписан под вх.Р.№161/28.01.2016 год. на съдия по вписванията при РС-

гр. Разлог, предоставен на Община Белица по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ 

от Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Благоевград. 

 

 

 

                                                                         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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №114 

 

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

    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 Усаин Асанов Барабунов 

/Воденичар/, бивш жител на с. Дагоново, община Белица върху 

проектни имоти с идентификатори, както следва: 

 - Проектен имот с идентификатор №20064.51.11 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дагоново, 

одобрени със Заповед №РД-18-24/19.04.2011 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК-София, с адрес: местност „Воденицата“ с площ 

7,087 дка /седем декара осемдесет и седем кв. м./. 

 - Проектен имот с идентификатор №20064.51.10 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дагоново, 

одобрени със Заповед №РД-18-24/19.04.2011 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК-София, с адрес: местност „Воденицата“ с площ 

0,950 дка /деветстотин и петдесет 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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №115 

 

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

 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 Мустафа Усаинов Горелски, бивш 

жител на с. Горно Краище, община Белица върху проектни имоти с 

идентификатори, както следва: 

 - Проектен имот с идентификатор №77596.34.53 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Краище, 

одобрени със Заповед №РД-18-23/19.04.2011 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК-София, с адрес: местност „Дурльовото“ с площ 

3,213 дка /три декара двеста и тринадесет кв. м./. 

 - Проектен имот с идентификатор №77596.34.52 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Краище, 

одобрени със Заповед №РД-18-23/19.04.2011 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК-София, с адрес: местност „Дурльовото“ с площ 

9,875 дка /девет декара осемстотин седемдесет и пет 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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №116 

 

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

    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 Джемал Мехмедов Колашов, бивш 

жител на с. Дагоново, община Белица върху проектен имот с 

идентификатор, както следва: 

 - Проектен имот с идентификатор №03504.31.7 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Белица, одобрени със Заповед 

№РД-18-53/01.04.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, 

с адрес: местност „Малко темницко“ с площ 4,610 дка /четири декара 

шестстотин и десет 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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №117 

 

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

  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 Алия Мехмедов Колашов, бивш 

жител на с. Дагоново, община Белица върху проектен имот с 

идентификатор, както следва: 

 - Проектен имот с идентификатор №03504.31.6 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Белица, одобрени със Заповед 

№РД-18-53/01.04.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, 

с адрес: местност „Малко темницко“ с площ 4,443 дка /четири декара 

четиристотин четиридесет и три 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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №118 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Белица не приема предложението на кмета на общината относно: 

Предоставяне за възстановяване на земи, придобити от общината по 

реда на чл.19 от ЗСПЗЗ – наследници на Алия Мехмедов Колашов, 

местност „Голия рид“. 

 

                                                                         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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №119 

 

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

    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 Алия Халилов Кусаров, бивш 

жител на с. Краище, община Белица върху проектни имоти с 

идентификатори, както следва: 

 - Проектен имот с идентификатор №39270.2.23 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Краище, одобрени със Заповед 

№РД-18-22/19.04.2011 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, 

с адрес: местност „Кусорови колиби“ с площ 3,997 дка /три декара 

деветстотин деветдесет и седем кв. м./. 

 - Проектен имот с идентификатор №39270.2.24 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Краище, одобрени със Заповед 

№РД-18-22/19.04.2011 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, 

с адрес: местност „Кусорови колиби“ с площ 3,996 дка /три декара 

деветстотин деветдесет и шест кв. м./ и 

 - Проектен имот с идентификатор №39270.2.25 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Краище, одобрени със Заповед 

№РД-18-22/19.04.2011 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, 

с адрес: местност „Кусорови колиби“ с площ 2,705 дка /два декара 

седемстотин и пет 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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №120 

 

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 №212 на МС от 02.09.2008 година, за приемане на 

критерии за определяне на защитените училища в Република 

България 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.7, ал.1 от 

Постановление №84 на МС от 06.04.2008 година за приемане 

Списък на средищните училища в Република България, 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

училища и приемане на финансови правила за разходване на 

средствата за допълнително финансиране за осигуряване 

обучението на пътуващите ученици от средищните училища 

Общински съвет – Белица дава съгласие да бъде запазен статута 

на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бабяк и СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ гр. Белица, като средищни училище. 

 

 

                                                                         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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №121 

 

     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 Георги Александров Георгиев и Мария 

Александрова 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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    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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

                                            РЕШЕНИЕ: №122 

 

   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. Димитрина Иванова Апостолова – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

2. Марин Иванов Димитров – гр. Белица – сумата от 150.00лв. 

3. Мариана Костадинова Генева – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

4. Севдалин Светлинов Бозев – гр. Белица – сумата от 70.00 лв. 

5. Рубие Алилова Яшарова  - гр. Белица – сумата от 80.00 лв. 

6. Атидже Усаин Свирьова – с. Краище – сумата от 100.00 лв. 

7. Фатиме Исмаил Хатип – с. Краище – сумата  от 100.00 лв. 

8. Тайфе Махмуд Врачова – с. Краище – сумата от 100.00лв. 

9. Тайфе Мустафа Шехова – с. Краище – сумата от 120.00 лв. 

10. Салих Мехмед Ика – с. Краище – сумата от 150.00лв. 

11. Мехмед Мустафа Атип – с. Краище – сумата от 120.00 лв. 

12. Решиде Али Шольова – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

13. Муса Ахмед Шольов – с. Краище – сумата от 80.00 лв. 

14. Сабит Лютви Малунски – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

15. Исмаил Хюсеин Ходжа  - с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

16. Реджеб Хюсеин Тупев – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

17. Емине Ибрахим Шольов – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

18. Атидже Джемал Кунгьова – с. Краище – сумата от 100.00 лв. 

19. Исмаил Ибрахим Дунгьов – с. Горно Краище – сумата от 120.00лв. 

20. Фатиме Исмаил Дурльова – с. Горно Краище – сумата от 50.00 лв. 

21. Фатиме Муса Дунгьова – с. Горно Краище – сумата от 250.00 лв. 

22. Мехмед Сайфи Хахньов – с. Горно Краище – сумата от 250.00 лв. 

23. Джемиле Муса Врачова – с. Горно Краище – сумата от 150.00 лв. 

24. Арифе Алил Кусарова – с. Бабяк – сумата от 200.00 лв. 

25. Сабри Али Файзула – с. Орцево – сумата от 100.00 лв. 

26. Ава Алиова Лютова – с. Лютово – сумата от 120.00 лв. 
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27. Емине Мехмед Реджепова – с. Лютово – сумата от 100.00 лв. 

28. Сайде Ибрахим Бичкова – с. Черешово – сумата от 70.00 лв. 

29. Мехмед Усаин Барабун – с. Дагоново – сумата от 150.00 лв. 

 

 

                                                                         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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №123 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Белица реши: 

   Дава съгласие паметна плоча на загиналите в Първата световна 

война беличани да бъде монтирана върху външната фасада на 

сградата на Народно читалище „Георги Тодоров – 1185“, 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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №124 

 

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 15.07.2016г. 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: 

1. Обсъжда и съгласува Бизнес плана за развитието на оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, за регулаторния 

период - 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от 

Закона за водите и чл. 6.4.(д) от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК 

услуги, сключен между Асоциацията и ВиК оператора.  
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2. Приема решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциация по ВиК – Благоевград за 2017 г., в размер на 15 000 

(петнадесет хиляди лева). 

Размерът на общинските вноски в проектобюджета на Асоциацията 

за 2017 г., определени въз основа на препоръчителния размер на вноската 

на Държавата и процентното съотношение на гласовете на общините в 

общото събрание, е както следва: 

 

Член на Асоциацията 

% съотношение на гласовете 

 в Асоциация по ВиК - 

Благоевград 

Размер на 

вноската, лв. 

Община Банско 3,81% 1632,85 

Община Белица 2,89% 1238,57 

Община Благоевград 22,51% 9647,11 

Община Гоце Делчев 9,08% 3891,42 

Община Гърмен 4,35% 1864,27 

Община Разлог 5,99% 2567,12 

Община Сатовча 4,49% 1924,27 

Община Симитли 4,15% 1778,56 

Община Струмяни 1,68% 720,00 

Община Хаджидимово 2,93% 1255,7 

Община Якоруда 3,12% 1337,13 

Общо 65,00% 27857 

3. Вземане на  решение за изразяване на съгласие за изпълнение на 

проект „Втора фаза на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и 

канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ“ с 

бенефициент община Банско, финансиран по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г.“ по процедура „Втора фаза на проекти за 

изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по 



ОПОС 2007 – 2013 г.“, при спазване на приложимото европейско и 

национално законодателство. 

4. Приема решение за предоставяне на съгласие за промяна на 

границите на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Благоевград, съгласно чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за водите, чрез присъединяване на Община Петрич. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на 

ВиК услуги на потребителите на територията на община Петрич от 

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

продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - "ВиК" ЕООД, 

Петрич. 

5. Приема решение за предоставяне на съгласие за промяна на 

границите на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Благоевград, съгласно чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за водите, чрез присъединяване на Община Сандански. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на 

ВиК услуги на потребителите на територията на община Сандански от 

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

продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - "Увекс" 

ЕООД, Сандански. 

6. Приема решение за предоставяне на съгласие за промяна на 

границите на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Благоевград, съгласно чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за водите, чрез присъединяване на Община Кресна. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на 

ВиК услуги на потребителите на територията на община Кресна от 

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

продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - "ВиК - 

Кресна" ЕООД. 

7. Преразпределение на гласовете в общото събрание на 

Асоциацията, на основание чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите и чл. 8, ал. 1 

и 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, съобразно променения обхват на границите 

на обособената територия. 

Разпределение на гласовете 

Член на Асоциацията Население - % дял на % съотношение на 



2011 г. населението гласовете в Общото 

събрание на Асоциация 

по ВиК - Благоевград 

Държавно участие 0  35% 

Община Банско 13 125 4,06 2,64 

Община Белица 9 927 3,07 21,99 

Община Благоевград 77 441 23,93 15,56 

Община Гоце Делчев 31 236 9,65 6,27 

Община Гърмен 14 981 4,63 3,01 

Община Kресна 5 441 1,68 1,09 

Община Петрич 54 006 16,69 10,85 

Община Разлог 20 598 6,37 4,14 

Община Сандански 40 470 12,51 8,13 

Община Сатовча 15 444 4,77 3,10 

Община Симитли 14 283 4,41 2,87 

Община Струмяни 5 778 1,79 1,16 

Община 

Хаджидимово 10 091 3,12 2,03 

Община Якоруда 10 731 3,32 2,16 

Общо 323 552 100% 100% 

8. Други. 

 

 

 

                                                                         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   № 11 

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

29.06.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №125 

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА да бъде създадена Местна 

комисия за обществен ред и сигурност в състав: 

                 Председател: Сабит Гагъм-зам.-кмет 

                 Секретар-Лазар Лардев-гл. специалист „ ГЗ“ и „ОМП“ 

 и членове: 

                  Атанас Иванов-Началник ПУ гр. Белица 

                  Бекир Бекир-кмет на с. Горно Крайще 

                  Муса Мизур-кмет на с. Крайще 

                  Директора на Дирекция „Социално подпомагане“. 

                  Акия Мусов-директор ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- с. Бабяк 

                  Али Орцев-общински съветник 

                  Мая Падарева-секретар на НЧ „Г. Тодоров“-гр. Белица 

                  Крум Попов-ст. експерт „Хуманитарни дейности“ 

                  Елена Андреева-директор СОУ „Св.св. Кирил и Методий“-гр. 

Белица 

           

          2. Комисията да разработи и приеме план за действие за 2016 г. 

          3. Настоящето решение отменя решение № 29 / 28.02.2008 г. по 

 Протокол № 2/28.02.2008 г. на Общински съвет-Белица 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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