
    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   № 12 

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

26.07.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №126 
 

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

АК-257/12.07.2016г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя свое Решение № 109 по Протокол 

№11/29.06.2016г., относно: Приемане на годишен план за ползване на 

дървесина от горските територии - собственост на Община Белица 

възлизащ на 11735 пл.м
3
,  определяне начина на ползването й за 

календарната 2016г. Определяне на обема на добитата през 2016г.  

дървесина за продажба от склад по ценоразпис, 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   № 12 

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

26.07.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 127 
  

   На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, 

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, одобрен с 

Решение №52, протокол №3/29.03.2011 година на Общински съвет – 

Белица, по отношение на улици от ок 451 до ок 438, ок 438 до ок 454 и 

ок 454 до ок 465, кв.74б по ПУП – ПР на гр. Белица, община Белица 

да бъдат променени с цел максимално доближаване на имотните 

граници и коригиране широчините на тротоарите, тъй като улиците се 

явяват на края на регулацията на населеното място. 

 

                                                                         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   № 12 

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

26.07.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №128 

 

   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 собственост 

или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост 

на наследниците на Решид Асанов Мехов, бивш жител на гр. Белица, 

община Белица върху проектни поземлени имоти с идентификатори, както 

следва: 

 - Проектен имот с идентификатор №02107.8.225 по кадастралната 

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

Заповед №РД-18-21/19.04.2011 год. на Изпълнителен директор на АГКК-

София, ТПТ – Земеделска; НТП – Нива с площ 6,001 дка /шест декара и 

един кв.м./, образуван в ПИ№02107.8.204 по кадастралната карта и 

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

№РД-18-21/19.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, 

ТПТ – Земеделска; НТП – Нива целия с площ 9,019 дка /девет декара и 

деветнадесет кв.м./, собственост на Община Белица, съгласно АОС (ч) 

№746/24.06.2016 година, вписан под вх.Р.№2673/28.06.2016 година 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 №02107.8.226 по кадастралната карта и 

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

№РД-18-21/19.04.2011 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, 

ТПТ – Земеделска; НТП – Нива с площ 1,005 дка /един декар и пет кв. м./, 

образуван в ПИ№02107.8.204 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Бабяк, община Белица, одобрени със Заповед №РД-18-
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21/19.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, ТПТ – 

Земеделска; НТП – Нива целия с площ 9,019 дка /девет декара и 

деветнадесет кв. м./, собственост на Община Белица, съгласно АОС (ч) 

№746/24.06.2016 година вписан под вх.Р.№2673/28.06.2016 година на 

съдия по вписванията при РС-Разлог, предоставен на Община Белица по 

реда на чл.19 от ЗСПЗЗ от Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Благоевград.   

     - Проектен имот с идентификатор №02107.8.224 по кадастралната карта 

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

Заповед №РД-18-21/19.04.2011 год. на Изпълнителен директор на АГКК-

София, ТПТ – Земеделска; НТП – Нива с площ 2,013 дка /два декара и 

тринадесет кв. м./, образуван в ПИ№02107.8.204 по кадастралната карта и 

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

№РД-18-21/19.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, 

ТПТ – Земеделска; НТП – Нива целия с площ 9,019 дка /девет декара и 

деветнадесет кв. м./, собственост на Община Белица, съгласно АОС (ч) 

№746/24.06.2016 година вписан под вх.Р.№2673/28.06.2016 година 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   № 12 

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

26.07.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №129 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Белица реши: 

1. Дава съгласие Община Белица да участва в създаването на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 

Якоруда – Белица“ (СНЦ „МИГ Якоруда – Белица“) за 

осъществяване на обществено-полезна дейност, което да бъде 

регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ на територията на общината. 

2. Определя следните лица, които да представляват Община Белица, 

в качеството й на публичен партньор в СНЦ „МИГ Якоруда – 

Белица“; 

- Радослав Сабинов Ревански; 

- Ахмед Муса Ахмед; 

- Иглика Русенова Аврамова. 

3. Дава съгласие да бъде предоставен безлихвен кредит в размер на 

2.5% /7 330,00 лв./ от Бюджета на Община Белица за 

предстоящата бюджетна 2017г., като финансов ресурс за 

управление на стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Якоруда – 

Белица“. 

Безлихвеният кредит ще се ползва, в случай на одобрена 

стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Якоруда – Белица“ от 

Министерството на земеделието и храните. 

 

 

                                                                         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   № 12 

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

26.07.2016 година. 

                                            РЕШЕНИЕ: №130 

 

   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. Джемиле Салих Крълева – гр. Белица – сумата от 100.00 лв. 

2. Урхан Мехмед Алилов – гр. Белица – сумата от 600.00лв. 

3. Митра Великова Бояджиева – гр. Белица – сумата от 200.00 лв. 

4. Сабри Джемал Калчов   - гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

5. Николай Василев Калинин – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

6. Георги Георгиев Неделчев – гр. Белица – сумата от 120.00 лв. 

7. Радка Георгиева Петрова – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

8. Димитрина Христова Матева – гр. Белица – сумата от 200.00 лв. 

9. Гергана Иванова Лефтерова – гр. Белица – сумата от 270.00 лв. 

10. Емине Исмаилов Шайгова – с. Краище – сумата от 100.00 лв. 

11. Асан Рамаданов Шольов – с. Краище – сумата от 200.00 лв. 

12. Хатидже Реджеп Терзийски – с. Горно Краище – сумата от 100.00лв. 

13. Сайде Билял Тупева – с. Горно Краище – сумата от 80.00 лв. 

14. Алия Джемалов Калчов – с. Бабяк – сумата от 150.00 лв. 

15. Джемал Мустафов Тачев – с. Бабяк – сумата от 150.00 лв. 

16. Мехмед Акиов Узунов – с. Бабяк – сумата от 100.00 лв. 

17. Юсуф Алиш Кимов – с. Палатик – сумата от 150.00лв. 

18. Сабри Салих Перушински – с. Орцево – сумата от 100.00 лв. 

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  
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