
    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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 159 

 

       На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.92, ал.6 и ал.10 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Белица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, Общински съвет – гр. Белица реши: 

       Приема Глава II – Земи от общинския поземлен фонд от Наредба 

за управление, стопанисване и ползване на земите от общинския 

поземлен фонд – второ четене. 

 

 

                                                                             Председател ОбС/п/ А.Ахмед  

 

      Вярно с оригинала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obsbelica@abv.bg


    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 16 

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

26.10.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 160 

 

       На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.92, ал.6 и ал.10 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Белица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, Общински съвет – гр. Белица реши: 

       Приема Глава III – Административно наказателни разпоредби от 

Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите от 

общинския поземлен фонд – второ четене. 

 

 

 

                                                                             Председател ОбС/п/ А.Ахмед  

 

      Вярно с оригинала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obsbelica@abv.bg


 

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 16 

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

26.10.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 161 
  

    На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, чл.92, ал.6 и ал.10 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Белица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, във връзка със Заповед № ОА-АК-386/10.10.2016г. на 

Областния управител - гр. Благоевград, Общински съвет – гр. Белица, 

приема повторно Решение №146, Протокол №15 от редовно заседание 

на Общински съвет – Белица, п 

роведено на 26.09.2016г., със следния текст: 

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

реши: 

1. Дава съгласие да бъде допълнен Раздел II  от Наредбата за реда 

на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество касаещо настаняването под наем, продажбата и 

замяната на общинските ателиета и гаражи съгласно чл.50 от 

ЗОС. 

Приложение: - Проект за допълнение на глава IV, Раздел II  от 

НРПУРОИ – първо четене. 

 

 

 

                                                                             Председател ОбС/п/ А.Ахмед  

 

      Вярно с оригинала  
 
 
 

mailto:obsbelica@abv.bg


 

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 16 

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

26.10.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 162 

   

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

ОА-АК-385/10.10.2016г. на Областния управител - гр. Благоевград, 

Общински съвет – гр. Белица, отменя Решение №149 по Протокол 

№15/27.09.2016г., относно: Актуализация на Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на 

Община Белица за 2016г., 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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №163 

 

   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 проектният имот 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 Мехмед Алиов Реджепов, бивш жител на с. Бабяк, 

община Белица върху поземлен проектен  имот с идентификатор, както 

следва: 

 - Поземлен проектен имот с идентификатор №02107.9.350 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бабяк, одобрени със 

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

София, с адрес: местност „МЕЛИ БАБЯК“ с площ 0,675 дка /шестстотин 

седемдесет и пет кв.м./. 

 

 

                                                                             Председател ОбС/п/ А.Ахмед  

 

      Вярно с оригинала  
 
 
 
 
 

mailto:obsbelica@abv.bg


    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 16 

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

26.10.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е:164 

 

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

Общински съвет – Белица реши: 

1. Одобрява проекта 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  
 
 
 
 
 
 
 

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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №165 

 

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

Общински съвет – Белица реши: 

1. Одобрява проекта за изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация на гр. Белица, община Белица, одобрен с Решение 

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

на поземлени имоти с идентификатори ПИ№03504.404.2087 и част 

от №03504.404.2077 по отношение на улиците между ок 451 до ок 

465, кв.74 б на гр. Белица, община Белица с предвиждане 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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №166 

 

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

Общински съвет – Белица реши: 

1. Одобрява проекта за изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация на с. Краище, одобрен с Решение №114, протокол 

№9/26.09.2011 година на Общински съвет – Белица по отношение  

промяна на улици между ок 368-28-27-26-25, 29-29а-28, 28-24, кв.11 

по одобрен ПУП – ПР, така че улиците да минават по 

съществуващите на място улици. 

 

 

 

                                                                             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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №167 

 

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

връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Белица реши: 

1. Разрешава изработване на проект за частично изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация на с. Бабяк, община Белица по 

отношение на УПИ V-143, УПИ IV-143 и УПИ X-114, кв.2 на с. Бабяк, 

община Белица, представляващ изменение на одобрен ПУП-ПР с 

Решение № №116, протокол №9/26.09.2011 година на Общински 

съвет – Белица с цел промяна на границата между парцелите по 

имотна граница. 

 

 

 

                                                                             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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №168 

 

   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 Мария Николова Бл. Мраценкова, бивш жител на гр. 

Белица, община Белица върху поземлен имот с идентификатор, както 

следва: 

 - Поземлен имот с идентификатор №03504.58.1 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Белица, одобрени със Заповед №РД-

18-53/01.04.2008год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, с адрес: 

местност „ШАВАРЛИВИЦА“ с площ 5,858 дка /пет хиляди осемстотин 

петдесет и осем  кв.м./. 

 

 

 

                                                                             Председател ОбС/п/ А.Ахмед  

 

      Вярно с оригинала  
 
 
 

mailto:obsbelica@abv.bg


    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 16 

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

26.10.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №169 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и 

чл.39, ал.1, т.2  от НРПУРОИ във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински 

съвет  - Белица реши: 

1. Утвърждава оценка на 24/759 ид. части от поземлен имот с 

идентификатор №03504.403.1156 по КККР на гр. Белица, изготвена 

от независим лицензиран оценител, в съответствие с изискванията на 

чл.41, ал.2 от ЗОС в размер на 290,00 /двеста и деветдесет/ лв./ без 

включен ДДС/. 

2. Дава съгласие, Кмета на община Белица да проведе процедурите по 

изкупуване на частта на община Белица от Асан Джалил Асанов, без 

търг с цел прекратяване на съсобственост и сключи договор за 

продажба на 24/759 ид. части от имот с идентификатор 

№03504.403.1156 по КККР на гр. Белица, одобрени със Заповед 

№РД-18-53/01.04.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК-

София, представляващи частна общинска собственост, съгласно 

АОС/ч/№749/15.08.2016 година, вписан в Службата по вписванията с 

вх. Р.№3322/16.08.2016г. на стойност 290,00 /двеста и деветдесет/ лв. 

без включен ДДС/между Асан Джалил Асанов и Община Белица. 

3. Асан Джалил Асанов 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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №170 

 
  На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г., Решение №75 от 

08.03.2016г. на ОС  - Белица за бюджетната процедура за 2017-2019г., Указания БЮ №4 

от 08.07.2016 г. на Министъра на финансите и чл.27 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Белица,  Общински съвет 

Белица реши:  

    Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община 

Белица със следните приложения: 

1. Прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности на Община Белица – Приложение №8; 

2. Планирани приходи от данъка върху таксиметров превоз на пътници за периода 

2017-2019г. – Приложение №8а.; 

3. Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов 

лизинг и други форми за дълг за периода 2017-2019г. – Приложение №6а. 

4. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и 

намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019 г. на 

Община Белица - Приложение №6б. 

5.  Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на 

заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на 

задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019 г. на Община 

Белица - Приложение №6в. 
 

 

                                                                             Председател ОбС/п/ А.Ахмед  

 

      Вярно с оригинала  

 

mailto:obsbelica@abv.bg


    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА 
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 

тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg 

                                                                                        препис – извлечение 

П Р О Т О К О Л   № 16 

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

26.10.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №171 

 

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

чл.9 от Закона  за местните данъци и такси, чл.92, ал.6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Белица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация  Общински съвет – Белица приема на първо четене 

следното: 

   §1. Създава  „РАЗДЕЛ ОСМИ”: 

         Раздел VIII - Данък върху таксиметров превоз на пътници;    

 

  Чл. 64.а (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се 

облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната 

от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. 

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат 

по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение 

на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.  

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, 

притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на 

пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за 

автомобилните превози. 

Чл. 64.б (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е  в размер 

на 300 лева.  

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от 

данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е 

издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху 

таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, 
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данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната 

година. 

Чл. 64.в (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 

1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица 

подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в 

общината, за територията на която е издадено разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани 

с определянето на данъка.  

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички 

промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на 

данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.  

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна 

декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-

дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския 

регистър в съответната община. 

Чл. 64.г Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници 

постъпва в приход на съответната община, за територията на която е 

издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 64.д (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз 

на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за 

текущата година се определя по следната формула: 

 

 
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници 

за текущата година; 

 

 ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров 

превоз на пътници по Чл. 64.б (1) 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 

издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници. 

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров 

превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от 

платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, 

определена по следната формула: 

 

 



НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 

прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници. 

Чл. 64.е  Данъкът по чл. 64.а (1)  се внася преди получаване на 

издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните 

превози. 

Чл. 64.ж Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64.а (1)  се 

извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

 

 

 

                                                                             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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №172 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.76, ал.1 във връзка с чл.75, ал.1 от 

Закона за подземните богатства, чл.39, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.71, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.57 от Правилника 

за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и чл.43 от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет – Белица реши: 

1. Дава съгласие на Кмета на Община Белица да учреди на 

„Евромакс Сървисиз“ ЕООД възмездно право на ползване с цел търсене и 

проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства в площ 

„Бабяк“, разположена на териториите на Община Белица и Якоруда, област 

Благоевград, въз основа на Договор №Д-33-81 от 11.11.2010 год., във 

връзка с допълнително споразумение №3, подписано от министъра 

наенергетиката, върху части от следните недвижими имоти земеделски и 

горски територии – частна общинска собственост: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор №15638.1.106 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гълъбово, одобрени 

със Заповед №РД-18-65/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, целия с площ 12 068 кв. м.; Трайно предназначение на 

територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; 

местонахождение на имота: с. Гълъбово, община Белица, местност 

„МОГИЛАТА“, собственост на Община Белица съгласно Акт за общинска 

собственост /частна/ №760/18.08.2016 год., при съседи съгласно скица 

№15-289911-16.06.2016 год. 

1.2. Поземлен имот с идентификатор №15638.1.131 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гълъбово, одобрени 

със Заповед №РД-18-65/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, целия с площ 11 959 кв. м.; Трайно предназначение на 
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територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид трайно 

насаждение; местонахождение на имота: с. Гълъбово, община Белица, 

местност „ШАЙГОВЦИ“, собственост на Община Белица съгласно Акт за 

общинска собственост /частна/ №638/10.07.2015 год. при съседи съгласно 

скица №15-289914-16.06.2016 год. 

1.3. Поземлен имот с идентификатор №15638.1.133 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гълъбово, одобрени 

със Заповед №РД-18-65/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, целия с площ 5 872 кв. м.; Трайно предназначение на 

територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид трайно 

насаждение; местонахождение на имота: с. Гълъбово, община Белица, 

местност „ШАЙГОВЦИ“, собственост на Община Белица съгласно Акт за 

общинска собственост /частна/ №761/18.08.2016 год. при съседи съгласно 

скица №15-289916-16.06.2016 год. 

1.4. Поземлен имот с идентификатор №15638.1.134 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гълъбово, одобрени 

със Заповед №РД-18-65/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, целия с площ 18 786 кв. м.; Трайно предназначение на 

територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; 

местонахождение на имота: с. Гълъбово, община Белица, местност 

„МОГИЛАТА“, собственост на Община Белица съгласно Акт за общинска 

собственост /частна/ №642/10.07.2015 год. при съседи съгласно скица 

№15-289921-16.06.2016 год. 

1.5. Поземлен имот с идентификатор №15638.1.135 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гълъбово, одобрени 

със Заповед №РД-18-65/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, целия с площ 11 980 кв. м.; Трайно предназначение на 

територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; 

местонахождение на имота: с. Гълъбово, община Белица, местност 

„ШАЙГОВЦИ“, собственост на Община Белица съгласно Акт за общинска 

собственост /частна/ №762/18.08.2016 год. при съседи съгласно скица 

№15-289922-16.06.2016 год. 

1.6. Поземлен имот с идентификатор №15638.1.216 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гълъбово, одобрени 

със Заповед №РД-18-65/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, целия с площ 4 713 кв. м.; Трайно предназначение на 

територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; 

местонахождение на имота: с. Гълъбово, община Белица, местност 

„ШАЙГОВЦИ“, собственост на Община Белица съгласно Акт за общинска 

собственост /частна/ №763/18.08.2016 год. при съседи съгласно скица 

№15-289923-16.06.2016 год. 

1.7. Поземлен имот с идентификатор №15638.1.217 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гълъбово, одобрени 



със Заповед №РД-18-65/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, целия с площ 4 796 кв. м.; Трайно предназначение на 

територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; 

местонахождение на имота: с. Гълъбово, община Белица, местност 

„ШАЙГОВЦИ“, собственост на Община Белица съгласно Акт за общинска 

собственост /частна/ №764/18.08.2016 год. при съседи съгласно скица 

№15-289925-16.06.2016 год. 

1.8. Поземлен имот с идентификатор №15638.1.218 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гълъбово, одобрени 

със Заповед №РД-18-65/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, целия с площ 3 124 кв. м.; Трайно предназначение на 

територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; 

местонахождение на имота: с. Гълъбово, община Белица, местност 

„ШАЙГОВЦИ“, собственост на Община Белица съгласно Акт за общинска 

собственост /частна/ №765/18.08.2016 год. при съседи съгласно скица 

№15-289927-16.06.2016 год. 

1.9. Поземлен имот с идентификатор №02107.9.655 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бабяк, одобрени със 

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

София, целия с площ 266 568 кв. м.; Трайно предназначение на 

територията: Горска; Начин на трайно ползване: Друг вид 

дървопроизводителна гора; местонахождение на имота: с. Бабяк, община 

Белица, местност „БЕЛЬОВА ПЛАНИНА“, собственост на Община Белица 

съгласно Акт за общинска собственост /частна/ №767/11.10.2016 год. при 

съседи съгласно скица №15-486845-06.10.2016 год. 

1.10. Поземлен имот с идентификатор №15638.1.31 по кадастралната 

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

№РД-18-65/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, 

целия с площ 706 911 кв. м.; Трайно предназначение на територията: 

Горска; Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора; 

местонахождение на имота: с. Гълъбово, община Белица, местност 

„БЕЛЬОВА ПЛАНИНА“, собственост на Община Белица съгласно Акт за 

общинска собственост /частна/ №768/11.10.2016 год. при съседи съгласно 

скица №15-486831-06.10.2016 год. 

1.11. Поземлен имот с идентификатор №15638.1.317 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гълъбово, одобрени 

със Заповед №РД-18-65/23.12.2014 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК-София, целия с площ 334 523 кв. м.; Трайно предназначение на 

територията: Горска; Начин на трайно ползване: Друг вид 

дървопроизводителна гора; местонахождение на имота: с. Гълъбово, 

община Белица, местност „БЕЛЬОВА ПЛАНИНА“, собственост на 

Община Белица съгласно Акт за общинска собственост /частна/ 



№769/11.10.2016 год. при съседи съгласно скица №15-486838-06.10.2016 

год. 

2. Правото на ползване да бъде учредено при следните условия и 

ред: 

2.1. „Евромакс Сървисиз“ ЕООД има право да ползва части от 

недвижимите имоти – частна общинска собственост с цел извършване на 

геологопроучвателни сондажни дейности за търсене и проучване на 

метални полезни изкопаеми – подземни богатства в площ „Бабяк“, 

разположена на териториите на община Белица и Якоруда, област 

Благоевград, въз основа на Договор №Д-33-81 от 11.11.2010 год. между 

„Евромакс Сървисиз“ ЕООД и министъра на околната среда и водите и 

допълнително споразумение №3, подписано от министъра на енергетиката 

и „Евромакс Сървисиз“ ЕООД. 

2.2. Евромакс Сървисиз“ ЕООД има право да ползва части от 

земеделските и горски имоти – частна общинска собственост, обособени 

съгласно скици проекти приложени към настоящото решение. 

2.3. За горските територии правото на ползване да се учреди за 

срока на разрешението за търсене и проучване на подземни богатства, 

определен съгласно Договор №Д-33-81 от 11.11.2010 год., изменен с 

допълнително споразумение №1 от 06.12.2013 год., допълнително 

споразумение №2 от 08.03.2016 год. и допълнително споразумение №3 от 

04.08.2016 год., сключени между „Евромакс Сървисиз“ ЕООД и министъра 

на енергетиката, а именно в срок до 16.06.2018 год., с възможност за 

удължаването му с допълнително споразумение в случай на удължаване по 

предвидения в Закона за подземните богатства ред на срока на 

разрешението на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД за търсене и проучване на 

метални полезни изкопаеми – подземни богатства за площ „Бабяк“, област 

Благоевград. 

За земеделските имоти правото на ползване да се учреди за срок от 1 

година с възможност за удължаване на срока за учредяване на право на 

ползване до максималния срок на разрешението за търсене и проучване 

съгласно 31, ал. 3 и ал. 4 от ЗПБ. 

„Евромакс Сървисиз“ ЕООД се задължава при продължаване на 

срока на разрешението за търсене и проучване по реда и при условията на 

Закона за подземните богатства, да уведоми незабавно общинска 

администрация – гр. Белица за това обстоятелство. 

3. Определя общ размер на дължимото от „Евромакс Сървисиз“ 

ЕООД  възнаграждение за учреденото право на ползване в горски 

територии за срок от две години е в размер на 707.58 /седемстотин и седем 

лева и петдесет и осем стотинки/ лв. съгласно оценки на лицензиран 

независим оценител на правото на ползване на всяка една обособена част 

от недвижимите горски поземлени имоти – собственост на община Белица, 



които оценки са описани в приложените доклади на лицензиран независим 

оценител към настоящото решение.  

Определя общ размер на дължимото от „Евромакс Сървисиз“ ЕООД 

възнаграждение за учреденото право на ползване в земеделски имоти за 

срок от една година в размер на 100 /сто лева/ лв. съгласно оценки на 

лицензиран независим оценител на правото на ползване на всяка една 

обособена част от недвижимите земеделски поземлени имоти – 

собственост на община Белица, които оценки са описани в приложените 

доклади на лицензиран независим оценител към настоящото решение.   

 

Общият размер на данъчните оценки на правото на ползване върху 

обособените части от земеделските имоти по т.1 е 18,80 /осемнадесет лева 

и осемдесет стотинки/ лв.  съгласно Удостоверения за данъчни оценки, 

издадени от МДТ – при общинска администрация – гр. Белица. Общият 

размер на данъчните оценки на правото на ползване върху обособените 

части от горските имоти по т.1 е 136,90 /сто тридесет и шест лева и 

деветдесет стотинки/ лв., съгласно Удостоверения за данъчни оценки, 

издадени от МДТ – при общинска администрация – гр. Белица. 

4. След влизане в сила на настоящото решение Кмета на Община 

Белица издава заповед и сключва договор за право на ползване с 

„Евромакс Сървисиз“ ЕООД. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

- Експертни оценки за учредяване право на ползване издадени от 

независим лицензиран оценител за земеделски и горски имоти. 

- Актове за общинска собственост /частна/. 

- Скици на поземлените имоти, издадени от Служба по геодезия, 

картография и кадастър. 

- Данъчни оценки за правото на ползване, издадени от МДТ – 

при общинска администрация гр. Белица. 

- Скици проект, издадени от Служба по геодезия, картография и 

кадастър. 

 

 

                                                                             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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №173 

 

    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, приема количествата за ползване 

на дървесина в горските територии - общинска собственост , съгласно 

Приложение №1 и №2 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 и №2 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 2018 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 и №2. 

mailto:obsbelica@abv.bg


2. Скици и актове за собственост на имотите попадащи в 

насажденията предложени за ползване. 

3.    Удостоверения за идентичност на имотите. 

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

на сечта- 2 бр. 
 

 

 

                                                                             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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

                                            РЕШЕНИЕ: №174 

 

   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. Янка Михайлова Кошова – гр. Белица – сумата от 300.00 лв. 

2. Георги Александров Елешнички – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

3. Славчо Стефанов Крълев – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

4. Радка Илиева Маноилова – гр. Белица – сумата от 100.00 лв. 

5. Мустафа Мехмед Атип  - с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

6. Джемиле Тефик Мехова – с. Краище – сумата от 200.00 лв. 

7. Мустафа Мустафов Шайгов – с. Краище – сумата от 1000.00 лв. 

8. Муса Дурмиш Муса – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

9. Атидже Ибрахимова Орцева  - с. Краище – сумата от 100.00 лв. 

10. Атидже Рамадан Реджеп – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

11. Фатиме Абдурахман Кунгьова – с. Краище – сумата от 150.00 лв. 

12. Айше Мехмед Муслева – с. Краище – сумата от 80.00 лв. 

13. Мустафа Мусов Вакльов – с. Бабяк – сумата от 180.00 лв. 

14. Хава Халилова Кьосова – с. Бабяк  - сумата от 150.00 лв. 

15. Усаин Насъфов Бъсков – с. Бабяк – сумата от 200.00 лв. 

16. Джемиле Ибрахим Рункьова – с. Дагоново – сумата от 250.00 лв. 

17. Фатиме Мустафа Тач – с. Кузьово – сумата от 100.00 лв. 

18. Мустафа Мустафа Тач – с. Кузьово – сумата от 50.00 лв. 

19. Исмаил Салихов Пергьов – с. Кузьово – сумата от 150.00 лв. 

20. Хасан Юсуф Али – с. Орцево – сумата от 150.00 лв. 

21. Алиш Джемалов Лютов – с. Лютово – сумата от 200.00 лв. 

 

 

                                                                             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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 175 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с чл.134, ал.1, т.1, 2 и 3 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет - Белица 

реши: 

1.  РАЗРЕШАВА  изработване на проект  за   Подробен  устройствен  

план-План за улична регулация на КК” Семково”, представляващ 

изменение на одобрен със заповед № №267 /1980 год., регулационен план 

на курорта. 

 Обхват на ПУП-ПУР е ПИ с идентификатори №03504.405.206, 

№03504.405.208 и №03504.405.213 по ККР на КК” Семково”, одобрени със 

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

2. Одобрява задание за проектиране на Подробен  устройствен  план- 

План за улична регулация на КК” Семково”-изменение  на одобрен със 

заповед № 267/1980год.,регулационен план на курорта, изготвено на 

основание чл.125 от ЗУТ. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ: Задание и опорен план. 

 

 

 

                                                                             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   № 16 

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

26.10.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 176 

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет  - 

Белица реши: 

 

        1. Дава съгласие Община Белица да кандидатства и да изпълнява 

проектно предложение   „Шанс за активен и  независим живот"  по 

процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 

2.Одобрява създаването на мобилна интегрирана социална услуга в 

домашна среда, насочена към хора с увреждания и техните членове на 

семейства.  

 

3. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 

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

г.  

 

 

 

                                                                             Председател ОбС/п/ А.Ахмед  

 

      Вярно с оригинала  
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