
    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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №32 
 

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

1100/21.12.2015г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, приема повторно с поименно гласуване Решение №28, 

Протокол №3 от редовно заседание на Общински съвет – Белица, 

проведено на 04.12.2015г., със следния текст: 

    На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и 

чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – гр. Белица реши: 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение 

на общините в Република България представителя на общински 

съвет – Белица Ахмед Муса Ахмед – Председател на Общински 

съвет – Белица; 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в 

заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Хасан 

Ибрахимов Юруков – Заместник-председател на Общински съвет - 

Белица. 
 

 

 

                                                                         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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №33 
 

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

1100/21.12.2015г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, приема повторно с поименно гласуване Решение №29, 

Протокол №3 от редовно заседание на Общински съвет – Белица, 

проведено на 04.12.2015г., със следния текст: 

      На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.20, ал.4 от 

Устава на Сдружение на Югозападните Общини, Общински съвет – гр. 

Белица реши:                                                  

1. Определя за заместник делегат в Общото събрание на Сдружение на 

Югозападните Общини Хасан Ибрахимов Юруков – Заместник-

председател на Общински съвет – 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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №34 

 

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

АК-1101/21.12.2015г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя свое Решение № 30 от Протокол 

№3/04.12.2015г., относно: Приемане структурата на общинска 

администрация – Белица, 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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №35 
  

     На основание чл.21, ал.1,  т.15 от ЗМСМА, Общински съвет - гр. Белица 

реши: 

  1. Определя за пълномощен представител на община Белица в Общото 

събрание на АОГ; Ахмед Муса Ахмед – Председател на Общински съвет - 

Белица. 

  2. Определя за заместник пълномощен представител на община Белица в 

Общото събрание на АОГ; Хюсеин Ахмед Шериф – старши специалист 

„Управление и контрол гори“.          

 
 

 

 

                                                                         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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

РЕШЕНИЕ: №36 

 

    На основание чл.21, ал.3 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Белица реши: 

    В чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

– Белица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация се създава ал.6, както следва:  

    Всеки общински съветник, който желае да се откаже от 

възнаграждението си, подава заявление до Председателя  на Общински 

съвет – Белица, като сумата за възнаграждението се разходва целево и бъде 

предназначена за отпускане на парични помощи на крайно нуждаещи се 

лица. 
 

 

 

                                                                         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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №37 

 

   На основание чл.21, ал.3 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Белица реши: 

   1. В чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Белица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация се създават т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т.8,  както следва: 

 3.   Замества председателя, когато той отсъства; 

 4.   Участва в подготовката на заседанията на Общински съвет; 

 5. Организира работата на постоянните и временни комисии и подпомага 

съветниците в тяхната дейност; 

 6.   Изпълнява и други задачи възложени му от Председателя на ОбС. 

 7.  Получава месечно възнаграждение в размер на 70% от средната брутна 

работна заплата в Общинска администрация за съответния месец; 

 8. За времето на заместване на председателя на ОбС, заместник-

председателя получава възнаграждение, което се формира, като средно 

дневно изчислено върху възнаграждението на председателя на ОбС. 

  

II. В чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Белица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация се изменя, както следва: „Общинския съветник получава  

месечно възнаграждение за участие в заседание на общинския съвет, за 

участие в постоянните комисии и във временни комисии, изчислено на 

база 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинска 

администрация за съответния месец, както следва: 

- 40% за участие в заседание на общинския съвет; 

- 10% за участие в комисиите към общински съвет;  

        При неоправдано отсъствие от заседание на общинския съвет,  на 

общинския съветник се удържа сума, равна на 50%  от  общото 

възнаграждение и сумата от 25.00лв. за неприсъствие на комисия. 
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III. В чл.46, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Белица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация се изменя, както следва: Постоянните комисии на 

Общински съвет – Белица са: 

1. Комисия по ”Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, 

законност и  обществен ред”,  в следният състав: 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Георги Василев Манолов; 

                  СЕКРЕТАР: Мустафа Ахмед Чавдарин; 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Хасан Ибрахимов Юруков; 

                                                          2. Яшар Муса Джембазки; 

                                                          3. Мустафа Али Калъчов; 

 

2. Комисия по „Териториално и селищно развитие, транспорт, 

общинска собственост, земеделие и гори“ в следният състав: 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Али Муса Орцев; 

                                  СЕКРЕТАР: инж. Карамфил Смиленов Джембазки; 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Салих Асан Шольов; 

                                                          2. Муса Ибрахим Караахмед; 

                                                          3. Хасан Мустафа Илан; 

 

3. Комисия по „Здравеопазване, социални дейности, екология, 

проблеми на населените места, молби и жалби“,  в следният състав: 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Емил Малинов Вакльов; 

                                           СЕКРЕТАР: Исмаил Али Рункьов; 

                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.Яшар Муса Джембазки; 

                                                                   2.Салих Асан Шольов; 

                                                                   3. Ибрахим Юсуф Юрук; 

 

4. Комисия по „Наука, образование, култура, спорт, 

противообществени прояви, вероизповедание и евроинтеграция“ в 

следният състав: 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Акия Мусов Мусов; 

                                    СЕКРЕТАР: Иван Лазаров Стойчев; 

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Хасан Ибрахимов Юруков; 

                                                                       2. Муса Ибрахим Караахмед; 

                                                                       3. Салих Усаин Юсаин; 

 



5. Комисия по „Борба с корупцията и предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси” в следният състав: 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р  Емил Малинов Вакльов; 

                      СЕКРЕТАР: Мустафа Ахмед Чавдарин; 

                                         ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Георги Василев Манолов; 

                                                                2. Али Муса Орцев; 

                                                                3. Акия Мусов Мусов; 
 

 

 

IV. В чл.63 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Белица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация се създава нова ал. 3, с т. 1 и  т.2, както следва: 

 (3) В случаите по ал.2, когато е необходимо да се приемат спешни и 

неотложни решения от ОбС е възможно председателя на общински съвет 

да организира гласуване, чрез подписка. 

1. Гласуването, чрез подписка се извършва със саморъчно подписване на 

общинските съветници по списък, като всеки съветник полага подписа си 

само един път съответно „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“; 

2. Решенията приети с подписка се приемат с мнозинство определено в 

ЗМСМА. 
 

 

 

                                                                         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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

РЕШЕНИЕ: №38 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1; чл.41, ал.2; чл.8. 

ал.9, т.2 от ЗОС и чл.37, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет – гр. Белица 

реши: 

   1. Дава съгласие да бъде актуализира Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 год., като в Раздел 

ІІІ, точка 1.2 – Продажби да бъде допълнен недвижим имот с 

идентификатор №39270.1.1029 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, Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид 

застрояване с площ 448 кв. м. /четиристотин четиридесет и осем кв. м./ е 

частна общинска собственост, за който е съставен АОС/ч/ №681/09.09.2015 

год., вписан с вх. Р.№3968/18.09.2015 год., Том XІ на съдия по вписванията 

в РС - гр. Разлог. 

  2. Утвърждава оценка за имота изготвена от независим лицензиран 

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

3 400,00 лв. /три хиляди и четиристотин лева/ без включен ДДС. 

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

продажба на общински поземлен имот с идентификатор №39270.1.1029 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, чрез публичен търг  по реда и условията на глава ІV от НРПУРОИ 

и ЗОС. 

  4. Спечелилият публичният търг да заплати всички дължими данъци, 

такси и оценка на независим лицензиран оценител, 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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №39 

 

     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: 

1.  Дава съгласие за предоставяне на земя от общински поземлен фонд 

за възстановяване правото на собственост в съществуващи 

/възстановими/ стари реални граници 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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №40 

 

     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: 

1. Дава съгласие за предоставяне на земя от общински поземлен фонд 

за възстановяване правото на собственост в съществуващи 

/възстановими/ стари реални граници на наследниците на Акия 

Исмаилов Бъсков, бивш жител на с. Бабяк, община Белица върху 

поземлен имот с идентификатор, както следва: 

 - Поземлен имот с идентификатор №40453.4.68 по кадастралната 

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

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

София, с адрес: местност „КУЗЬОВА МАХАЛА“ с площ 6,172 дка 

/шест декара сто седемдесет и два 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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №41 

 

      На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е, 

ал.3 от Закона за водите, Общински съвет – Белица реши:  

1. Дава мандат на РАДОСЛАВ САБИНОВ РЕВАНСКИ – Кмет на 

община Белица да представлява община Белица в Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на 18.01.2016г. 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 Сабит 

Исмаил Гагъм – Заместник кмет на Община Белица; 

3. Упълномощава кмета на община Белица да гласува в Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК, както следва: 

3.1. По първа точка от дневния ред  - „ЗА“; 

3.2. По втора точка от дневния ред  - „ЗА“; 

3.3. По трета точка от дневния ред  - „ЗА“. 
 

 

 

                                                                         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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №42 

 

   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. Елена Стоянова Матева – гр. Белица – сумата от 200.00 лв. 

2. Ханка Алил Яшар – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

3. Янка Христова Матева – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

4. Янка Илиева Илинова – гр. Белица – сумата от 150.00 лв. 

5. Ахмед Зулфиков Дагошиев – гр. Белица – сумата от 100.00 лв. 

6. Джемиле Тефик Мехова – с. Краище – сумата от 500.00 лв. 

7. Джемал Ахмедов Тачев – с. Бабяк – сумата от 230.00 лв. 

8. Усеин Мустафов Атипов – с. Кузьово – 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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №43 

 

  На основание на чл. 21, ал.1, т.6, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от 

ЗПФ, и във връзка с чл.37, ал.3 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Белица, Общински съвет – Белица реши: 

   Актуализира инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2015 година на община Белица, изразяваща се в промяна 

стойността на определени позиции, отпадане на такива и включването на 

нови, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение. 
 

 

 

                                                                         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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №44 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, 

ал.1 и ал.2 от Закона за Публичните финанси и чл.37, ал.1 и ал.2 от  

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белица реши: 

1.  Приема актуализацията на бюджета на Община Белица, съгласно 

 Приложение 1 и 2.  

2.  Приема актуализираните разчети за сметките за средствата от 

Европейския съюз – Приложение  №3. 

3. Възлага на кмета на общината да отрази промените по съответните     

функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация. 

 

                                                                         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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №45 
  

   На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 и чл.5 от 

Закона за администрацията и чл.15, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Белица реши: 

1. Определя обща численост на общинска администрация – 48 

щатни бройки, считано от 01.01.2016г. 

2. Одобрява структура на Общинска администрация – Белица, 

съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящето 

решение.     
 

                                                                         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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №46 
  

   На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.137, ал.1, т.5 и чл.147, ал.1 и 2 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.5 от 

Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си 

на собственик върху общинската част на капитала в търговските 

дружества, и заявление с вх.№94-00-2223/30.12.2015г., Общински съвет – 

Белица реши: 

    I.1. Освобождава, като управител на „Мусала 2004 ” ЕООД, ЕИК 

101678567, със седалище и адрес на управление: гр. Белица, ул. „Г. 

Андрейчин” 15, Муса Исмаил Аянски, без да го освобождава от 

отговорност; 
 

 

 

                                                                         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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №47 

     

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

Белица реши: 

 1. Дава съгласие ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“- с. Бабяк да разработи, 

кандидатства и изпълни по Програмата за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Македония с референтен номер 

2014ТС1615СВ006-2015-1 с  проект „Устойчиво използване на 

природните ресурси в трансграничният регион Белица – Липково” по 

Приоритетна ос: 1. Околна среда, Специфична цел 1.1. Опазване на 

околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в 

трансграничния район, с партньорство ОУ- с. Липково. 

  2. Предоставя сградите на ОУ, намиращи се в поземлен имот с 

идентификатор 02107.1.150 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Бабяк, одобрени със заповед № РД-18-24/19.04.2011 год. на 

АГКК-София, за които е съставен АОС (Публична) № 135/14.06.2006 г. за 

безвъзмездно право на ползване за целите на проекта, за срок не по-малък 

от 5 г., след датата на приключване на проекта 

  3. Общински съвет - Белица дава съгласие ОУ “Св. Св. „Кирил и 

Методий“- с. Бабяк да осигури собствени финансови средства, от 

делегирания си бюджет, за извършване на допустимите и недопустимите 

разходи (ако има такива) по проекта, докато те бъдат верифицирани и 

възстановени от Управляващия орган на Програмата. 

  4. Общински съвет - Белица упълномощава Директора на ОУ“ Св. Св. 

Кирил и Методий“- с. Бабяк да предприеме всички необходими действия 

за разработване, кандидатстване и изпълнение на горецитирания проект. 
 

                                                                         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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №48 

     

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

Белица, реши: 

   1.Дава съгласие Община Белица да разработи, кандидатства и изпълни  

по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП 

България – Македония с референтен номер 2014ТС1615СВ006-2015-1 с 

проект „Повече бизнес и конкурентоспособност в общините Македонска 

Каменица и Белица” по Приоритетна ос: 3. Конкурентоспособност, 

Специфична цел  3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса 

от региона, в партньорство с община Македонска Каменица, Бивша 

Югославска република Македония. 

   2.За изпълнение на дейностите по проекта се предоставя сграда, 

представляваща поземлен имот, с идентификатор № 03504.403.365.2 и 

партерен етаж от сградата с идентификатор № 03504.403.365.1 по ККР на 

гр. Белица, за които е съставен АОС№9/05.07.2002г.,  за безвъзмездно 

право на ползване за целите на проекта, за срок не по-малък от 5 г., след 

датата на приключване на проекта. 

   3.Общински - съвет Белица дава съгласие община Белица да осигури 

собствени финансови средства,  за извършване на допустимите и 

недопустимите разходи (ако има такива) по проекта, докато те бъдат 

верифицирани и възстановени от Управляващия орган на Програмата. 

   4. Общински съвет - Белица упълномощава Кмета на община Белица да 

предприеме всички необходими действия за разработване, кандидатстване 

и изпълнение на горецитирания проект. 

 

                                                                         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   № 4 

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

30.12.2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №49 

 

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

Белица реши:                   

     1. Одобрява кандидатстването на Община Белица по  Програмата 

Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България –Македония, с 

референтен номер 2014TC16I5CB006-2015-1- с проект „Въвеждане на 

енергоспестяващи мерки в общините Белица и Македонска Каменица“, 

включващ реконструкция и модернизация на уличното осветление на 

улици“Димо Хаджидимов“, „Владимир Поптомов“, „Семково“, „Георги 

Андрейчин“, „Симеон Кавракиров“ и „Четвърта“ в град Белица по 

приоритетна ос 1: Околна среда, специфична цел 1.1 Опазване на околната 

среда, като водещ партньор 

    2. Общински съвет Белица дава съгласие община Белица да осигури 

собствени финансови средства,  за извършване на допустимите и 

недопустимите разходи (ако има такива) по проекта, докато те бъдат 

верифицирани и възстановени от Управляващия орган на Програмата. 

   3. Потвърждава, че проектът отговаря на заложените цели и приоритети в 

Общинския план за развитие на община Белица 2014-2020г. 

   4. Общински съвет Белица упълномощава Кмета на община Белица да 

предприеме всички необходими действия за разработване, кандидатстване 

и изпълнение на горецитирания проект. 

   5. Декларира, че предназначението на  поземлени имоти: 

 ПИ с идентификатор 03504.404.2066 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 465, 463, 456, 450, 444, 441, 435, 429, 419, 406, 404, 399, 

379, 373, 368, 364, 359, 352, 351, 350 по ПУП – ПР на гр. 

Белица, одобрен с Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. на 

Общински Съвет гр. Белица, /улица „ Димо Хаджидимов“/; 
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 ПИ с идентификатор 03504.403.2026 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 349, 347, 345, 330, 311, 292, 500, 264, 262, 226, 206 по ПУП 

– ПР на гр. Белица, одобрен с Решение №52, Протокол 

№3/29.03.2011г. на Общински Съвет гр. Белица, /улица „ Димо 

Хаджидимов“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.401.2001 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 202, 198, 178, 113, 115, 103, 68, 67, 66, 58, 57, 53, 47, 31, 18, 

17 по ПУП – ПР на гр. Белица, одобрен с Решение №52, 

Протокол №3/29.03.2011г. на Общински Съвет гр. Белица, 

/улица „ Димо Хаджидимов“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.402.74 по КККР на гр. Белица, общ. 

Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 26, 25, 23, 21, 16, 13, 8, 6, 4, 2, 1 по ПУП – ПР на гр. 

Белица, одобрен с Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. на 

Общински Съвет гр. Белица, /улица „Димо Хаджидимов“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.404.2157 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 422, 415, 403, 396, 369, 328, 306, 304 по ПУП – ПР на гр. 

Белица, одобрен с Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. на 

Общински Съвет гр. Белица, /улица „Владимир Поптомов“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.402.2014 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 298, 297, 270, 237, 235, 231, 225, 221, 180, 175, 140, 120, 

108, 107, 106, 101 по ПУП – ПР на гр. Белица, одобрен с 

Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. на Общински Съвет 

гр. Белица, /улица „Владимир Поптомов“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.401.2013 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 115, 124, 137, 134, 119, 112, 111, 104, 92, 89 по ПУП – ПР 

на гр. Белица, одобрен с Решение №52, Протокол 



№3/29.03.2011г. на Общински Съвет гр. Белица, /улица 

„Владимир Поптомов“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.403.2017 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 222, 219, 218, 212, 204, 199, 193, 186, 163 по ПУП – ПР на 

гр. Белица, одобрен с Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. 

на Общински Съвет гр. Белица, /улица „Семково“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.401.2020 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 81, 89, 98, 144, 149, 167, 173, 170, 165, 172, 185, 183, 178 по 

ПУП – ПР на гр. Белица, одобрен с Решение №52, Протокол 

№3/29.03.2011г. на Общински Съвет гр. Белица, /улица 

„Симеон Кавракиров“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.401.2022 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 178, 171, 169, 164 по ПУП – ПР на гр. Белица, одобрен с 

Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. на Общински Съвет 

гр. Белица, /улица „Симеон Кавракиров“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.402.2000 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 2, 3, 5, 7, 10, 26, 30, 41, 63, 70, 71, 84, 93 по ПУП – ПР на 

гр. Белица, одобрен с Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. 

на Общински Съвет гр. Белица, /улица „Георги Андрейчин“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.403.2036 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 130, 150, 209, 216, 247, 273, 286, 294, 311 по ПУП – ПР на 

гр. Белица, одобрен с Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. 

на Общински Съвет гр. Белица, /улица „Георги Андрейчин“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.403.2060 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 311, 336, 337, 357 по ПУП – ПР на гр. Белица, одобрен с 



Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. на Общински Съвет 

гр. Белица, /улица „Георги Андрейчин“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.403.2061 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 357, 358, 382, 390 по ПУП – ПР на гр. Белица, одобрен с 

Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. на Общински Съвет 

гр. Белица, /улица „Георги Андрейчин“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.403.2037 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

от 212, 256, 263, 266 по ПУП – ПР на гр. Белица, одобрен с 

Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. на Общински Съвет 

гр. Белица, /улица „Четвърта“/; 

 ПИ с идентификатор 03504.403.2049 по КККР на гр. Белица, 

общ. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53/19.04.2008г. на 

изпълнителен директор на АГКК, представляващ улица между 

о.т. 266, 282, 301, 307 по ПУП – ПР на гр. Белица, одобрен с 

Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. на Общински Съвет 

гр. Белица, /улица „Четвърта“/; 

в които ще се реализират дейностите по проекта, няма да бъде 

променяно за срок не по-малък от 5 години, след  приключване на 

проекта. 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед  

      Вярно с оригинала  

 


