
    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   № 5 

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

22.01.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №50 

 

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

Белица реши:            

       1. Дава съгласие Читалище „Георги Тодоров - 1885” да кандидатства, 

като Водещ партньор по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ – БЮР 

МАКЕДОНИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА 

ПОМОЩ II НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Бюджетна линия 

№:2014TC16I5CB006-2015-1, Прироритетна ос 2, Специфична цел 2.1 и да 

изпълнява проект: „Разгръщане на туристическия потенциал на общините 

Белица и Карбинци, чрез сътрудничество за устойчиво използване на 

природните и културните ресурси” в срок до 25.01.2016г. в качеството си 

на допустим бенефициент.   

      2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на 

проекта, да осигури временно средствата от собствени/трети източници на 

Читалище „Георги Тодоров - 1885” до възстановяването на разходите им 

от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 500 000 евро, от 

които максимум 300 000 за Читалище „Георги Тодоров - 1885”. Над 70% от 

разходите по проекта са за закупуване на оборудване, стойността на 

разходите за управление възлизат на до 10% от стойността на преките 

разходи проекта, предварителните разходи за проектиране и подготовка на 

проектното предложение възлизат на до 3%.    

      3. Дава съгласие за предоставяне свободно правото на ползване на 

сградите съгласно актове за общинска собственост: АОС № 10/13.12.1999г. 

и АОС № 25/14.05.2001г за безвъзмездно ползване за срок от 5 години след 

края на проекта. 

      4. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, 

заложени в общинския план за развитие 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   № 5 

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

22.01.2016 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №51 

 

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

Белица реши:                   

1. Дава съгласие Читалище „Георги Тодоров - 1885” да кандидатства 

като партньор на КИЦ „Романса”, Македонска Каменица по 

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ – БЮР Македония по 

ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Бюджетна линия №: 2014TC16I5CB006-

2015-1, Прироритетна ос 2, Специфична цел 2.1 и да изпълнява 

проект: „Възстановяване на обекти от историческо и културно 

значение и опазване на материалното и нематериалното културно 

наследство в Белица и Македонска Каменица” в срок до 25.01.2016г. 

в качеството си на допустим бенефициент.    

2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на 

проекта, да осигури временно средствата от собствени/трети 

източници на Читалище „Георги Тодоров - 1885” до 

възстановяването на разходите им от Програмата. Общата стойност 

на проекта възлиза на 500 000 евро, от които максимум 250 000 за 

Читалище „Георги Тодоров - 1885”. Над 70% от разходите по 

проекта са изпълнение на СМР, стойността на разходите за 

управление възлизат на до 10% от стойността на преките разходи 

проекта, предварителните разходи за проектиране и подготовка на 

проектното предложение възлизат на до 3%.    

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското 

имущество, включено в проекта, да се извършват по предварително 

одобрени инвестиционни проекти.  
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4. Потвърждава, че имотът публична общинска собственост съгласно 

актове за общинска собственост : № 42/16.10.2012, № 43/26.11.2012 и 

№ 44/26.11.2012  е:  

- Необременен със задължения;  

-    Не е обект на съдебен спор за имота;  

-    Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 

5. Дава съгласие за предоставяне свободно право на ползване на 

сградите съгласно актове за общинска собственост: № 42/16.10.2012, 

№ 43/26.11.2012 и № 44/26.11.2012 - публична общинска собственост 

за безвъзмездно ползване за срок от 5 години след края на проекта. 

6. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, 

заложени в общинския план за развитие на Община Белица.   

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед  

      Вярно с оригинала  

 

 


