
       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   № 7 

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

04.02.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №59 

 

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

АК-16/15.01.2016г. на Областния управител - гр. Благоевград, Общински 

съвет – гр. Белица, отменя Решение №37 по Протокол №4/30.12.2015г., 

относно: Изменения и допълнения на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация, 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   № 7 

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

04.02.2016 година. 

РЕШЕНИЕ: №60 

 

   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.2 и ал.3  и чл. 39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ 

за 2016 година, ПМС № 380/ 29.12.2015 г.  за изпълнение на ЗДБРБ за 

2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Белица, Общински съвет – Белица реши: 

 

   1.Приема бюджета на Община Белица за 2016 година, както следва: 

   1.1. По приходите в размер на 7  729 604 лв., съгласно Приложения № 1 

и 3  в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 264 

763 лв. , в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 

на 3 826 736 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 

4 408 лв., съгласно Приложение № 1 

1.1.1.3. Преходен остатък от 2015 година в размер на 467 020 лв.,   

съгласно Приложения № 5 и № 8. 

1.1.1.4. Финансиране -  - 33401  лв.,/суми за възстановяване по 

ОП”РЧР” 

  1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 464 841 лв. , в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 183 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 822 902  лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 551 100 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 756  100 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в 

размер на 226 300  лв. 
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       1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни 

дейности в размер на  568 700 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.3.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в 

размер на 100 000 лв. 

1.1.2.3.3.2. За други инвестиционни разходи в размер на 468 700 лв. 

       1.1.2.4. Трансфери между бюджети – 19 090лв. 

Получени трансфери – 1 806 468 лв. 

Предоставени трансфери-  - 1 787 378 лв. 

       1.1.2.5. Временни безлихвени заеми – 100 855 лв..възстановени суми от 

ПРСР лв.   

 

 1.1.2.6. Финансиране – 67 032 лв. отчисления по ЗУО  

1.1.2.7. Преходен остатък от 2015 година в размер на 854 926 лв.,в  

съгласно Приложения № 5 и 8. 

 

1.2. По разходите в размер на  7 729 604  лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 и 4. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 264 763 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 464 841 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 50 000лв., 

 

2. Приема инвестиционната програма за 2016 г. (поименен списък по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 3 472 

344  лв.,от които 1 615 956 лв. бюджетни средства съгласно Приложение 

№ 6 , като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 

в размер на 568 700 лв., съгласно Приложение № 6 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер 

на  113 691 лв., съгласно Приложение 6., в т.ч. преходен остатък - 43 

691лв. 

 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на 

делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7 . 

 

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности 

във функциите „Здравеопазване”,  „Социално осигуряване, подпомагане 

и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без 

читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, 

определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото 

решение.  



     3.2. Числеността на персонала, средните месечни заплати и 

средствата за работна заплати за местни дейности . 

 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

 4.1. Членски внос – 8 825  лв., 

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за 

погребение, за други цели) – 38 000лв.; 

     4.3.Специален фонд за поддръжка през 2016 г. на придобитото 

оборудване по споразумение BG0022- GAE00076-E-EEA FM- 11 223лв. 

      4.4. Субсидии за:  

          4.4.1. читалища –133080 лв.,в т.ч. 10 000 лв.-празничен календар. 

  4.4.2. спортни клубове – 5 000 лв. 

         4.4.3. 42 000 лв.- безплатен превоз на пътуващите ученици на 

територията на община Белица 

  4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни 

условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1.- 

4.4. 

 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 % (до 3 на сто) от средства за работна заплата 

на заетите по трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета 

на общината в размер на  10 000 лв. 

 

6. Утвърждава разходите,  приходите и числеността на щатния и 

извънщатен персонал на общинското  предприятие “Звено за услуги 

в домашна среда“, съгласно Приложение № 9. 

 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 2 119 302,в т.ч. 1 856 388 лв. – КР, 

съгласно Приложение № 11,12 и 15. 

 

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности за периода 2016, 2017, 2018г.- Приложение №16. 

 

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва : 

 

1. ОУ “Св.Паисий Хилендарски”-с. Краище 

2. ОУ “П.К. Яворов”-с. Горно Краище 

3. ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”- с.Бабяк 

4. НУ ”П.Р. Славейков”- с. Дагоново 



5. СООУ ”Н.Й. Вапцаров”- Белица 

6. СОУ “Св.Св.Кирил и Методий”- Белица 

7. ОДЗ ”Надежда” 

8. Общинско предприятие “Звено за услуги в домашна среда“ 

 

10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година в 

размер на  0 лв. 

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 

година в размер на 0 лв. 

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции 

към края на 2016  година -0 лв. 

 

11. Приема  отчета за състоянието на общинския дълг към 

31.12.2015 г., съгласно Приложение 10. 

 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5% от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години-339 827 лв. 

 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 30 % от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години-2 038 964 лв. 

 

14. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер 

на1 890 481 лв., съгласно приложение № 14. 

 

15.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда 

да бъдат събрани през 2016 година в размер на  80 000 лв. 

 

16.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 



16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя 

общия размер на разходите. 

     16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за 

непредвидени и/или неотложни разходи по                                                                                                         

т. 1.2. от настоящето решение.  

 

17. Възлага на кмета:  

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет.  

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет.  

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на 

средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да 

предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните 

приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с 

изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми 

от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово 

финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително 

и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския 

бюджет. 

 18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или 

договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на 

финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година. 

 18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на 

чл. 126 от ЗПФ. 

 18.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

 

19. Упълномощава кмета: 

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по 



структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по 

национални програми и от други източници за реализиране на 

годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и 

проекти. 

 

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 

общинския бюджет  да разработят и представят в срок до 11.02.2016 

год. конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОбС - cъвет 

бюджет. 

 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 

бюджета, съгласно Приложение № 13. 

  

 

 

             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   № 7 

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

04.02.2016 година. 

                                               РЕШЕНИЕ №:61 
 

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

137, ал.1, т.5 и чл.147 от Търговския закон, във връзка с чл.10, ал.1, т. 

5 от „Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и 

упражняване правата на собственик на Община Белица върху 

общинската част от капитала на търговските дружества”, и предвид 

изложените в заповед №ОА-АК-19/15.01.2016 год. на Областен 

управител на област Благоевград фактически и правни основания, 

Общински съвет – Белица реши: 

1. Избира временно за управител на „МУСАЛА 2004“, ЕООД , с ЕИК 

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

„Георги Андрейчин” №15 Салих Исмаил Дърлев, род. на 02.07.1974 

год., с адрес: с. Краище, община Белица със срок до провеждане и 

финализиране на процедурата по публичен подбор, която да се 

проведе  по реда на  чл. 31, чл.32, чл. 33 и следващите от раздел VIII 

на „Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и 

упражняване правата на собственик на Община Белица върху 

общинската част от капитала на търговските дружества“. 

2. Възлага на Кмета на Община Белица да сключи договор за възлагане 

управлението на „МУСАЛА 2004“ ЕООД, ЕИК 101678567,  със 

седалище и адрес на управление: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин” 

№15 с новоизбрания  в т.1 от настоящото решение управител, за срок 

до финализиране на процедурата по публичен подбор, проведена по 

реда на  чл. 31, чл.32, чл. 33 и следващите от раздел  VIII на  

„Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и 

упражняване правата на собственик на Община Белица върху 

общинската част от капитала на търговските дружества“. 

3. Задължава избрания в т.1. от настоящото решение управител на 

„МУСАЛА 2004“ ЕООД , с ЕИК 101678567,  със седалище и адрес на 
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управление: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин” №15 в седем дневен 

срок от влизане в сила на решението да извърши необходимите 

правни и фактически действия по вписване на ново настъпилите за 

дружеството обстоятелства в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията. 

  

 

             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   № 7 

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

04.02.2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62 

 

     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 и чл.62а, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет – 

Белица реши: 

1.  Разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ по отношение на ПИ 

с идентификатори №39270.1.929 и №39270.1.1556 по КККР на с. 

Краище с предвиждане за преотреждане от „Озеленяване”  за 

„Жилищно строителство и търговия” 

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Белица 

одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ, изготвено по реда на 

чл.125 от ЗУТ. 

  

 

             Председател ОбС/п/ А.Ахмед 

      Вярно с оригинала  
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