
    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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №210 

   

  На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и 

чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове, във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

   Приема Раздел I – Общи положения от Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община 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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 211 

   

  На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и 

чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове, във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

   Приема Раздел II – Финансова политика и управление от Наредба за 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на община 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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 212 

     

  На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и 

чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

   Приема Раздел III – Фискални правила от Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община 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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 213 

     

    На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и 

чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

    Приема Раздел ІV – Бюджетна процедура. Съставяне на средносрочна 

бюджетна прогноза и на общинския бюджет от Наредба за условията и 

реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община 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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 214 

   

     На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и 

чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

      Приема Раздел V – Приемане на бюджета на общината от Наредба за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община 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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 215   

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и 

чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

      Приема Раздел VІ – Изпълнение и текущо наблюдение на общинския 

бюджет от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 216 

  

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и 

чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

      Приема Раздел VIІ – Отчитане от Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община 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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 217 

 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и 

чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

       Приема Раздел VIІI – Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране 

на разчетите за сметките за средства от ЕС от Наредба за условията и реда 

за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и 

за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет 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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 218 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и 

чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове във връзка с чл.92, ал.10 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Белица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – 

Белица реши: 

    Приема Раздел IX – Мониторинг и контрол от Наредба за условията и 

реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община 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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 219 

 

   На основание чл.21, ал.3 и чл.34, ал.2, т.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.92, 

ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 

Белица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общински съвет – Белица приема на второ четене 

следното: 

  I. Чл.22, ал.2 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 70 на сто от средната брутна работна заплата в общинска 

администрация за съответния месец, както следва: 

- 50% за участие в заседание на общинския съвет; 

- 20% за участие в комисиите към общински съвет;  

        При оправдано 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. 

 

 

 

                                                                         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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

Р Е Ш Е Н И Е:220 

 

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

Общински съвет – Белица разрешава изработване на Проект за Подробен 

устройствен план – Парцеларен план за обект „Електронна оптична 

съобщителна мрежа на „ЛИФОЕТ – 2007“ ЕООД от гр. Белица до 

границата на община Разлог“, намираща се в имот с идентификатор 

№03504.317.848 по КККР на гр. 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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №221 

 

На основание чл.21, ал.1,  т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ 

и чл.68 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги, Общински съвет – Белица реши: 

I. Приема план-сметки в общ размер 264656 лв./двеста шестдесет и четири 

хиляди шестстотин петдесет и шест лв./ съгласно Приложения №1, 2, 3, 4,, 

в които са включени необходимите разходи за: 

1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци  - 

контейнери; 

2. Сметосъбиране и сметоизвозване /депониране/ в регионално депо 

Разлог; 

3. Обезвреждане на битови отпадъци, чрез депониране, 

включително и отчисленията по чл.64 от ЗУО; 

4. Почистване на улични платна, площадите, алеите и други 

територии на населените места, предназначение за обществено 

ползване. 

II. Запазва размера на такса битови отпадъци, определена с Решение 

№151/29.12.2011 година. 

III. При отчетени разходи в местна дейност Чистота, над събраните 

приходи по §27-07 от ЕБК, разликата се поема от други местни приходи. 

  

 

 

 

                                                                             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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №222 

 

       На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.3 от ЗСП, 

чл.8, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от 

ЗНА, чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с 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 реши: 

1. Приема Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ 

на граждани на община Белица. 

2. Възлага на кмета на Община Белица да изпълни изискванията на 

чл.13/1/ от Правилника и назначи комисия. 

  

 

 

  

                                                                            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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №223 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 от ЗОД, 

Общински Съвет - Белица  реши: 

1. Общински съвет – Белица приема поемането на дългосрочен дълг от 

Община Белица от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници“ за финансиране на проект за повишаване на енергийната 

ефективност на административната сграда на Община Белица, ул. 

Георги Андрейчин“ №15;  

2. Определя максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му 

стойност  – 200 000 лв. /двеста хиляди лева/; 

3. Определя валутата на дълга – Български лева; 

4. Определя вида на дълга съгласно чл.3, т.2 от ЗОД; 

5. Определя начина на обезпечаване на дълга  - Учредяване на залог 

върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи 

настоящи и бъдещи приходи на община Белица, по чл.45, ал.1, т.1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетните 

взаимоотношения на община Белица по чл.52, ал.1, т.1,б„б“ от 

Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличността по която, настоящи и бъдещи приходи на 

общината, също са обект на особен залог, покриващи 150% от 

размера на кредита. 

6. Определя условията за погасяване на дълга – Шестдесет месечни 

вноски, от които до 6 месеца гратисен период по главница с плащане 

на дължимата лихва и до 54 равни месечни вноски по главница с 

минимален размер 3031.11 лв., плюс начислената лихва за 

съответния месец, платими месечно на 20-то число от съответния 

месец; 

7. Определя максимален лихвен процент  - 4,5 %; 
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8.  Такси и комисионни - няма; 

     9. Възлага и упълномощава на кмета на Община Белица да предприеме 

всички необходими правни и фактически действия за: 

- кандидатстване за отпускане на кредит; 

- подписване и подаване на всички необходими документи; 

- сключване на договор за кредит по посочените условия; 

- учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен 

залог на вземанията, описани в т.5, в Централния регистър на особените 

залози. 

  

 

 

 

                                                                            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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №224 

 

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

Общински съвет  - Белица разрешава: 

1. Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване по отношение на ПИ с идентификатор №03504.237.49 по 

КККР на землището на гр. Белица, одобрени със Заповед №РД-18-

53/01.04.2008 година на АГКК – София, с цел промяна 

предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – 

„Жилищно строителство“. 

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

одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 

План за застрояване изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ. 

 

Приложение: 

- Задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ; 

- Скица на ПИ с идентификатор №03504.237.49; 

- Копие от нотариален акт №112, том 14, рег. №3161, дело 2868 от 

14.05.2008 година на Служба по вписванията гр. Разлог. 

  

 

 

 

                                                                             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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

 

РЕШЕНИЕ: №225 

 

   На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Белица приема 

отчета за дейността на Общински съвет – Белица и неговите комисии за 

периода 01.07.2016 – 31.12.2016 година. 

  

 

 

 

                                                                            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   № 19 

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

24.01.2017 година. 

РЕШЕНИЕ: №226 

 

     На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА, чл.94, ал.2,ал.3,ал.4  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, 

във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година , ПМС № 

374/22.12.2016 г.  за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година,чл.83, ал.2 от 

ЗПФ, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 

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

изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общинският съвет - Белица 

реши: 

1.Приема бюджета на Община Белица за 2017 година, както следва: 
1.1. По приходите в размер на 8 125 057 лв., съгласно  
                                                                                      Приложение №2   
в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер 
на 4 513818 лв.,                                                         Приложение №  3   
в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в 
размер на 4 139 432 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в 
размер на    3920 лв., приходи от наеми във функция образование. 

1.1.1.3. Преходен остатък от 2016 година в размер на 370 466 лв. 
1.1.1.4  Преходен остатък във функция  образование по програми 59 

213 лв. отразени по § 88 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3611239 лв. 
                                                                                    Приложение №4   
  в т.ч.: 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 248 200 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 666 802 лв. 
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1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 577 800 
лв., в т.ч.: 

   1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 782 800 лв. 
   1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в 
размер на 226 300 лв. 

1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в местни 
дейности в размер на 568 700 лв. 

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на    / -60 000 лв./ 
1.1.2.5 Операции с финансови активи                  / - 40 000 лв./ 
1.1.2.6  Друго финансиране § 93                                50 000 лв. 
1.1.2.7  Временна финансова помощ                        74 500 лв. 
1.1.2.8. Преходен остатък от 2016 година в размер на 1 093 937 

лв. 
 
1.2. По разходите в размер на 8 125 057 лв., разпределени по 
функции, дейности и параграфи, съгласно                                                                   
                                                                                   Приложение № 2 
     1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на  
4513 818 лв.                          
                                                                                                    
                                                                                    Приложение №5 
    1.2.3. За местни дейности в размер на 3 611 239 лв.,            
                                                                                    Приложение №6 
 
2. Приема инвестиционната програма за 2017 г. (поименен 
списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в 
размер на 1 350 325 лв.                                                                                               
                                                                                   Приложение № 7  
 
2.1.    Инвестиционни разходи от преходен остатък от 2016 г. – 
719 625 лв.       в т. число: 
            От § 31-13 от 2016 г.                              584 212 лв. 
            От § 40-00 от 2016 г.                                36 773 лв. 
            От собствени приходи от 2016 г.          98 640 лв. 
 
 2.1.1  Функция ЖС, БКС  и опазване на околната среда 
           Дейност Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа 
 Обект: Рехабилитация на ул.Димо Хаджидимов и ул.Георги 
Андрейчин    град Белица  568 700 лв. 
 § 51-00 
2.1.2   Функция ЖС, БКС  и опазване на околната среда 
           Дейност В и К 



Обект: Доизграждане на водопровод с.Бабяк  13021 лв.  
§ 52-00 
2.1.3   Функция Почивно дело,култура, религиозни дейности 
           Дейност Спортни бази спорт за всички 
 Обект: Доизграждане стадион с.Краище    35972 лв.  
§ 52-00 
2.1.4    Функция Почивно дело,култура, религиозни дейности 
             Дейност Спортни бази спорт за всички 
Обект: Изграждане спортна площадка с. Дагоново   3292 лв. 
§ 52-00    
2.1.5     Функция ЖС, БКС  и опазване на околната среда 
             Дейност В и К 
Обект: Изработване на  проект  на подмяна на водопровод    
с.Краище                                               98640 лв. 
 § 53-00         
 
2.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за 
капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г., чл.94, 
ал.3.т.6 от ЗПФ в размер 568 700 лв. 
            
 2.2.1 Разходи за основен ремонт на ДМА § 51-00         
230 000.00 лв. 
 2.1.1 Функция  Общи държавни служби  
          Дейност общинска администрация 
 Обект: Основен ремонт сграда община Белица                            
                                                                                           60000.00 лв. 
 Обект: Основен ремонт кметства Гълъбово, Г.Краище, Черешово                                                                                                               
                                                                                          60 000.00 лв.              
  2.2.1.2 Функция Образование 
              Дейност Детски градини 
Обект: Основен ремонт подстъпи към детски градини     10000.00 лв. 
 
  2.2.1.3 Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално  
стопанство и опазване на околната среда                              100 000.00 лв. 
               Дейност Жилищно строителство, благоустройство 
 Обект: Основен ремонт на водопроводи в селата: 

* Черешово –  15000.00 лв. 
* Дагоново  -   20000.00  лв. 
* Кузьово    -    15000.00 лв. 
* Лютово     -    20000.00 лв.  
* Гълъбово -    15000.00 лв. 
* Орцево     -   15 000.00 лв. 

                     



 2.2.2 Разходи за придобиване на ДМА  § 52-00   296 700 лв. 
            
 2.2.2.1 Функция  Общи държавни служби  
              Дейност общинска администрация 
 Обект: Оборудване на сградата на общинска администрация                        
                                                                                               30000.00 лв.  
 Обект: Придобиване на компютри общинска администрация   
                                                                                               10000.00 лв.  
 2.2.2.2 Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности 
               Дейност Физкултура и спорт 
 Обект: Изграждане спортна площадка с.Г.Краище                                                                
                                                                                             60000.00 лв. 
           
 2.2.2.3 Функция Жилищно строителство, благоустройство и  
                    ком.стопанство   
              Дейност: В и К   
 Обект: Изграждане на водопровод с.Бабяк                182 700 лв.   
                     Дейност: Други дейности по ЖС,Благоустройство 
                     И регионално развитие 
 Обект: Изграждане на 4 бр. автобусни спирки                8000 лв. 
 Обект: Изграждане на видеонаблюдение в Община      6000 лв. 
                     Белица  
  
 
 2.2.3 Придобиване на НМДА    § 53-00                    42 000.00 лв. 
 2.2.3.1 Функция Общи държавни служби 
              Дейност Общинска администрация 
 Обект: Придобиване на счетоводен софтуър              1000.00 лв. 
  2.2.3.2 Функция ЖСБРР 
               Дейност Изграждане, ремонт и поддържане  
                    на уличната мрежа 
  Обект: Проектиране на ремонт улици                         10 000.00 лв. 
              Дейност Чистота 
  Обект: Проектиране  закриване нерегламентирано  
                    сметище                                                            20000.00 лв.     
               Дейност Ви К 
  Обект: Изработване на проект“ Канализация“ с.Краище  8000.00 лв.  
 2.2.3.3 Функция Икономически дейности и услуги 
              Дейност Селско и горско стопанство 
  Обект: Изработване на  проект за превенция на пожарите в 
Община Белица 
                                                                                                 3000.00 лв.                    
 



2.3  Одобрява поемането на банков заем под формата на 
лизинг за закупуване на лек автомобил за община Белица в 
размер на 50000 лв. 
§ 52-00 
 
2.4   Одобрява инвестиционна програма във функция “ 
Образование“ в размер на 12000.00 лв., финансирана със 
средства от преходния остатък, както следва: 
 
2.4.1  Основен ремонт НУ “ П.Славейков“ с.Дагоново         3000.00 
лв. § 51-00 
2.4.2  Придобиване на  компютри § 52-00                            9000.00 
лв. § 52-00 в т.число: 
          - СУ “ Св.Св.Кирил и Методий“ град Белица                5000.00 
лв. 
          - ОУ “ Св.Св.Кирил и Методий“ с.Бабяк                        2000.00 
лв.  
          -  НУ “ П.Славейков“ с.Дагоново                                   2000.00 
лв.       
  
        
3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената от 
системата на народната просвета, които прилагат системата на 
делегирани бюджети, както следва:                                                                              
                                                                                   Приложение №8 
                                                                       
     
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва 
за: 
4.1. Членски внос – 9000 лв.НСОРБ  и други. 
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 35000 
лв.; 
4.3. Субсидии за:  
4.3.1.Читалища                                                          109500 лв.                                            
                                                                                Приложение № 9 
4.3.2. спортни клубове                                                 14000 лв. 
4.3.3  Търговци, по смисъла на чл.1 от ТЗ, за извършване на 
превозни дейности извън утвърдените държавни субсидии във 
функция Образование – 50000 лв./ превоз ученици от училищата 
в община Белица/ 
4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни 
условия  при необходимост, по предоставянето и отчитането на 
целевите средства по т.4.3.1.- 4.3.3. 



 
5. Приема следните лимити за разходи: 
5.1.Размер на средствата за представителни разходи на кмета на 
общината, съобразен с чл.90, ал.1 от ЗДБРБ за 2017 г.  10 000  лв. 
 
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства 
от Европейския съюз в размер на 401557 лв. за Общинска 
администрация и 59213 лв. за Функция образование, съгласно                                
                                                                                Приложение № 10 
 
7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 
дейности за периода 2017 г. в размер 3 611 239 лв.; за 2018 г. в 
размер на 2 396 400 лв.;      за 2019 г. в размер 2 387 600  лв.-                                         
                                                                              Приложение №11 
  
8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет: 
 
1. СУ “ Св.Св.Кирил и Методий“ град Белица 
2.ПГ „ Никола Вапцаров“ град Белица 
3. ОУ “ Св.Св.Кирил и Методий“ с.Бабяк 
4. ОУ „ Св.Паисий Хилендарски“ с.Краище 
5. ОУ „ П.К.Яворов“ с.Горно Краище 
6. НУ „ п.Славейков“ с.Дагоново  
7. ДГ „ Надежда“ град Белица 
 9. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година в 
размер на 250 000 лв.                                                                              
                                                                                 Приложение №13 

9.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските 
гаранции към края на 2017 година в размер на 228 930 лв.                            

                                                                              Приложение №13 
 

9.3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 
2017 г. се определят в размерите, съгласно                                           
                                                                                Приложение № 14 
9.4 Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 
2016 г. съгласно чл.9, ал.1 и чл.8 а от ЗОД. 
Община Белица не е поемала дълг през 2016 г. и отчита нулев 
такъв. Търговското дружество със 100 % общинско участие на 
капитала „ Мусала 2004“ ЕООД, не е поемало дълг през 2016 г. и 
отчита нулев такъв. 
Фирмата няма намерение да поема дълг през 2017 г.      
                                                                                                  



                                                                                 Приложение №12 
 
10. Определя максимален размер на новите задължения за 
разходи, като наличните в края на 2017 г. задължения за разходи, 
не могат да превишават 6 790 561 лв.  
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2017 г., като наличните  в края на 
2017 г., не могат да надвишават 13 581 123 лв.  
12. Определя размера на просрочените задължения от 2016 
година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 година в 
размер на 0 / нула лева/, съгласно  
                                                 Приложение     № 15  /План- график/ 
13. Определя размера на просрочените вземания, които се 
предвижда да бъдат събрани през 2017 година в размер на 357 
506 лв.                                                                   Приложение № 15   
 
14.Справка за разпределение на преходния остатък от 2016 г.  
                                                                                                                             
                                                                            Приложение № 16 
 
15.Справка за разпределение на субсидията за 2016 г. по 
Читалища  
                                                                                                 
                                                                                 Приложение № 9  
 
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. 
 
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 увеличеване 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 
съответветствие 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. 
18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от 
временно свобони средства по общинския бюджет да се спазват 
изискванията на чл. 126 от ЗПФ.  
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 информират по определен от кмета на 
общината ред, извършените от прилагащите делегиран бюджет 
разпоредители промени по техните бюджети. 
 



21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 
бюджета и тригодишната бюджетна прогноза, Доклада на 
тригодишната прогноза 2017г. -2019 г., Доклада на проектобюджета 
на община Белица. 
 
  

 

 

 

                                                                         Председател ОбС/п/ А.Ахмед       

Вярно с оригинала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


