ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
Препис!
ПРОТОКОЛ № 44
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 12 февруари 2015
година.
Дневен ред:
1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, през 2015 година.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на бюджета на община Сатовча за 2015 година.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на
община Сатовча за периода 2012 - 2015 година за календарната 2014 година.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно Отчет за изпълнението на решения на Общинския съвет за времето
01.07.2014 година до 31.12.2014 година.
5. Информация от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча и
председател на комисията към общински фонд „С един лев в помощ на болните деца
от община Сатовча” за финансовото състояние на общински фонд „С един лев в
помощ на болните деца от община Сатовча” и изпълнението на приетите решения.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча и
председател на комисията към общински фонд „С един лев в помощ на болните деца
от община Сатовча”, относно приемане на Годишен финансов отчет на комисията към
общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно определяне на представител на община Сатовча за участие в общото
събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград и гласуване на позиция и
мандат.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно предоставяне и актуализиране ползването на общинските мери и пасища за
общо и индивидуално ползване за отглеждане на животни за 2015 година.
9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно разрешение за изработване на ПУП – изменение на уличната регулация при
О.Т 101 и на УПИ VIII, отреден за кметство от кв. 27 по плана на село Плетена.
10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно преустройство и промяна предназначението на първи етаж от
административна сграда в УПИ V, кв. 19 по плана на село Вълкосел.
11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на разходите за командировка за периода от 01.07.2014 година до
31.12.2014 година.
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12. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№000813, находящ се в местността Шавара, землище на село Крибул.
13. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№006312, находящ се в местността Златилка, землище на село Ваклиново.
14. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№016063, находящ се в местността Равнища, землище на село Фъргово.
15. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№037130, находящ се в местността Фермата, землище на село Кочан.
16. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№000814, находящ се в местността Шавара, землище на село Крибул.
17. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот №034065, находящ
се в местността Ричеле, землище на село Вълкосел, в собственост на Алил Ахмедов
Карамустафов – бивш жител на село Вълкосел.
18. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински
съвет Сатовча, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Сатовча и
неговите комисии за периода юли – декември 2014 година.
19. Кандидатстване на община Сатовча с проект Подмяна на отоплителен
котел и подновяване на отоплителна инсталация в СОУ „Св. Климен Охридски” с.
Слащен и СОУ „Христо Ботев” с. Вълкосел.
20. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на последваща оценка на Общинския план за развитие на община
Сатовча за 2007-2013 год.
21. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно участие в учредителния форум на фондация „Неврокоп”.
22. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно издаване на запис на заповед от община Сатовча в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по договор №01/321/01677 от 19.12.2013 година
мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" за
Проект „Изграждане на ПСОВ в селата: Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, Жижево,
Фъргово, Боголин, Туховища и Годешево”, сключен между Община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
23. Разни.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост, през 2015 година.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №570
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост реши: приема Програма за
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управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча
през 2015 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно приемане на бюджета на община Сатовча за 2015 година.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:

–

РЕШЕНИЕ №571
(изменено с Решение №591 от 20.03.2015 година)
На основание чл. 94 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча:
1. Приема бюджета на общината общо и по структура, както следва:
(Приложение № 1)
- Дейности "Държавна отговорност"
Приходи - 5 907 878,00
Разходи - 5 907 878,00
- Местни (общински дейности)
Приходи - 2 855 334,00
Разходи - 3011 894,00
Дефицит - 156 560,00
- Общо
Приходи - 8 763 212,00
Разходи - 8 919 772,00
Дефицит - 156560,00
Намира бюджетния дефицит за нормален - под 2 % от общите приходи, и
задължава кмета на общината в процеса на изпълнение на бюджета да мобилизира
усилията на Общинската администрация за търсене на допълнителни източници и
икономично изразходване на наличните средствата за преодоляване на необвръзката.
2. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2015 година, в размер на не повече от 5 % от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години (съгласно чл.
94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси).
3. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2015 година, в размер на не повече от 30 % от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните 4 години (съгласно чл. 94, ал. 3, т. 1 от
ЗПФ).
4. Приема размера на просрочените вземания, които да бъдат събрани през
2015 година, в размер и по видове съгласно Приложение № 2.
5. Приема плана за капиталовите разходи съгласно приложения списък –
Приложение №3.
6. Приема разпределението на предходния остатък по отговорности и
дейности – Приложение №4.
7. Приема разчета за ИБСФ съгласно Приложение №5.
8. Определя представителните разходи в размер на 25 000 лв., съгласно
чл. 39, ал. 1, т. З от ПМС № 8/23.01.2014 година.
На основание чл. 80 от ЗДБРБ и чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА Общинският
съвет – Сатовча :
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9. Приема средствата за работни заплати и осигурителни вноски на
Общинска администрация в размер на 661 600,00 лв.
10. Приема размера на индивидуалните работни заплати на кметовете на
кметства съгласно Приложение №6.
На основание чл. 80 от ЗДБРБ и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският
съвет – Сатовча:
11. Приема общата численост на общинска администрация в размер на 73,5
бр. и делегира правото на кмета на общината да определи индивидуалните работни
заплати на служителите до размера на посочената в т. 9 сума.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на
община Сатовча за периода 2012 - 2015 година за календарната 2014 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:

–

РЕШЕНИЕ №572
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 44, ал. 5 ЗМСМА приема
Годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Сатовча за
периода 2012 – 2015 година за календарната 2014 година.
Докладна от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
Отчет за изпълнението на решения на Общинския съвет за времето 01.07.2014
година до 31.12.2014 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:

–

РЕШЕНИЕ №573
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и
чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация приема Отчет
на кмета на община Сатовча за изпълнението на решенията на Общински съвет за
периода от 01.07.2014 година до 31.12.2014 година.
Информация от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча и
председател на комисията към общински фонд „С един лев в помощ на болните
деца от община Сатовча” за финансовото състояние на общински фонд „С един
лев в помощ на болните деца от община Сатовча” и изпълнението на приетите
решения.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:

–

РЕШЕНИЕ №574
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14
на Глава трета от Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на
болните деца от община Сатовча” приема Информация за финансовото състояние на
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” и
изпълнението на приетите решения за отпускане на средства от фонда за третото
четиримесечие на 2014 година.
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Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча и
председател на комисията към общински фонд „С един лев в помощ на болните
деца от община Сатовча”, относно приемане на Годишен финансов отчет на
комисията към общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община
Сатовча”.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №575

–

Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 15 от Глава трета от
Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от
община Сатовча” приема Годишния отчет за 2014 година на кмета на община Сатовча
и председател на Комисията към Общински фонд „С един лев в помощ на болните
деца от община Сатовча”.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно предоставяне и актуализиране ползването на общинските мери и
пасища за общо и индивидуално ползване за отглеждане на животни за 2015
година.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №576

–

Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 370 от ЗСПЗЗ реши:
1. Приема Годишен план за паша за 2015 година на община Сатовча и дава
съгласието си за предоставяне на мери и пасища, както следва:
- За общо ползване - 22 694,521 дка;
- За индивидуално ползване - 15 000 дка;
- ОБЩО: 37 694,521 дка;
- Определя съответно до 2 дка за 1 брой дребен рогат добитък и до 5 дка за 1
брой едър рогат добитък.
2. Задължава ползвателите да спазват условията на Системата за кръстосано
съответствие, която е изградена от Законоустановените изисквания за управление
(ЗИУ) и Условията за добро земеделско и екологично състояние. Методиката за
прилагане на кръстосаното съответствие е утвърдена със заповед №РД09-1102 от
08.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните.
3. На основание чл. 25, ал. l от ЗСПЗЗ определя такса за индивидуално
ползване на мери и пасища в размер на 2,00 лв. за 1 дка, като таксата да се използва за
поддържането на тези мери и пасища.
4. Задължава Общинска администрация – Сатовча да осигурява наличие на
постоянно затревени площи (мери и пасища) в съотношение
- минимум 5 дка за отглеждане на 1 (едно) възрастно животно от рода на
ЕРД (на възраст над 24 месеца);
- минимум 1 дка за отглеждане на 1 (едно) младо животно от рода на ЕРД (на
възраст от 2 до 8 месеца);
- минимум 2 дка за отглеждане на 1 (едно) младо животно от рода на ЕРД (на
възраст от 8 до 24 месеца);
- минимум 0,5 дка за отглеждане на 1 (едно) животно от рода на ДРД;
- минимум 0,5 дка за отглеждане на 1 (едно) животно от рода на
еднокопитните;
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5. Да се спазва стриктно утвърдения от Министерството на земеделието и
храните Ред за предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани – животновъди
за общо ползване.
6. Задължава Общинска администрация – Сатовча да не предоставя мери и
пасища на животновъди, чиито ферми не отговарят на изискванията на Наредбата за
отглеждане на селскостопански и други животни на територията на община Сатовча и
на животновъди, които са системни нарушители на Закона за опазването на
селскостопанското имущество.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно разрешение за изработване на ПУП – изменение на уличната регулация
(кръстовище) при О.Т 101 и на УПИ VIII, отреден за кметство от кв. 27 по плана
на село Плетена по имотна граница за имот пл. №242 във връзка с вече
прокаран и бетониран път и кръстовище по имотни граници.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:

–

РЕШЕНИЕ №577
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 от 3МСМА и
чл. 134, ал. 2, т. 6 от 3УТ реши:
1. Дава съгласие да бъде частично изменена уличната регулация
(кръстовище) при О. Т. 101 и на УПИ VIII от кв. 27 по плана на с. Плетена по имотни
граници за имот пл. №242.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно преустройство и промяна предназначението на първи етаж от
административна сграда в УПИ V, кв. 19 по плана на село Вълкосел.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №578
(отменено с Решение №592 от 20.03.2015 година)
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от 3МСМА и
във връзка с чл. 38, ал. 3 от 3акона за устройство на територията:
1. Дава съгласие за преустройство и промяна на предназначението на
помещение с площ от 50 кв. м, находящо се на първи етаж от административна сграда
(досега детска ясла) – общинска собственост, в УПИ V от кв. 19 по плана на село
Вълкосел за дентален кабинет.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да проведе налагащите се във
връзка с това процедури по преустройство и промяна на предназначението на
помещението и отдаване на същото под наем за дентален кабинет.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на разходите за командировка за периода от 01.07.2014
година до 31.12.2014 година.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:
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–

РЕШЕНИЕ №579
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната одобрява разходите за командировка за периода от
01.07.2014 година до 31.12.2014 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община
Сатовча, в размер на 860.00 лева, направени на основание командировъчни заповеди
№ 307, 311, 328, 336, 343, 360, 393, 397, 407, 418, 427, 431, 424, 451, 475, 500, 512, 526,
529, 580, 592, 616 и 630.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на
имот №000813, находящ се в местността Шавара, землище на село Крибул.
С 14 гласа „за”, без „против” и
Сатовча прие:

„въздържали се” Общинският съвет –

РЕШЕНИЕ №580
(изменено с Решение №594 от 20.03.2015 година)
Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25,
ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот
№000813, актуван с АПОС №565 от 12.12.2014 година, с площ от 0,476 дка (нула
декара и четиристотин и седемдесет и шест квадратни метра), находящ се в
местността Шавара по картата на землището на село Фъргово, ЕКАТТЕ 39726 от
пасище мера в изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска
служба "Земеделие" село Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ
до Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на
имот №006312, находящ се в местността Златилка, землище на село Ваклиново.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет –
Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №581
(изменено с Решение №595 от 20.03.2015 година)
Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25,
ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №
006312, актуван с АПОС №567 от 12.12.2014 година, с площ от 0,626 дка (нула декара
шестстотин двадесет и шест квадратни метра), находящ се в местността Златилка по
картата на землището на село Ваклиново, ЕКАТТЕ 10046 от пасище мера в нива,
придружен със скица-проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село
Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ
до Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
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3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на
имот №016063, находящ се в местността Равнища, землище на село Фъргово.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №582
(изменено с Решение №596 от 20.03.2015 година)

–

Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25,
ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот
№016063, актуван с АПОС № 563 от 12.12.2014 година, с площ от 1,580 дка (един
декар петстотин и осемдесет квадратни метра), находящ се в местността Равнища по
картата на землището на село Фъргово, ЕКАТТЕ 76203 от пасище, мера в нива,
придружен със скица-проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село
Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ
до Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на
имот №037130, находящ се в местността Фермата, землище на село Кочан.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет –
Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №583
(изменено с Решение №597 от 20.03.2015 година)
Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25,
ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №
037130, актуван с АПОС №566 от 12.12.2014 година, с площ от 0,098 дка (нула декара
и деветдесет и осем квадратни метра), находящ се в местността Фермата по картата на
землището на село Кочан, ЕКАТТЕ 39089 от пасище, мера в нива, придружен със
скица-проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча по искане на
кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ
до Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на
имот №000814, находящ се в местността Шавара, землище на село Крибул.
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С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №584
(изменено с Решение №598 от 20.03.2015 година)
Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25,
ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот
№000814, актуван с АПОС №564 от 12.12.2014 година, с площ от 0,339 дка (нула
декара и триста тридесет и девет квадратни метра), находящ се в местността Шавара
по картата на землището на село Фъргово, ЕКАТТЕ 39726 от пасище, мера в
изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба
"Земеделие" село Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ
до Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот №034065,
находящ се в местността Ричеле, землище на село Вълкосел, в собственост на
Алил Ахмедов Карамустафов – бивш жител на село Вълкосел.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №585
(изменено с Решение №593 от 20.03.2015 година)
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ дава съгласието си да бъде предоставена
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от
ЗСПЗЗ и Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2
от ЗСПЗЗ, на наследниците на Алил Ахмедов Карамустафов – бивш жител на село
Вълкосел, а именно:
- имот №034065, находящ се в местността Ричеле, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ – 3,559 дка, актуван с АЧОС №569 от 08.01.2015
година.
Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински
съвет Сатовча, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет
Сатовча и неговите комисии за периода юли – декември 2014 година.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:

–

РЕШЕНИЕ №586
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 12,
ал. 1, т. 16 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема
Отчет за дейността на Общински съвет – Сатовча и неговите комисии за периода от
юли – декември 2014 година.
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Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно кандидатстване на община Сатовча с проект "Подмяна на отоплителен
котел и подновяване на отоплителна инсталация в СОУ "Св. Климен
Охридски" с. Слащен и СОУ "Христо Ботев" с. Вълкосел".
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:

–

РЕШЕНИЕ №587
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава
съгласие:
1. Община Сатовча да кандидатства за финансиране с проект "Подмяна на
отоплителен котел и подновяване на отоплителната инсталация в СОУ "Св.
Климент Охридски" с. Слащен и СОУ "Христо Ботев" с. Вълкосел" по
обявената покана за подаване на проектни предложения по Финансов механизъм на
европейското икономическо пространство 2009-2014, Министерство на икономиката
и енергетиката, Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия",
Грантова схема BG04-02-03 "Мерки за повишаване на енергийна ефективност и
използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални
отоплителни системи".
2. Дава съгласие проект "Подмяна на отоплителен котел и подновяване на
отоплителната инсталация в СОУ "Св. Климент Охридски" с. Слащен и СОУ
"Христо Ботев"с. Вълкосел" да бъде вписан в действащият Общински план за
развитие.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов да
предприеме всички необходими действия по:
 Изготвяне на проектното предложение в рамките на указания срок за
кандидатстване, което да бъде подадено за оценка по Финансов механизъм
на европейското икономическо пространство 2009-2014, Министерство на
икономиката и енергетиката, Програма BG04 "Енергийна ефективност и
възобновяема енергия", Грантова схема BG04-02-03 "Мерки за повишаване на
енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и
държавни сгради и локални отоплителни системи";
• Да подписва или упълномощи представител с правото да подписва всеки
изискуем документ във връзка със спецификата и условията по процедурата за
набиране на проектни предложения.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на последваща оценка на Общинския план за развитие 20072013 година на община Сатовча.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча прие:

–

РЕШЕНИЕ №588
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
приема Последващата оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 20072013 година на община Сатовча.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно участие в учредителния форум на фондация „Неврокоп”.
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С 14 гласа „за”, без „против” и
Сатовча прие:

„въздържали се” Общинският съвет –

РЕШЕНИЕ №589
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, т. 1, т. 15 от ЗМСМА
реши: дава съгласие община Сатовча да се включи в инициативата за облагородяване
на регион Гоце Делчев и излъчва Емил Асенов Скалеков да представя общината и да
присъства на учредителното събрание на фондация „Неврокоп”.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
издаване на запис на заповед от община Сатовча в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по договор №01/321/01677 от 19.12.2013 година
мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" за
Проект „Изграждане на ПСОВ в селата: Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, Жижево,
Фъргово, Боголин, Туховища и Годешево”, сключен между Община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №590
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ №01/321/01677 от 19.12.2013 година по мярка 321
"Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" за Проект
„Изграждане на ПСОВ в селата: Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, Жижево,
Фъргово, Боголин, Туховища и Годешево”, сключен между Община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София,
бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер
по ДДС №BG121100421, представляван от Изпълнителния директор.
Общинският съвет реши:
1. Упълномощава кмета на общината да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, в размер на 327 825,42 лв. (триста двадесет и седем хиляди
осемстотин двадесет и пет лева и четиридесет и два стотинки) за обезпечаване на 110
% от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 01/321/01677 от 19.12.2013 година по мярка 321
"Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" за Проект
„Изграждане на ПСОВ в селата: Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, Жижево,
Фъргово, Боголин, Туховища и Годешево”, сключен между община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на общината да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор №01/321/01677 и да ги представи пред
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет Сатовча

§ 9. В чл. 37о се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1, 2 и 3:
„(1) Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на
съветниците:
1. размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на
територията на съответното землище;
2. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.
(2) Правилата за ползване на мерите и пасищата по ал. 1, т. 2 съдържат:
1. перспективен експлоатационен план за паша;
2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване,
и тяхното разграничаване;
3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;
5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като
почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни
мероприятия, наторяване, временни ограждения;
6. ветеринарна профилактика;
7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с
подходящи тревни смески;
8. построяване на навеси;
9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;
10. охрана;
11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните
дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на
развитието на животновъдството на територията на общината;
12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в
Системата за идентификация на земеделските парцели.
(3) Правилата по ал. 2 се обявяват в интернет страницата на общината.“
2. Досегашните ал. 1, 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.
§ 10. В чл. 38, ал. 2 след думите „прокарване по плана за земеразделяне“ се добавя „с
изключение на полските пътища, предоставени за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16“.
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