ПРОТОКОЛ № 47

Днес, 19 май 2015 година, от 14.00 часа в залата на Общински съвет се
проведе заседание на Общински съвет – Сатовча. На заседанието присъстваха
д-р Ивайло Моллов, инж. Сюлейман Арунов, Гюлзара Качанова, Емил Гулев, д-р
Халил Мусов, Нафие Бошнакова, д-р Ани Моллова, Венцислав Манов, инж. Пламен
Поюков, Михаил Парпелов, Нели Бурова, Зайра Ибишева, д-р Радослав Кастаманов,
д-р Искрен Кальонев, инж. Руси Камбошев, Христо Заимов – общински съветници,
д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, Илхан Карагьозов и Елхан Кълков –
заместник-кметове, Илиян Атипов – главен счетоводител на община Сатовча, кметове
на кметства. От заседанието отсъстваше Савко Манов.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Уважаеми дами и господа Общински съветници,
уважаеми господин Кмет на общината, Главен счетоводител, уважаеми Кметове на
населени места. Имаме необходимия кворум, от 17 съветници присъстват 16.
Проектът за дневен ред първоначално беше от 34 точки, бяха включени още две
докладни записки на заседанието на комисиите и той придоби вида от 36 точки.
Кметът иска да представи още една докладна записка. Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми господин Председател, уважаеми
госпожи и господа Общински съветници, колеги. Докладната записка е относно
кандидатстване на община Сатовча по Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG005M9OP001-2.002 „Независим живот”, ОП
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Мярката е отрита преди 2 дни и ние
бързаме да кандидатстваме по нея. При разглеждането на докладната ще ви дам
повече информация. Другото ми предложение е за оттегляне на докладната записка за
откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на язовир
„Ваклиново”. За въпросите, които ми зададохте на комисията, нямам пълни отговори.
Предоставил съм преписката на юристите, за да я разгледат отново.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Пред вас са допълнителните две докладни, които
кметът представи на комисиите, както и становището на кмета на село Долен по точка
17. Който е съгласен да бъде включена в дневния ред докладната, която представи
кметът и да отпадне точка 18, моля да гласува.
15 гласа „за” от 15 гласували. Приема се. Гласуваме целия дневен ред. 15
гласа „за” от 15 гласували.
Дневният ред се приема в следния вид:
1. 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 №01/321/00461 от 23.10.2009 година по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони за
проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване
и подобряване на уличната настилка в селата Жижево, Боголин, Долен и Осина.
Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972, Вълкосел-Фъргово, СлащенТуховища-Годешево, отсечка Вълкосел-Слащен”, сключен между община Сатовча и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. 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
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след извършено авансово плащане по №01/321/00459 от 23.10.2009 година по мярка
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект
„Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване и
подобряване на уличната настилка в селата Фъргово, Годешево. Рехабилитация на IVто класни общински пътища BLG-1273/III-197, Сатовча-Доспат/Кочан-Ваклиново и
BLG-1277/III-1972 Вълкосел-Сатовча / Кочан-Жижево”, сключен между община
Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. 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 №01/321/00457 от 23.10.2009 година по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за
проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване
и подобряване на уличната настилка в селата Ваклиново, Туховища, Крибул.
Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972, Вълкосел-Фъргово, СлащенТуховища”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
4. 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 №01/322/00207 от 23.10.2009 година по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за проект „Рехабилитация на
улици в село Вълкосел, община Сатовча”, сключен между община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
5. 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 №01/322/00205 от 23.10.2009 година по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” проект „Рехабилитация на
улици в село Кочан, община Сатовча”, сключен между община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
6. 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 №01/322/00208 от 23.10.2009 година по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за проект „Рехабилитация на
улици в село Кочан, Слащен, Сатовча и Плетена, община Сатовча”, сключен между
община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно изпълнението на бюджета на община Сатовча към 31.12.2014 година.
8. Информация д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча за финансовото
състояние на общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община
Сатовча” и изпълнението на приетите решения.
9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост, в община Сатовча през 2015 година.
10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за
премахване на строежи от четвърта до шеста категория или на части от тях,
незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от Закона за устройството на територията.
2

11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
придобиване на земеделски имот №00067 с площ от 3,223 дка, находящ се в
местността Припека, в землището на село Боголин, собственост на Сергей Аргиров,
за прокарване на полски път.
12. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на Задание за изработване на Общ устройствен план на община
Сатовча.
13. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на
Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за бетонов център,
търговски обект, складова база и офиси.
14. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на
Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за кравеферма (до 200
крави).
15. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на
Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за мандра (от 6 до 20
тона дневно).
16. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на
Подробен устройствен план (ПУП) – ПП на трасе на горски път в землището на село
Фъргово, община Сатовча.
17. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на ПУП – ЧИПР за УПИ VIII-178, 179, 180 и УПИ IV-176, кв. 11
по плана на село Долен, община Сатовча.
18. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно предложение за включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село Долен в
списъка на защитените училища.
19. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти № 014235 и
№014238, находящи се в м. Чигарев дол, село Кочан в собственост на Шаин Алиев
Заимов – бивш жител на село Кочан.
20. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна начина на трайно ползване на имот №018282, находящ се в
местността Бунара, землището на село Кочан от пасище, мера в нива.
21. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна начина на трайно ползване на имот №000370, находящ се в
местността Кутрева лъка, землището на село Слащен от пасище, мера в изоставена
нива.
22. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна начина на трайно ползване на имот №068024, находящ се в
местността Кордунево, землището на село Вълкосел от пасище, мера в изоставена
нива.
23. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна начина на трайно ползване на имот №014242, находящ се в
местността Чигарев дол, землището на село Кочан от пасище, мера в изоставена нива.
24. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна начина на трайно ползване на имот №012349, находящ се в
местността Чигарев дол, землището на село Кочан от пасище, мера в изоставена нива.
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25. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна начина на трайно ползване на имот №096096, находящ се в
местността Галатна бърчина, землището на село Вълкосел от пасище, мера в нива.
26. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна начина на трайно ползване на имот №031047, находящ се в
местността Горно ливаде, землището на село Вълкосел от пасище, мера в изоставена
нива.
27. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна начина на трайно ползване на имот №009111, находящ се в
местността Вараде, землището на село Вълкосел от пасище, мера в изоставена нива.
28. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна начина на трайно ползване на имот №000447, находящ се в
местността Тузлуолан, землището на село Сатовча от пасище, мера в нива.
29. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна начина на трайно ползване на имот №000448, находящ се в
местността Тузлуолан, землището на село Сатовча от пасище, мера в нива.
30. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна начина на трайно ползване на имот №000450, находящ се в
местността Тузлуолан, землището на село Сатовча от пасище, мера в нива.
31. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет
– Сатовча, относно промяна наименованието на Наредбата за условията и реда за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча.
32. Молба от Анастасия Заимова – жител на село Осина, относно
освобождаване от такса за посещаване на детска градина на детето й Деница
Альошева Заимова.
33. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
общински терен с площ 10 кв. м от УПИ II, кв. 6 по плана на село Сатовча за
поставяне на преместваем временен търговски обект (ВТО) по одобрена схема от
главния архитект на община Сатовча.
34. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти, находящи се в м.
Папалев дол, село Слащен в собственост на Ахмед Ибраимов Парпелов – бивш жител
на село Слащен.
35. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно кандидатстване на община Сатовча по Процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG005M9OP001-2.002 „Независим живот”, ОП
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
36. Разни.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към първа точка. Тъй като от първа
до шеста точка са от едно естество, предлагам да бъдат разгледани заедно. Господин
Кмете, имате думата да представите докладните записки.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Тези докладни кореспондират с други докладни,
които сме разглеждали. Те са за издаване запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено плащане на договори по Мярка 321 и Мярка 322 за възстановяване на
уличната настилка в населени места от общината. Първа точка от проекта за решение
е – Упълномощава кмета да подпише Запис на заповед в размер на 10 541 лева за
първата докладна. Втора точка е – Възлага на кмета да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане.
Това е, благодаря.
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Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – И аз благодаря. Това са 6 докладни записки за
шестте лота на проекта, за това са представени така.
Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.
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 №01/321/00461 от 23.10.2009 година по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони за
проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване
и подобряване на уличната настилка в селата Жижево, Боголин, Долен и Осина.
Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972, Вълкосел-Фъргово, СлащенТуховища-Годешево, отсечка Вълкосел-Слащен”, сключен между община Сатовча и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, д-р Ани
Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №627
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 №01/321/00461 от 23.10.2009 година, мярка 321
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за Проект
„Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа, възстановяване и
подобряване на уличната настилка в селата: Жижево, Боголин, Долен и Осина.
Рехабилитация на общински път BLG-1270/ III-1972, Вълкосел-Фъргово/ СлащенТуховища-Годешево, отсечка Вълкосел- Слащен”, 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 №BG 121100421, представляван от Изпълнителния директор.
Общинският съвет – Сатовча реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 10 541,89 лв. (десет хиляди петстотин
четиридесет и един лев и осемдесет и девет стотинки) за обезпечаване на 110% от
стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ №01/321/00461 от 23.10.2009 година по мярка 321
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за Проект
„Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа, възстановяване и
подобряване на уличната настилка в селата: Жижево, Боголин, Долен и Осина.
Рехабилитация на общински път BLG- 1270/ III-1972, Вълкосел-Фъргово/ СлащенТуховища-Годешево, отсечка Вълкосел-Слащен”, сключен между Община Сатовча и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор №01/321/00461 и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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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 №01/321/00459 от 23.10.2009 година по мярка
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект
„Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване и
подобряване на уличната настилка в селата Фъргово, Годешево. Рехабилитация на IVто класни общински пътища BLG-1273/III-197, Сатовча-Доспат/Кочан-Ваклиново и
BLG-1277/III-1972 Вълкосел-Сатовча / Кочан-Жижево”, сключен между община
Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, д-р Ани
Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №628
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 №01/321/00459 от 23.10.2009 година, мярка 321
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за Проект
„Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване и
подобряване на уличната настилка в селата Фъргово, Годешево. Рехабилитация на IVто класни общински пътища BLG-1273/III-197, Сатовча-Доспат/Кочан-Ваклиново и
BLG-1277/III-1972 Вълкосел-Сатовча / Кочан-Жижево”, 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 №BG 121100421, представляван от Изпълнителния
директор.
Общинският съвет – Сатовча реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 10 563,03 лв. (десет хиляди петстотин
шестдесет и три лева и три стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ №01/321/00459 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги
на населението и икономиката в селските райони” за Проект „Рехабилитация на
водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната
настилка в селата Фъргово, Годешево. Рехабилитация на IV-то класни общински
пътища BLG-1273/III-197, Сатовча-Доспат/Кочан-Ваклиново и BLG-1277/III-1972
Вълкосел-Сатовча / Кочан-Жижево”, сключен между Община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор №01/321/00459 и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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
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след извършено авансово плащане по договор №01/321/00457 от 23.10.2009 година по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за
проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване
и подобряване на уличната настилка в селата Ваклиново, Туховища, Крибул.
Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972, Вълкосел-Фъргово, СлащенТуховища”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, д-р Ани
Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №629
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 №0l/321/00457 от 23.10.2009 година, мярка 321
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за Проект
„Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа, възстановяване и
подобряване на уличната настилка в селата: Ваклиново, Туховища, Крибул.
Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972”, Вълкосел-Фъргово/Слащен
Туховища”, 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 – Сатовча реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 10 551,03 лв. (Десет хиляди петстотин петдесет
и един лев и три стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия
ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ
№01/321/00457 от 23.102009 година по мярка 321 „Основни услуги на населението и
икономиката в селските райони” за Проект „Рехабилитация на водоснабдителната и
канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на, уличната настилка в селата:
Ваклиново, Туховища, Крибул. Рехабилитация на общински път BLG1270/III-1972”,
Вълкосел-Фъртово / Слащен - Туховища", сключен между Община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор №01/321/00457 и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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 №01/322/00207 от 23.10.2009 година по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за проект „Рехабилитация на
улици в село Вълкосел, община Сатовча”, сключен между община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
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Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, д-р Ани
Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №630
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 №01/322/00207 от 23.10.2009 година, мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Рехабилитация на улици в
село Вълкосел, община Сатовча”, 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 №BG 121100421, представляван от Изпълнителния директор.
Общинският съвет – Сатовча реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция в размер на 3 031.18 лв. (Три хиляди тридесет и един лев и
осемнадесет стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС
на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ
№01/322/00207 от 23.10.2009 година, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” за Проект „Рехабилитация на улици в село Вълкосел, община
Сатовча”, сключен между Община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция,
2 Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор №01/З22/00207 и да ги представи
пред ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.
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 №01/322/00205 от 23.10.2009 година по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” проект „Рехабилитация на
улици в село Кочан, община Сатовча”, сключен между община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, д-р Ани
Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №631
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 №01/322/00205 от 23.10.2009 година, мярка 322
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„Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Рехабилитация на улици в
село Кочан, община Сатовча”, 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 №BG
121100421, представляван от Изпълнителния директор.
Общинският съвет – Сатовча реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция в размер на 3031.73 лв. (Три хиляди тридесет и един лев и
седемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия
ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ
№01/322/00205 от 23.10.2009 година, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” за Проект „Рехабилитация на улици в село Кочан, община
Сатовча”, сключен между Община Сатовча и ДФ „Земеделие” - Разплащателна
агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор №01/322/00205 и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
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 №01/322/00208 от 23.10.2009 година по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за проект „Рехабилитация на
улици в село Кочан, Слащен, Сатовча и Плетена, община Сатовча”, сключен между
община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, д-р Ани
Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №632
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 №01/322/00208 от 23.10.2009 година, мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Рехабилитация на улици в
селата: Кочан, Слащен, Сатовча и Плетена, община Сатовча”, 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 №BG 121100421, представляван от Изпълнителния
директор.
Общинският съвет – Сатовча реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 3 930.00 лв. (Три хиляди деветстотин и
тридесет лева) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ
№01/322/00208 от 23.10.2009 година, мярка 322 „Обновяване и развитие на
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населените места” за Проект Рехабилитация на улици в селата: Кочан, Слащен,
Сатовча и Плетена, община Сатовча”, сключен между Община Сатовча и ДФ
„Земеделие” - Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор №01/322/00208 и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна записка
№7 относно приемане на отчета на бюджета за 2014 година. Имате думата, господин
Кмете, да представите докладната записка.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
колеги. На комисиите обясних, че няма разлика между актуализацията и отчета. По
искане на Министерството на финансите е добавена: точка III. Общинският съвет –
Сатовча, на основание чл. 140, ал. 2 от ЗПФ, чл. 42 от НУРСПИОБО и чл. 21, ал. 1, т.
6 от ЗМСМА – приема отчета за изпълнението на капиталовите разходи, съгласно
актуализирания план, приет с решение на ОС – Сатовча (приложение 2). Това, което
сме приели като актуализиран план, това остава като отчет. Благодаря.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – И аз благодаря. Имате думата за въпроси и
отношения. Имате ли въпроси? Ако няма, преминаваме към гласуване. Гласуването е
поименно.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, д-р Ани
Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №633
I. Общинският съвет Сатовча на основание чл. 140, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, чл. 42 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА
приема изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2014 год. по приходната и
разходната част, по функции и дейности, както следва:
Дейност
Държавни дейности
1.1 Трансфери от РБ (3100)
- субсидии от РБ
- други получени целеви трансфери (3128, 3118)
- субсидии за капиталови разходи (313)
-възстановен трансфер по СБ (свлачища Кочан
Осина)
1.2. Приходи от услуги и собственост (неданъчни)
-приходи от храна – столуващи ученици
-приходи от наеми
-лихви по разплащателни бюджетни сметки
-курсови разлики от операции с валута
-други приходи (др. неданъчни приходи и
дарения)
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Уточнен
план

Отчет

6 705 740
6 115 271
5 472 820
122 391
520 060
0

6 479 784
6 078 740
5 472 820
116 631
520 060
-30 771

0
0
0
0
0
0

39 687
25 315
2 164
42
-1 080
13 246

Изпъл
нение
%

96,63
99,40
100
95,29
100

1.3. Трансфери в т. ч.
- Параграф 61001 от МОМН и избори
- Параграф 6105 от ПВЗ
- Параграф 6201
1.4. Получени капиталови дарения по ПТрГС BG-GR
- Получен капиталов трансфер по ТрГС
- Разпределен трансфер към разпор. в чужбина
1.5. Други финансови разходи
1.6. Чужди средства (по програми на училища –
неизплатен остатък)
Временни безлихвени заеми между бюдж. и
ИБСФ сметки
1.7. Остатък в началото на годината по банкови
сметки
Пол./погасени дългоср. заеми от банки в
страната
1.8. Остатък към 31.12.2014 г. по банкови сметки

100
100
100

176 028
91 737
84 291
0
0
0
0
0
0

176 067
91 737
84 291
39
0
398 084
-210 616
0
127 639

80 226

2 301

398 178

398 178

100

-63 963

0

0

-530 296

Субсидиите от държавния бюджет се превеждат в сроковете, заложени в
ЗДРБР за 2014 година.

2.1.

2.2.

3.
4.

5.

Местни приходи в т. ч.
Имуществени данъци и неданъчни приходи
- патентен данък
- данък недвижими имоти
- данък МПС
- данък при придобиване на имущество
- туристически данък
- други данъци
Неданъчни приходи в т. ч.
- приходи от стоки, услуги, наеми и лихви
- приходи от такси (ЦДГ, ДЯ, пазари, ТБО, техн.
- приходи от глоби, начети и др. неданъч
приходи
- внесен ДДС и данък върху приходите
- приходи от концесии
- приходи от продажби на ДМА - §40
- получени дарения
- получен трансфер по ТрГС
Трансфери от ЦБ в т.ч.
- изравнителна субсидия
- целеви трансфери за КР
Трансфери в т. ч.
- получени трансфери от МТСП – Обществена
трапезария
- предоставен трансфер на РИОСВ – Смолян,
ОбА – Доспат
- получен трансфер от ПУДООС
Безлихвени заеми и остатъци по сметки в т.ч.
- временни безлихвени заеми м/у бюдж. и ИБСФ
- остатък в началото на година
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4 242 182
444 320
24 000
71 000
298 320
50 000
1 000
0
930 591
207 091
643 500
23 000
0
3 000
54 000
0

3 645 628
280 545
17 522
42 350
185 374
35 291
8
0
860 734
102 848
468 718
18 215
-18 729

85,94
63,14
73,01
59,65
62,14
70,58
92, 49
49,66
72,84
79,20
127,37
66,54

2 430 465
1 098 400
1 305 065

3 821
35 929
12 902
237 030
2 403 452
1 098 400
1 305 052

40 111

40 111

100

0

-47 263

2 500
421 195
128 900
346 126

2 500
105 549
117 381
346 126

98,89
100
100

100
26,06
91,06
100

- наличности към 31.12.2014 г.
- други приходи
- операции с други финансови активи
- погасени дългоср. заеми от банки в страната
- чужди средства на разпореждане (КВ към МС)
- ползвани бюджетни средства по ЕП (8803)

0
0
129 205
-188 036
5 000
0

-308 730
0
0
-54 228
5 000
0

28,84
100

По отношение на собствените приходи на Общината имаме следната
картина:
план
Имуществени данъци - 37 % неизпълнение,
1. дължащо се основно на заложените по план
недобори от минали години, голяма част от
които са недействителни по различни
причини.
Неданъчни приходи - приходи от собственост
2. и услуги - Изпълнението превишава заложения
план със суми получени по валутната сметка
по трансгр. сътрудничество, отразени като
капиталови дарения от чужбина - отразени в
пар. 4620 и 4610
Общински такси - тук приходите почти са
3. обвързани с разходи, защото това са приходи
от такси ЦДГ, ДЯ, ДСП, ТБО срещу, които
стоят съответните разходи за храна,
сметосъбиране
и
сметоизвозване
т.е.
приходите са съпоставими на разходите, но
тук оказват влияние заложените недобори от
минали години по ТБО.

отчет

%изпъл.

444 320 лв.

280 545

63,14

287 091 лв.

392 016

136,55

643 500 лв.

468 718

72,84

Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета.
Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, обл. Благоевград
към 31.12.2014 год. е 10 125 412 лв. (92,49 %) в т.ч. по функции както следва:
план
1. Разходи ДД
- Общ. държавни служби - отбрана и сигурност / ВКЛ.средства по СБ /
- образование
-здравеопазване
- социално осигуряване подпомагане и грижи (ПВЗ)
- жилищно строителство, БКС и ООС
- почивно дело, култура, религиозна дейност (вкл.
трансфер читалище Плетена)
- икономически дейности и услуги
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отчет

%
изпъл.

6 705 740
703 446
245 097
4 948 224
538 580
103 254

6 479 784 96,63
699 675 99,46
163 345 66,65
4 775 954 96,52
441 102 81,90
104 795 101,49
0

136 630
14 246

272 062 199,12
8 599 60,36

- разходи некласифицирани в други дейности
(лихви по кредит)
2. Разходи МД в т.ч.
- Общ. държавни служби - отбрана и сигурност
- образование (311)
- здравеопазване
- социално осигуряване подпомагане и грижи
- жилищно строителство, БКС и ООС (вкл.
Македонски проект )
- почивно дело, култура, религиозна дейност
- разходи неквалифицирани другаде (лихви по
кредит)
-икономически дейности и услуги

16 263

14 252

87,63

4 242 182 3 613 080 85,17
1 250 906 1 038 346 83,00_
12 300
8 097 65,83
594 418
448506 75,45
113500
76896 67,75
301 192
229 361 76.15
1 360 639
74 456

1 407 663 103,46
18 930 25,42

32 659
502 112

1 239
384 042

3,79
76,49

Общи приходи и разходи по бюджета за 2014 год.
план
6 705 740
6 705 740
4 242 182
4 242 182
10 947 922
10 947 922

1. Приходи ДД
2. Разходи ДД
3. Приходи МД
4. Разходи МД
Общо приходи
Общо разходи

отчет
6 479 784
6 479 784
3 645 628
3 645 628
10 125 412
10 125 412

II. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, чл. 43 от Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджет на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация приема отчета за изпълнението на
сметките за средства от Европейския съюз, както следва:
Към 31.12.2014 год. приходите и разходите по СЕС, ДМП, РА, КСФ са:
1. По ОПРР - общо приходи и разходи:
- от преходен остатък в началото
- възстановени в бюджета на общината по ползвания временен заем

38 лв.
38 лв.

2. По ОП РЧР - личен асистент:
- наличности в началото на годината
- получен трансфер до 31.12.14 год.
- лихви
- предоставен заем от бюджетни средства за изпълнение на проекта
- преведени суми за заплати и осигуровки по програма личен
асистент
- наличност на 31.12.2014
3. По ОП РЧР – „Нови възможности” - Годешево:
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13 120 лв.
155 305 лв.
16 лв.
2 000 лв.
169 522 лв.
919 лв.

- наличност в началото на годината
- получен трансфер към 31.12.2014 г.
- Приходи от лихви към 31.12.2014 г.
- Възст.средства в бюджета по препост. временен заем
- възстановени лихви в бюджета на програмата
- наличност на 31.12.2014

13 лв.
116 630 лв.
29 лв.
116 671 лв.
1 лв.
0 лв.

4. По ОП РСР - общо приходи и разходи
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2014 г.
- получени по програма „Училищен плод”
- разходи по програма „Училищен плод”
- възст. ползвани бюджетни средства на училищата
- получено ДДС по мярка 321 и 322 вкл.и за ПСОВ
- възстановена разлика от преизчислен аванс
- възстановени лихви по проекта
- разходвани средства при изпълн. на проекта
- остатък към 31.12.2014 г.

9 925 910 лв.
10 710лв.
391 лв.
301 лв.
90 лв.
3 458 028 лв.
- 1 033 474 лв.
- 8 300 лв.
10 592 652 лв.
1 760 523 лв.

5. По ОП РЧР – нов избор
2 лв.
2 лв.

- наличност в началото на годината
- възстановени в бюджета на общината
6. По ОП РЧР - Домашен помощник
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2014 г.
- получен трансфер
- предоставени оборотни средства от бюджета
- разходи за заплати и осиг. вноски
- събрани такси от ползване на услугата
- остатък към 31.12.2014 г.
7. По ОП АК
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2014 г.
- получен трансфер
- възст.ползвани оборотни средства от бюджета
- възстановени лихви по програмата
- разходи за заплати и осиг. вноски и др. р-ди по изпълн. на проекта
- остатък към 31.12.2014 г.
8. По Подкрепа за заетост
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2014 г.
- получен трансфер
- предоставени оборотни средства от бюджета
- разходи за заплати и ОСИГ.вноски
- остатък към 31.12.2014 г.
9. По ЦОУП и програма УСПЕХ в училищата
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609 лв.
20 лв.
113 082 лв.
18 483 лв.
100 751 лв.
5 523 лв.
0 лв.
1 538 лв.
24 лв.
20 981 лв.
8 830 лв.
- 11 лв.
13 387 лв.
0 лв.
0 лв.
9 лв.
28 434 лв.
22 300 лв.
32 446 лв.
18 297 лв.

- наличност в началото на годината
- получен трансфер
- възст.ползвани оборотни средства от бюджета на училищата
- разходи за заплати и осиг.вноски и издръжка по изпълн. на проекта
- остатък към 31.12.2014 г.

0 лв.
412 793 лв.
82 799 лв.
329 994 лв.
0 лв.

10. Други международни програми (ДМП - Коменеки, ЕРАЗЪМ)
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2014 г.
- курсови разлики при операции с валута
- получен трансфер
- възстановени неусвоени средства по Коменски
- разходи за заплати и осиг.вноски
- възстановени в бюджета ползвани оборотни средства
- остатък към 31.12.2014 г.

0 лв.
42 лв.
- 15 лв.
68 525 лв.
- 2 690 лв.
21 087 лв.
47 775 лв.
0 лв.

III.Общинският съвет – Сатовча на основание чл.140, ал. 2, от Закона за
публичните финанси, чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
месното самоуправление и месната администрация – приема отчета за изпълнението
на капиталовите разходи, съгласно актуализирания план, приет с решение на
Общински съвет – Сатовча (Приложение№2).
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна записка от
кмета на общината относно Информация за финансовото състояние на общински
фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” и изпълнението на
приетите решения. Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Като обобщение на информацията – общо
постъпилите средства са 80 328,21 лева. Общо изплатените по решение на Комисията
са 60 946,59 лева. Общо подпомогнати от Фонда деца са 43. Наличните средства са
19 381,62 лева. Благодаря.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – И аз благодаря. Имате думата. Някой желае ли да
вземе отношение? Виждам, че няма. Проектът за решение е:
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” реши:
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 първото четиримесечие на 2015 година.
Който е съгласен, моля да гласува.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №634
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” реши:
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 първото четиримесечие на 2015 година.
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Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна относно
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, в община Сатовча през 2015 година.
Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
колеги. В изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска
собственост за периода 2012 - 2015 година, предлагам на Вашето внимание следния
проект за решение: Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, приема
следната актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост, в община Сатовча през 2015 година, приета с Решение №570
от 12.02.2015 година и актуализирана с Решение № 604 от 20.03.2015 година на
Общински съвет – Сатовча, а именно:
В Раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:
- към т. 2 - местностите Велика, Горна Велика, Кемалица и Ливади в
землището на село Плетена
- към т. 5 - местността Пареговица в землището на село Фъргово
- към т. 7 - местностите Стара ливада, Лага, Ради Бърдо и Полена в землището
на село Кочан
- към т. 10 - местността Поляне в землището на село Слащен.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Иска ли някой да вземе отношение? Ако няма,
преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, д-р Ани
Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №635
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, приема следната
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, в община Сатовча през 2015 година, приета с Решение №570 от
12.02.2015 година и актуализирана с Решение № 604 от 20.03.2015 година на
Общински съвет – Сатовча, а именно:
В Раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:
- към т. 2 – №007036, находящ се в местността Велика, №007050, находящ се в
местността Горна Велика, №16024, находящ се в местността Кемалица, и №063005,
находящ се в местността Ливади в землището на село Плетена
- към т. 5 - №019002, №019003 и №019004, находящи се в местността
Пареговица в землището на село Фъргово
- към т. 7 - №030312, находящ се в местността Стара ливада, №020060,
находящ се в местността Лага, №027142, находящ се в местността Ради Бърдо и
№026015, находящ се в местността Полена в землището на село Кочан
- към т.10 - №026087, находящ се в местността Поляне в землището на село
Слащен.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от кмета на
общината относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за
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премахване на строежи от четвърта до шеста категория или части от тях, незаконни
по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ. Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
колеги. Съгласно чл. 225а, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията, влязъл в сила на 26.11.2012 г., в компетентността на
кметовете на общини е вменено издаването на заповеди за премахване на строежи от
четвърта до шеста категория или части от тях, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2
от ЗИД ЗУТ.
Принудителното изпълнение на тези заповеди е в прерогативите на общините,
като според чл. 225а, ал. 3 от ЗИД ЗУТ редът за изпълнението им се регламентира с
наредба, приета от общинския съвет. В тази връзка комисия от експерти е изготвила
проект за наредба.
Предвид гореизложеното предлагам на вашето внимание тази наредба.
Процедурата е – изпраща се писмо с определен срок, ако в този срок
постройката не бъде премахната, се изпраща още едно писмо. Мисля, че срокът,
който се поставя с второто писмо е тридневен. Тогава строежът се разрушава от
фирма за сметката на собственика. Същата е процедурата и за сгради, застрашени от
самосрутване.
В отговор на въпрос, поставен на комисиите – такава кореспонденция не
водена с Росен Омбашиев. Кметът на Кочан, ако знае нещо?
ЮРИЙ МОЛЛОВ – Уважаеми Общински съветници, колеги. Има поставен
срок, в който да бъде премахната сградата.
ГЮЛЗАРА КАЧАНОВА – Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги
съветници, такава Наредба трябва да има. Имам една препоръка. Мерки срещу такива
незаконни строежи да се вземат още в началото, когато строежът започва. Това ще
предотврати разходи и проблеми и за собственика, и за останалите. Да не би извън
обсега на Наредбата да останат големите нарушители, а под ударите й да попаднат
по-малките нарушители?
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Що се отнася до първата препоръка, това е нашата
цел. Реагира се на всеки сигнал – от съседи, от служители. Не всички хора осъзнават,
че трябва план и разрешително за строеж. Те си имат нотариален акт и мислят, че
друго не им трябва.
Не се правят компромиси нито за малки, нито за големи строежи. За
категоризацията - I и II категория, мисля, че са магистрали.
ЕЛХАН КЪЛКОВ – В нашата община жилищният фонд е от IV до VI
категория. III категория са сгради с до 500 места. В общината тази категория са само
пречиствателните станции.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Има ли други желаещи да вземат отношение?
Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели
Бурова – „за”, д-р Радослав Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси
Камбошев – „за”, Зайра Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов –
„за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №636
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 225а,
ал. 3 от Закона за устройство на територията приема Наредба за принудително
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изпълнение на заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория
или части от тях, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от Закона за устройство на
територията.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна записка от
кмета относно придобиване на земеделски имот №00067 с площ от 3,223 дка,
находящ се в местността Припека, в землището на село Боголин, собственост на
Сергей Аргиров, за прокарване на полски път.
Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
кметове. В изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост, в община Сатовча през 2015 година, предлагам на вашето
внимание следния проект за решение:
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
34, ал. 2 от Закона за общинската собственост реши:
1. Дава съгласие общината да придобие имот №000667 с площ от 3,223 дка,
находящ се в местността Припека в землището на село Боголин, собственост на
Сергей Каменов Аргиров, за прокарване на полски път чрез покупко-продажба по
пазарни цени.
2. Приема оценката изготвена от лицензиран оценител в размер на 5 801,00 лв.
(пет хиляди осемстотин и един лева) и определя за цена, на която да се извърши
покупко-продажбата.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба
на гореописания имот.
Благодаря.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – И аз благодаря. Има и становище на кмета на село
Боголин. Ако желае някой да вземе отношение? Имате докладната. Имате думата за
въпроси и отношение, ако има. Виждам, че няма. Преминаваме към гласуване.
Гласуването е поименно.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели
Бурова – „за”, д-р Радослав Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси
Камбошев – „за”, Зайра Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов –
„за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №637
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
34, ал. 2 от Закона за общинската собственост реши:
1. Дава съгласие общината да придобие имот №000667 с площ от 3,223 дка,
находящ се в местността Припека в землището на село Боголин, собственост на
Сергей Каменов Аргиров, за прокарване на полски път чрез покупко-продажба по
пазарни цени.
2. Приема оценката изготвена, от лицензиран оценител, в размер на 5 801,00
лв. (пет хиляди осемстотин и един лева) и определя за цена, на която да се извърши
покупко-продажбата.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба
на гореописания имот.
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Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от кмета на
община одобряване на Задание за изработване на Общ устройствен план на община
Сатовча. Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
колеги. С Ваше решение на основание чл. 124а, ал. 1 е допуснато изработване на
задание за изработване на Общ устройствен план и в тази връзка е сключен договор за
изработването му между "ИЕС проект - 2008" и община Сатовча. Изработеното
задание е получено с протокол от представител на община Сатовча и за неговото
изработване са уведомени РИОСВ – Смолян и Национален институт за национално
културно наследство към Министерство на културата град София и те са дали
указания за последващо съгласуване с тях на изработения ОУП.
Във връзка с чл. 124б, ал.1 от ЗУТ заданието за изработване на ОУП следва да
бъде одобрено от Общински съвет – Сатовча, въз основа на което да се възложи
същинското изработване на Общ устройствен план. Със заданието се обосновава
необходимостта от изработване на ОУП и съдържа изисквания относно
териториалния му обхват, сроковете и етапите на изработването му.
Предвид гореизложеното предлагам на вашето внимание следния проект за
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.124, ал. 1
и 124б, ал. 1 от Закона за устройството на територията приема Задание за изработване
на Общ устройствен план на община Сатовча.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Уважаеми госпожи и господа Общински съветници, от съдържанието на
докладната се вижда каква пълнота трябва да има Заданието за изработване на Общ
устройствен план. След обсъждането той ще бъде представен на Общинския съвет за
приемане.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Това е самото Задание. Имате думата за въпроси.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Ще кандидатстваме за финансиране за
изработването на Общия устройствен план.
ЕЛХАН КЪЛКОВ – Съгласно чл. 125 от ЗУТ проектите за устройствените
планове се изработват въз основа на задание. От 2012 година има срок, в който
кметовете на общини, в които няма действащ общ устройствен план, внасят
предложение в съответния общински съвет по чл. 124, ал. 1 за изработването на общ
устройствен план. Ние приехме такова решение, но поради липса на средства то не се
изпълни в поставените срокове. След това с Министерство на инвестиционното
проектиране отвори мярка, по която можеше да се кандидатства за финансиране на
изработване на общи устройствени планове и задания за общи устройствени планове.
Ние възложихме на фирма изработването на Задание за Общ устройствен план на
общината. След одобряването на Заданието ще се възложи изработването на Общия
устройствен план. То ще протече на няколко етапа. Първо ще се изработи проект за
ОУП, който ще се обяви на населението. След това в този проект ще се отразят
направените възражения и предложения. Следва нов проект и ново обсъждане, докато
се стигне до окончателен проект. Общият устройствен план е най-важният план за
общината. С него се определят общата структура на територията – жилищни
територии, производствено-складови територии, територии за паркове и градини, за
спорт и забавления, за обществено обслужване, обекти на културно-историческо
наследство, курортно-туристическо и вилно строителство, мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура, земеделски територии, горски територии, територии за
природозащита.
Това е една процедура, която ще продължи поне 2 години.
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Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Други въпроси има ли? Виждам, че няма.
Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели
Бурова – „за”, д-р Радослав Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси
Камбошев – „за”, Зайра Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов –
„за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №638
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА,
чл.124 и 124б, ал. 1 от Закона за устройството на територията одобрява Задание за
изработване на Общ устройствен план на община Сатовча.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от кмета на
общината относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването
на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за бетонов център,
търговски обект, складова база и офиси.
Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
колеги. С влизане в сила на измененията в Закона за устройство на територията,
обнародвани в ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., съгласно чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал.1 от
същия, във връзка с правомощията уредени в чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация общинските съвети по предложение на
кмета на общината приемат решение за одобряване на задание за проектиране и
разрешаване изработването на проекти за подробни устройствени планове на
поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия.
В Общинска администрация Сатовча е постъпила молба вх. №94-00-281 от
23.03.2015 г. от Венцислав Невенов Амзов – управител на „А-СТРОЙ” ЕООД със
седалище и адрес на управление село Абланица, община Хаджидимово, вписано в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 101019435, собственик
по нотариален акт №59 том I peг. N748 дело №53 от 2015 г., на ПИ №045093
местността Дафковица, землището на село Сатовча, с която се иска разрешение за
изработване на проект за ПУП-ПЗ – план за застрояване, за промяна на
предназначението на земята и за изграждане на „Бетонов център, търговски обект,
складова база и офиси”. Приложените към заявлението комплект от документи
отговарят на изискванията на чл. 124а, ал. 7 и чл.1 25 от ЗУТ. Предвид
гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. №94-00-281 от
23.03.2015 година от Венцислав Невенов Амзов – управител на „А-СТРОЙ” ЕООД,
Общинският съвет – Сатовча одобрява задание за изработването на подробен
устройствен план и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план
за промяна на предназначението на ПИ №045093, местността Дафковица, землището
на село Сатовча и план за застрояване за „Бетонов център, търговски обект, складова
база и офиси”.
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2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Това е докладната. Има представено Задание за
изработване на ПУП, два нотариални акта и скица. Имате думата за отношение.
Въпроси, ако има? Виждам, че няма. Преминаваме към гласуване.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №639
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. №94-00-281 от
23.03.2015 година от Венцислав Невенов Амзов – управител на „А-СТРОЙ” ЕООД,
Общинският съвет – Сатовча одобрява задание за изработването на подробен
устройствен план и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план
за промяна на предназначението на ПИ №045093, местността Дафковица, землището
на село Сатовча и план за застрояване за „Бетонов център, търговски обект, складова
база и офиси”.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от кмета на
общината относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването
на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за кравеферма (до 200
крави).
Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
кметове. В Общинска администрация Сатовча е постъпило искане вх. №94-00473/08.05.2015 г. от Мустафа Идризов Ислямов – управител на фирма "БМ-3
ИНВЕСТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление село Слащен, община Сатовча,
вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 200302470,
собственик по Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, дв. вх. №3840, парт. №28569 акт №161/2014, на ПИ №000421 местността
Тузлуолан, землище на село Сатовча, община Сатовча, с което се иска разрешение за
изработване на проект за ПУП-ПЗ - план за застрояване, за промяна на
предназначението на земята и за изграждане на Кравеферма (до 200 крави).
Приложените към заявлението комплект от документи отговаря на изискванията на
чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от ЗУТ. Предвид гореизложеното, предлагам Общинският
съвет да вземе следното решение:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. №94-00-473 от
08.05.2015 година от Мустафа Идризов Ислямов – управител на фирма „БМ-3
ИНВЕСТ” ЕООД, Общинският съвет – Сатовча одобрява задание за изработването на
ПУП и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план за промяна
на предназначението на имот 000421, местност Тузлуолан, землище на село Сатовча и
план за застрояване за Кравеферма (до 200 крави).
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Това е докладната. Въпроси, ако има? Виждам, че
няма. Преминаваме към гласуване.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
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РЕШЕНИЕ №640
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. №94-00-473 от
08.05.2015 година от Мустафа Идризов Ислямов – управител на фирма „БМ-3
ИНВЕСТ” ЕООД, Общинският съвет – Сатовча одобрява задание за изработването на
ПУП и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план за промяна
на предназначението на имот 000421, местността Тузлуолан в землището на село
Сатовча и план за застрояване за Кравеферма (до 200 крави).
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от кмета на
общината относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването
на Подробен устройствен план – план за застрояване за Мандра (от 6 до 20 тона
дневно). Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
колеги. В Общинска администрация Сатовча е постъпило искане от същият жител на
общината, като по предишната докладна, с което се иска разрешение за изработване
на проект за ПУП-ПЗ - план за застрояване, за промяна на предназначението на
земята и за изграждане на Мандра (от 6 до 20т. дневно) в село Слащен. В проекта за
решение основанието е същото, както и в предишното.
Одобрява задание за изработването на ПУП и разрешава изработването на
проект за подробен устройствен план за промяна на предназначението на имот
№035013 в местността Чичова бърчина, землището на село Слащен и план за
застрояване за Мандра (от 6 до 20 т. дневно).
Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите
от решението процедури.
Благодаря.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – И аз благодаря. Това е докладната. Въпроси, ако
има? Виждам, че няма. Преминаваме към гласуване.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №641
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1,
чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. №94-00-474 от
08.05.2015 година от Мустафа Идризов Ислямов – управител на фирма "БМ-3
ИНВЕСТ" ЕООД, Общинският съвет – Сатовча одобрява задание за изработването на
ПУП и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план за промяна
на предназначението на имот №035013 в местността Чичова бърчина, землището на
село Слащен и план за застрояване за Мандра (от 6 до 20 т. дневно).
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от кмета на
общината относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването
на Подробен устройствен план (ПУП) – ПП на трасе на горски път в землището на
село Фъргово, община Сатовча.
Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
колеги. В Общинска администрация Сатовча е постъпило искане вх. №60-0022

04/09.03.2015 г. от инж. Пламен Поюков – директор на ТП „Държавно ловно
стопанство Дикчан”, с което се иска разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП
- трасе на горски път в землището на село Фъргово, община Сатовча. Приложените
към заявлението комплект от документи отговарят на изискванията на чл. 124а, ал. 7
и чл. 125 от ЗУТ. Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе
следното решение:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1,
чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. №60-00-04 от
09.03.2015 година от инж. Пламен Поюков – директор на ТП „Държавно ловно
стопанство Дикчан”, Общинският съвет – Сатовча одобрява задание и разрешава
изработването на ПУП – ПП на трасе на горски път в землището на село Фъргово,
община Сатовча, област Благоевград.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Благодаря.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – И аз благодаря. Това е докладната. Въпроси, ако
има? Имате ли въпроси по докладната? Виждам, че няма. Преминаваме към
гласуване, който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка.
С 15 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” Общинският съвет
Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №642

–

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1,
чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. №60-00-04 от
09.03.2015 година от инж. Пламен Поюков – директор на ТП „Държавно ловно
стопанство Дикчан”, Общинският съвет – Сатовча одобрява задание и разрешава
изработването на ПУП – ПП на трасе на горски път в землището на село Фъргово,
община Сатовча, област Благоевград.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от кмета на
общината относно одобряване на ПУП – ЧИПР за УПИ VIII-178, 179, 180 и УПИ IV176, кв. 11 по плана на село Долен, община Сатовча. Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Има представена молба от Величка Влахова,
собственик на УПИ VIII-178, 179, 180 по плана на село Долен, за одобряване на ПУП
– ЧИПР. Улицата между О.Т. 48 и О.Т. 63 по регулационния план на село Долен не е
прокарана и е неизползваема. Тъй като проектното предложение на улицата заема
имот пл. №178, кв. 11 по плана на село Долен, собственост на Величка Влахова,
същата предлага изменение на уличната регулация.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Това е докладната. Кметът на Долен присъства, ако
иска да каже нещо? Въпроси по докладната има ли? Преминаваме към гласуване,
който е съгласен да гласува с вдигане на ръка.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №643
1. Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА,
чл. 129, ал.1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, одобрява
ПУП - ЧИПР за УПИ VIII-178, 179, 180 и УПИ VI – 176, кв. 11 по плана на село
Долен, община Сатовча.
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2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от кмета на
общината относно предложение за включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село
Долен в Списъка на защитените училища.
Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
колеги. Съгласно чл. 5, ал.1 от Постановление на Министерския съвет от 2008 година
Списъкът със защитените училища се допълва ежегодно по мотивирано предложение
на кмета на общината след решение на общинския съвет. По-надолу в докладната е
изброено колко ученици се обучават в училището и с каква база разполага то, както и
отдалечеността му от средищното училище.
Проектът за решение е:
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с параграф 6 „е” от
допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 5 от ПМС №212 от
02.09.2008 година, Общинският съвет – Сатовча предлага при актуализирането на
Списъка със защитени училища за учебната 2015/2016 година да бъде включено ОУ
"Св. Св. Кирил и Методий" село Долен, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
Министерството на образованието за включване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
село Долен в Списъка със защитените училища.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Това е докладната. Въпроси, ако има. Виждам, че
няма. Преминаваме към гласуване.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №644
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с параграф 6 „е” от
допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 5 от ПМС №212 от
02.09.2008 година, Общинският съвет – Сатовча предлага при актуализирането на
Списъка със защитени училища за учебната 2015/2016 година да бъде включено ОУ
"Св. Св. Кирил и Методий" село Долен, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
Министерството на образованието за включване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
село Долен в Списъка със защитените училища.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от кмета на
общината относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти №
014235 и №014238, находящи се в м. Чигарев дол, село Кочан в собственост на Шаин
Алиев Заимов – бивш жител на село Кочан. Господин Карагьозов, имате думата да
представите докладната записка.
ИЛХАН КАРАГЬОЗОВ – Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и
господа Общински съветници, представям на вашето внимание докладна записка от
кмета на община Сатовча за предоставяне на Общинската служба по земеделие земя
от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ:
- имот №014235, находящ се в местността Чигарев дол, землище на село
Кочан, община Сатовча с площ 0,256 дка, актуван с АЧОС №611 от 16.03.2015 година
и
- имот №014238, находящ се в местността Чигарев дол, землище на село
Кочан, община Сатовча с площ 0,211 дка, актуван с АЧОС №612 от 16.03.2015
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година, която да бъде възстановена на наследниците на Шаин Алиев Заимов – бивш
жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания.
Приложени са всички необходими документи към докладната. Благодаря.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – И аз благодаря. Имате думата за отношение и
въпроси. Виждам, че няма. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели
Бурова – „за”, д-р Радослав Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №645
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската
служба по земеделие село Сатовча земя от общинския фонд, придобита от общината
на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ:
- имот №014235, находящ се в местността Чигарев дол, землище на село
Кочан, община Сатовча с площ 0,256 дка, актуван с АЧОС №611 от 16.03.2015 година
и
- имот №014238, находящ се в местността Чигарев дол, землище на село
Кочан, община Сатовча с площ 0,211 дка, актуван с АЧОС №612 от 16.03.2015
година, която да бъде възстановена на наследниците на Шаин Алиев Заимов – бивш
жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващите докладни записки.
Единадесет касаят промяна начина на трайно ползване. Предлагам да бъдат
разгледани заедно. Господин Карагьозов, имате думата.
ИЛХАН КАРАГЬОЗОВ – Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и
господа Общински съветници. Всичките 11 докладни са за промяна начина на трайно
ползване с цел последващо прилагане на пар. 27 от ЗСПЗЗ. Докладна записка №21 е
за имот в местността Бунара, землище на Кочан, с площ 0,161 дка. Докладна записка
№22 е за имот в местността Куртева лъка, землището на село Кочан, с площ 4,179
дка. Докладна записка №23 е за имот в местността Кордунево, землището на село
Слащен, с площ 0,325 дка.
Инж. ПЛАМЕН ПОЮКОВ – Запознати сме с докладните, не е нужно да се
четат.
ЗАЙРА ИБИШЕВА – Ако някой има забележки, да вземе отношение.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Това са докладните. Всички са за евентуална
процедура по пар. 27 от ЗСПЗЗ, защото са заснети като общински имоти.
Някой желае ли да вземе отношение? Преминаваме към гласуване.
Гласуването е поименно.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
промяна начина на трайно ползване на имот №018282, находящ се в местността
Бунара, землището на село Кочан от пасище, мера в нива.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
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Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №646
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
№018282, актуван с АПОС №582 от 09.01.2015 година, с площ 0,161 (нула декара, сто
шестдесет и един квадратни метра), находящ се в местността, Бунара, по картата на
землището на село Кочан, община Сатовча, ЕКАТТЕ 39089 от пасище, мера в нива,
придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването
на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 691,241 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 691,241 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
промяна начина на трайно ползване на имот №000370, находящ се в местността
Кутрева лъка, землището на село Слащен от пасище, мера в изоставена нива.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №647
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
№000370, актуван с АПОС №586 от 16.01.2015 година, с площ 4,179 (четири декара,
сто седемдесет и девет квадратни метра), находящ се в местността, Куртева лъка по
картата на землището на село Слащен, община Сатовча, ЕКАТТЕ 67270 от пасище,
мера в изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба
по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването
на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
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- за общо ползване - 22 687,062 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 687,062 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
промяна начина на трайно ползване на имот №068024, находящ се в местността
Кордунево, землището на село Вълкосел от пасище, мера в изоставена нива.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №648
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
№068024, актуван с АПОС №618 от 16.03.2015 година, с площ 0,325 (нула декара,
триста двадесет и пет квадратни метра), находящ се в местността, Кордунево по
картата на землището село Вълкосел, община Сатовча, ЕКАТТЕ 12499 от пасище,
мера в изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба
по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването
на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 686,737 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 686,737 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
промяна начина на трайно ползване на имот №014242, находящ се в местността
Чигарев дол, землището на село Кочан от пасище, мера в изоставена нива.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №649
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 №014242
актуван с АПОС №621 от 18.03.2015 год., с площ 0,474 (нула декара, четиристотен
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седемдесет и четири квадратни метра), находящ се в местността Чигарев дол по
картата на землището село Кочан, община Сатовча, ЕКАТТЕ 39089 от пасище, мера в
изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по
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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването
на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 686,263 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 686,263 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
промяна начина на трайно ползване на имот №012349, находящ се в местността
Чигарев дол, землището на село Кочан от пасище, мера в изоставена нива.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №650
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
№012349, актуван с АПОС №623 от 18.03.2015 год., с площ 0,049 (нула декара,
четиридесет и девет квадратни метра), находящ се в местността Долна лъка по
картата на землището село Кочан, община Сатовча, ЕКАТТЕ 39089 от пасище, мера в
изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по
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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването
на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 686,214 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 686,214 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
промяна начина на трайно ползване на имот №096096, находящ се в местността
Галатна бърчина, землището на село Вълкосел от пасище, мера в нива.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
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Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №651
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
№096096, актуван с АПОС №628 от 18.03.2015 год., с площ 3,870 (три декара,
осемстотин и седемдесет квадратни метра), находящ се в местността Галатна барчина
по картата на землището село Вълкосел, община Сатовча, ЕКАТТЕ 12499 от пасище,
мера в нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по
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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването
на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 682,344 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 682,344 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
промяна начина на трайно ползване на имот №031047, находящ се в местността
Горно ливаде, землището на село Вълкосел от пасище, мера в изоставена нива.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №652
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
№031047, актуван с АПОС №635 от 20.04.2015 год., с площ 1,313 (един декар, триста
и тринадесет квадратни метра), находящ се в местността Горно ливаде по картата на
землището село Вълкосел, община Сатовча, ЕКАТТЕ 12499 от пасище, мера в
изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по
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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването
на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
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- за общо ползване - 22 681,031 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 681,031 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
промяна начина на трайно ползване на имот №000911, находящ се в местността
Вараде, землището на село Вълкосел от пасище, мера в изоставена нива.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №653
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
№009111, актуван с АПОС №636 от 20.04.20 15 год., с площ 1,715 (един декар и
седемстотин и петнадесет квадратни метра), находящ се в местността Вараде по
картата на землището село Вълкосел, община Сатовча, ЕКАТТЕ 12499 от пасище,
мера в изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба
по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването
на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 679,313 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 679,316 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
промяна начина на трайно ползване на имот №000447, находящ се в местността
Тузлуолан, землището на село Сатовча от пасище, мера в нива.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №654
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
№000447, актуван с АПОС №638 от 20.04.20 15 год., с площ 1,875 (един декар и
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осемстотин седемдесет и пет квадратни метра), находящ се в местността Тузлуолан
по картата на землището село Сатовча, община Сатовча, ЕКАТТЕ 65440 от пасище,
мера в нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по
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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването
на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 677,441 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 677,441 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
промяна начина на трайно ползване на имот №000448, находящ се в местността
Тузлуолан, землището на село Сатовча от пасище, мера в нива.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №655
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
№000448, актуван с АПОС №639 от 20.04.20 15 год., с площ 0,657 (нула декара и
шестстотин петдесет и седем квадратни метра), находящ се в местността Тузлуолан
по картата на землището село Сатовча, община Сатовча, ЕКАТТЕ 65440 от пасище,
мера в нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по
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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването
на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 676,784 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 676,784 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
промяна начина на трайно ползване на имот №000450, находящ се в местността
Тузлуолан, землището на село Сатовча от пасище, мера в нива.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
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Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №656
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
№000450, актуван с АПОС №640 от 20.04.20 15 год., с площ 0,701 (нула декара и
седмстотин и един квадратни метра), находящ се в местността Тузлуолан по картата
на землището село Сатовча, община Сатовча, ЕКАТТЕ 65440 от пасище, мера в нива,
придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно
ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването
на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 676,083 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 676,083 дка.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от мое име
относно промяна наименованието на Наредбата за условията и реда за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча. Ще почета проекта
за решение: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82, ал.1 от Закона
за публичните финанси Общинският съвет – Сатовча променя наименованието на
Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Сатовча с Наредба 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 Сатовча. Предлагам това
изменение, тъй като при приемането на бюджета имахме заповед от Областния
управител, в която се казва, че Наредбата е непълна и неточна. В разговора с юриста
той изтъкна наименованието като непълно. Точното наименование на наредбата е
разписано в чл. 82, ал. 2 от Закона за публичните финанси. Имате думата за въпроси и
предложения.
Инж. СЮЛЕЙМАН АРУНОВ – Нямаме.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към гласуване, който е съгласен,
моля да гласува.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №657
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82, ал.1 от Закона за
публичните финанси Общинският съвет – Сатовча променя наименованието на
Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Сатовча с Наредба 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 Сатовча.
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Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата точка от дневния ред
– Молба от Анастасия Заимова – жител на село Осина, относно освобождаване от
такса за посещаване на детска градина на детето й Деница Альошева Заимова. В
молбата се казва – Моля детето ми Деница Заимова, посещаваща детска градина, да
бъде освободена от такса поради дълготрайно заболяване. Представяме протокол от
ТЕЛК. Протоколът е от 26 март 2015 година. Както знаете, с едно изменение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
може да се освобождават деца от заплащането на такса .
ИЛИЯН АТИПОВ – С изменението на Наредбата се прие при определени
условия да не се плащат такси.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към гласуване, който е съгласен,
моля да гласува.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели
Бурова – „за”, д-р Радослав Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, инж. Руси
Камбошев – „за”, Зайра Ибишева – „за”, Христо Заимов – „за” и д-р Ивайло Моллов –
„за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №658
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Сатовча Общинският съвет – Сатовча освобождава Анастасия Заимова с
постоянен адрес село Осина, община Сатовча от заплащането на такса за
посещаването на детска градина за детето й Деница Альошева Заимова.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Следващата докладна от кмета на общината е
относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
общински терен с площ 10 кв. м от УПИ II, кв. 6 по плана на село Сатовча за
поставяне на преместваем временен търговски обект по одобрена схема от главния
архитект на община Сатовча. Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
колеги. На комисиите представих докладната. Проектът за решение е:
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
14, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 6 и 7 от Наредба № 5 на
Общински съвет – Сатовча реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на общински терен с площ 10 кв. м от УПИ II, кв. 6 по плана на село
Сатовча за поставяне на преместваем временен търговски обект (ВТО) по одобрена
схема от главния архитект на община Сатовча, с начална тръжна цена 1.50 лв. (без
ДДС) за 1 кв. м наета площ за месечен наем, със срок 5 (пет) години по договор.
2. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т.1 и да сключи договор
с спечелилия търга.
Става въпрос за детската площадка. Ако има желаещи, да поставят ВТО. Там
няма да е разрешена продажбата на алкохол.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Въпроси има ли? Преминаваме към гласуване.
Гласуването е поименно.
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Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”, Нели
Бурова – „за”, д-р Радослав Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, Зайра
Ибишева – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №659
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 6 и 7 от Наредба № 5 на
Общински съвет – Сатовча реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на общински терен с площ 10 кв. м от УПИ II, кв. 6 по плана на село
Сатовча за поставяне на преместваем временен търговски обект (ВТО) по одобрена
схема от главния архитект на община Сатовча, с начална тръжна цена 1.50 лв. (без
ДДС) за 1 кв.м наета площ за месечен наем, със срок 5 (пет) години по договор.
2. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т.1 и да сключи договор
с спечелилия търга.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от кмета на
общината относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти,
находящи се в м. Папалев дол, село Слащен в собственост на Ахмед Ибраимов
Парпелов – бивш жител на село Слащен. Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
колеги. Това е искане по пар. 27 за възстановяване на следните имоти: имот №000502,
с площ 0,473 дка, актуван с АЧОС № 643 от 20.04.2015 год.; имот №000512, с площ
0,144 дка, актуван с АЧОС № 644 от 20.04.2015 год. И имот №000483, с площ 0,491
дка, актуван с АЧОС № 645/ 20.04.2015 год. находящи се в местността Папалев дол в
землището на село Слащен, община Сатовча, която да бъде възстановена на
наследниците на Ахмед Ибрахимов Парпелов – бивш жител на село Слащен, при
спазване на нормативните изисквания. Благодаря.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – И аз благодаря. Докладната е комплектувана. Има
ли желаещи да вземат отношение?
МИХАИЛ ПАРПЕЛОВ – Уважаеми колеги, нямам нищо против
възстановяването на имотите, но има проблем с единия от тях. На едната скица е
отразен водопроводът като действащ. Лицензираната фирма го е заснела така, но този
водопровод не функционира. Имаме 1,5 дка, възстановяват се 0,5 дка. Отдолу е
главният път за Туховища, отгоре има друг път. Няма да правим проблеми.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Има ли други желаещи да вземат отношение?
Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, Зайра Ибишева – „за” и д-р Ивайло
Моллов – „за”.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №660
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Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска
служба по земеделие село Сатовча земя от общинския поземлен фонд, придобита от
общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот № 000502, находящ се в местността Папалев дол в землището на село
Слащен, община Сатовча с площ 0,473 дка, актуван с АЧОС №643 от 20.04.2015 год.,
- имот №000512, находящ се в местността Папалев дол в землището на село
Слащен, община Сатовча с площ 0,144 дка, актуван с АЧОС №644 от 20.04.2015 год.,
- имот №000483, находящ се в местността Папалев дол в землището на село
Слащен, община Сатовча с площ 0,491 дка, актуван с АЧОС №645 от 20.04.2015 год.,
която да бъде възстановена на наследниците на Ахмед Ибрахимов Парпелов – бивш
жител на село Слащен, при спазване на нормативните изисквания.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към последната докладна записка.
Имате думата, господин Кмете.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми госпожи и господа общински съветници.
Зачитам проекта за решение:
1. Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА дава
съгласие Общинска Администрация – Сатовча да кандидатства по Процедурата за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9OР00l-2.002
”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., със
следния проект „Създаване на Общински център за почасово предоставяне на
социални услуги за хора в неравностойно положение”;
2. Предоставя помещение от 29 кв. метра, разположено на първи (партерен)
етаж в административната сграда на Общинска администрация – Сатовча, за
помещаване на новосъздаденият Общински център за почасово предоставяне на
социални услуги за хора в неравностойно положение за период от пет години;
3. Гарантира устойчивост на предоставяните социални услуги в
новосъздаденият Общински център за почасово предоставяне на социални услуги за
хора в неравностойно положение за период от шест месеца без прекъсване, след
одобряване на окончателният доклад по проекта;
4. Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов да
предприеме всички необходими действия за:
- изготвяне на проектното предложение в рамките на указаните срокове за
кандидатстване, който да бъде подаден за оценка от Управляващият орган на
програмата;
- да подписва или упълномощи представител с право да подписва всеки
изискуем документ във връзка със спецификата и условията на Поканата за набиране
на проектни предложения;
5. В случай, че проект „Създаване на Общински център за почасово
предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение” бъде одобрен
за финансиране, Общински съвет – Сатовча, се ангажира да осигури необходимите
оборотни средства за стартиране и изпълнение на проектните дейности, които в
последствие ще бъдат възстановени от бюджета на проекта.
Тази Програма е, както казах, „Развитие на човешките ресурси”.
Минималният размер финансиране, който може да се получи е 80 хиляди, а
максималният 500 хиляди.
В проекта се залагат дейности, които ще са изцяло в подкрепа на хората с
увреждания и техните семейства, хора над 65 години с ограничения или в
невъзможност за самообслужване. Тук могат да кандидатстват и хора, които в
момента ползват услугата личен асистент. Има няколко срока за кандидатстване – до
23.59 часа на 10 юни, до 23.59 часа на 10 юли и до 23.59 часа на 6 януари 2016 година.
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Документите се подават on line, за това срокът е такъв. Имаме намерение да подадем
документи още на първият възможен срок. Ще се опитаме да защитим максимален
размер на финансирането, защото средствата по програмата за личен асистент бяха
крайно недостатъчни. По сега действащия проект бяха подадени 193 заявления.
Комисия посещава домовете на хората и прави оценка. Под внимание се взема както и
тежестта на заболяването, така и на хората, които имат възможност да се грижат за
болните и други условия. Тази оценка се предоставя на Общинска администрация.
Максималният брой точки, които можеха да се получат бяха 160. Според отпуснатите
часове за нашата община – 3 хиляди часа месечно, по програмата се класираха хора с
повече от 132 точки. Тези, които имаха по-малък брой точки не можаха да участват
по недостатъчно средства. Идеята е с този проект да бъдат обхванати повече хора.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Имате ли въпроси?
ЗАЙРА ИБИШЕВА – Няма.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към гласуване, който е съгласен,
моля да гласува.
Нафие Бошнаков –„за”, инж. Сюлейман Арунов–„за”, Емил Гулев–„за”, д-р
Халил Мусов– „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж. Пламен
Поюков –„за”, д-р Ани Моллова – „за”, Нели Бурова – „за”, д-р Радослав
Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”, Зайра Ибишева – „за” и д-р Ивайло
Моллов – „за”.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет–Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №661
1. Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА дава
съгласие Общинска Администрация – Сатовча да кандидатства по Процедурата за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9OР00l-2.002
”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., със
следния проект „Създаване на Общински център за почасово предоставяне на
социални услуги за хора в неравностойно положение”;
2. Предоставя помещение от 29 кв. метра, разположено на първи (партерен)
етаж в административната сграда на Общинска администрация – Сатовча, за
помещаване на новосъздаденият Общински център за почасово предоставяне на
социални услуги за хора в неравностойно положение за период от пет години;
3. Гарантира устойчивост на предоставяните социални услуги в
новосъздаденият Общински център за почасово предоставяне на социални услуги за
хора в неравностойно положение за период от шест месеца без прекъсване, след
одобряване на окончателният доклад по проекта;
4. Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов да
предприеме всички необходими действия за:
- изготвяне на проектното предложение в рамките на указаните срокове за
кандидатства- не, който да бъде подаден за оценка от Управляващият орган на
програмата;
- да подписва или упълномощи представител с право да подписва всеки изискуем
документ във връзка със спецификата и условията на Поканата за набиране на
проектни предложения;
5. В случай, че проект „Създаване на Общински център за почасово
предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение” бъде одобрен
за финансиране, Общински съвет – Сатовча, се ангажира да осигури необходимите
оборотни средства за стартиране и изпълнение на проектните дейности, които в
последствие ще бъдат възстановени от бюджета на проекта.
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Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Остана точка Разни.
ЗАЙРА ИБИШЕВА – Искам да споделя една хубава новина. Момче от нашия
край е поставило европейски рекорд по тласкане на гюле. Той е от Сатовча, но се
състезава за Португалия. Предлагам да изпратим един поздравителен адрес.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Може ли да го публикуваме във вестника?
ЗАЙРА ИБИШЕВА – Не съм разговаряла с близките, но сигурно може.
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – И аз искам да ви запозная с няколко неща. Първо,
съвместно с група артисти, музиканти и общината ще се реализира едно мероприятие
пред Паметника съветската армия от 21 до 24 май. Целта е популяризиране на
възможностите за туризъм и устойчиво развитие, които предлага община Сатовча и
представяне на предстоящия международен фестивал в село Долен. Ще изработят
брошури, представящи общината – за свободно раздаване, листовки за предстоящия
фестивал в Долен, 2 броя банер фиксове, по един за общината и един за фестивала, 2
мултимедийни тела, на които ще се демонстрират презентационен материал от
община Сатовча, материал за фестивала и презентация на филма „Това е България”.
В Долен ще се проведе TRANSFIGURATION FESTIVAL 2015
(ПРЕОБРАЖЕНИЕ). Това е проект на група артисти и музиканти, който стартира за
първа година. Ще се проведе в периода 6 - 9 август. TRANSFIGURATION FESTIVAL
2015 (ПРЕОБРАЖЕНИЕ) е мултижанров проект, обединяващ автори от различни
области, интерпретиращи фолклора. За провеждането на фестивала, стартира
изграждането на каменен амфитеатър и основна сцена, по-малка сцена и съответните
пространствени елементи.
Основните участници са Теодосий Спасов, Исихия, Irfan, Ваbа Zula от Турция,
V.I.C. от Гърция, smallman, Кайно Йесно Слонце и други водещи имена от родната
сцена. Предвидени са и съпътстващи дейности в рамките на фестивала като лекции и
работилници по грънчарство, ковашки занаяти, ателие по изработване на
традиционни музикални инструменти, строителство с естествени материали,
роботика, фотография и др. Събитието ще предлага на своите гости детски кът с
аниматори, собствена библиотека, конен туризъм и премиерата на пълнометражната
версия на документалния филм "Това е България", заснет в продължение на повече от
3 години.
Има изпратени билети за участие в Берлин – Германия, в Гърция и Сърбия, от
където се очаква голяма продажба. Фестивалът след 1 - 2 години ще прерасне в
международен, поне такива са индикациите за него.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет Сатовча

Протоколчик:
АЛБЕНА КАЛВУНЕВА
Ст. спец. „Технически сътрудник на Общински съвет”
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