ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 04.02.2016 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация публикуваме решенията от:

ПРОТОКОЛ №4
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 28 януари 2016
година.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост
в община Сатовча за мандат 2015 – 2019 година.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, в община Сатовча през 2016 година.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно проект за бюджет на община Сатовча за 2016 година.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Сатовча, за времето
от 01.07.2015 година до 31.12.2015 година.
5. Информация от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча и
председател на Комисията към общински фонд „С един лев в помощ на болните деца
от община Сатовча”, относно финансовото състояние на общински фонд „С един лев в
помощ на болните деца от община Сатовча”.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча и
председател на Комисията към общински фонд „С един лев в помощ на болните деца
от община Сатовча”, относно приемане на годишен финансов отчет на Комисията към
общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Наредба №1 за опазване на обществения ред в община Сатовча.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно прекратяване на членството на община Сатовча в СНЦ „Местна инициативна
група – МИГ Сатовча”.
9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Общински годишен план за младежта – 2016 година.
10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно продължаване срока на договора за наем, сключен с „Търговска банка Д” за
отдаване под наем на помещение на партерния етаж от административна сграда –
Общинска администрация – Сатовча, с площ от 14 кв. м. за ИРМ – офис на банката.
11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно продължаване срока на договора за наем, сключен с „Търговска банка Д” за
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отдаване под наем за АТМ с площ 3 кв. м. на партерния етаж от административна
сграда – кметство с. Кочан.
12. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имоти в землището на
село Кочан в собственост на Алия Ахмедов Поюков – бивш жител на село Кочан.
13. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имоти в землището на
село Кочан в собственост на Мехмедали Алиев Шаматарев – бивш жител на село
Вълкосел.
14. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имоти в землището на
село Кочан в собственост на Али Реджепов Реджепов – бивш жител на село Кочан.
15. Писмо от Регионалния инспекторат по образованието – Благоевград,
относно започване на процедура за закриване на ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с.
Боголин.
16. Заповед № ОА-АК-9 от 14.01.2016 година на Областния управител на
област с административен център – Благоевград, за връщане за преразглеждане на
Решение №30 от 30.12.2015 г.
17. Докладна записка от Гълъб Чаушев – директор на СОУ „Христо
Смирненски” с. Кочан относно даване на разрешение за кандидатстване за
безвъзмездна финансова помощ по ПРСР на МЗХ – програмен период 2014-2020
година.
18. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване разходите за командировка за периода 01.07.2015 - 31.12.2015
година.
19. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно кандидатстване на община Сатовча по Инструмент за предприсъединителна
помощ „Интеррег ИПП България – Македония 2014-2020”, покана с референтен номер
CCI:2014TC615CB006-2015-1, приоритетна ос 1: Околна среда.
20. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на община Сатовча
за периода 2012-2015 година за календарната 2015 година.
21. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно отпускане на финансова помощ на Джеват Ахмедов Онбашиев от село
Плетена за лечение в чужбина.
22. Разни.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов относно приемане на Стратегия
за управление и разпореждане с общинска собственост в община Сатовча за
мандат 2015 – 2019 година.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №46
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 8 от Закона за общинската собственост приема Стратегия за управление и
разпореждане с общинска собственост в община Сатовча за мандат 2015 – 2019 година.
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Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост, в община Сатовча през 2016 година.
д-р Халил Мусов – „за”; Съби Айвазов – „за”; Нафие Бошнакова – „за”; Ангел
Сандев – „за”; Емил Гулев – „за”; д-р Гюлтен Кичук – „за”; Людмил Доленски – „за”;
инж. Байрям Дерменджиев – „за”; Юсеин Избищали – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”;
Венцислав Манов – „за”; инж. Пламен Поюков – „за”; д-р Ани Моллова – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, инж. Руси Камбошев – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №47
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2016 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно проект на бюджета на община Сатовча за 2016 година.
д-р Халил Мусов – „за”; Съби Айвазов – „за”; Нафие Бошнакова – „за”; Ангел
Сандев – „за”; Емил Гулев – „за”; д-р Гюлтен Кичук – „за”; Людмил Доленски – „за”;
Юсеин Избищали – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”; Венцислав Манов – „за”; инж. Пламен
Поюков – „за”; д-р Ани Моллова – „за”, Зайра Ибишева – „за”, инж. Руси Камбошев –
„за”; д-р Искрен Кальонев – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №48
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от
ЗМСМА чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС №380/29.12.2015 година за изпълнение
на държавния бюджет за 2016 година и Наредбата 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 Общинският съвет –
Сатовча:
РЕШИ:
1. Приема бюджета на общината общо и по структура, както следва:
(Приложение № 1)
- Дейности "Държавна отговорност"
Приходи - 6 281 530,00
Разходи - 6 281 530,00
Местни (общински дейности)
Приходи - 3 142 558,00
Разходи - 3 316 110,00
Дефицит - 173 552,00
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Общо
Приходи - 9 424 088,00
Разходи - 9 597 640,00
Дефицит - 173 552,00
Намира бюджетния дефицит за нормален - под 2 % от общите приходи, и
задължава кмета на общината в процеса на изпълнение на бюджета да мобилизира
усилията на Общинската администрация за търсене на допълнителни източници и
икономично изразходване на наличните средствата за преодоляване на очерталия се
дефицит.
2. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2016 година, в размер на не повече от 5 % от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години (съгласно чл.
94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси) – в размер на 456 951 лв.
3. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2016 година, в размер на не повече от 30 % от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните 4 години (съгласно чл. 94, ал. 3, т. 2 от
ЗПФ) в размер на 2 741 705 лв.
4. Приема размера на просрочените вземания, които да бъдат събрани през
2016 година, в размер и по видове съгласно Приложение № 2.
5. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които
ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година.
6. Приема плана за капиталовите разходи съгласно приложения списък –
Приложение №4.
7. Приема разпределението на предходния остатък по отговорности и
дейности – Приложение №3.
8. Приема разчета за ИБСФ съгласно Приложение №5.
9. Определя представителните разходи в размер на 20 000 лв., съгласно чл. 42,
ал. 1, т. З от ПМС № 38/29.12.2015 година.
На основание чл. 81 от ЗДБРБ и чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА Общинският
съвет – Сатовча:
10. Приема средствата за работни заплати и осигурителни вноски на
Общинска администрация в размер на 677 300,00 лв.
11. Приема размера на индивидуалните работни заплати на кметовете на
кметства съгласно Приложение №6.
На основание чл. 81 от ЗДБРБ и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският
съвет – Сатовча:
12. Приема общата численост на общинска администрация в размер на 73,5
бр. и делегира правото на кмета на общината да определи индивидуалните работни
заплати на служителите до размера на посочената в т. 10 сума.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Отчет на кмета на община Сатовча за изпълнението на
решенията на Общинския съвет за периода от 01.07.2015 година до 31.12.2015
година.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №49
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Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл.
93 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация реши:
Приема Отчета на кмета на община Сатовча за изпълнението на решенията на
Общинския съвет за периода от 01.07.2015 година до 31.12.2015 година.
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 последното четиримесечие на 2015 година.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №50
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 третото четиримесечие на 2015 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на годишен финансов отчет на Комисията към общински фонд
„С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №51
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 15 от Глава трета от
Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от
община Сатовча” реши:
Приема Годишния отчет за 2015 година на кмета на община Сатовча и
председател на Комисията към Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца
от община Сатовча”.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Наредба за опазване на обществения ред в община Сатовча.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №52
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 от Закона за нормативните
актове Общинският съвет – Сатовча:
1. Отменя Наредба №1 за опазване на обществения ред в община Сатовча,
приета на 28.02.2000 година, допълнена с Решение №41 от 29.12.2011 година и
Решение №727 от 30.06.2015 година.
2. Приема Наредба за опазване на обществения ред в община Сатовча.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно прекратяване на членството на община Сатовча в МИГ Сатовча.
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д-р Халил Мусов – „за”; Съби Айвазов – „за”; Нафие Бошнакова – „за”; Ангел
Сандев – „за”; Емил Гулев – „за”; д-р Гюлтен Кичук – „за”; Людмил Доленски – „за”;
инж. Байрям Дерменджиев – „за”; Юсеин Избищали – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”;
Венцислав Манов – „за”; инж. Пламен Поюков – „за”; д-р Ани Моллова – „за”; инж.
Руси Камбошев – „за”; д-р Искрен Кальонев – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №53
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА
реши:
1. Одобрява прекратяването на членството на община Сатовча в СНЦ „Местна
инициативна група - МИГ Сатовча”.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подаде и подпише всички
необходими документи в СНЦ „Местна инициативна група - МИГ Сатовча” за
прекратяване на членството на община Сатовча в СНЦ „Местна инициативна група МИГ Сатовча”.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Общински годишен план за младежта – 2016 година на
община Сатовча.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №54
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта
и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА допълва предложението за Общински
годишен план за младежта – 2016 година на община Сатовча като в глава 5. Дейности,
в точка 6. Календарни празници, се добави подточка 6.12. - 1 ноември – Ден на
народните будители, а останалите се изместя с една позиция надолу.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Да гласуваме целия Общински план, които са
съгласни, моля да гласуват с вдигане на ръка.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №55
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта
и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема Общински годишен план за
младежта – 2016 година на община Сатовча.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно продължаване срока на договора за наем, сключен с „Търговска банка Д”
за отдаване под наем на помещение на партерния етаж от административна
сграда – Общинска администрация – Сатовча, с площ от 14 кв. м. за ИРМ – офис
на банката.
д-р Халил Мусов – „за”; Съби Айвазов – „за”; Нафие Бошнакова – „за”; Ангел
Сандев – „за”; Емил Гулев – „за”; д-р Гюлтен Кичук – „за”; Людмил Доленски – „за”;
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инж. Байрям Дерменджиев – „за”; Юсеин Избищали – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”;
Венцислав Манов – „за”; инж. Пламен Поюков – „за”; д-р Ани Моллова – „за”, Зайра
Ибишева – „за; д-р Искрен Кальонев – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №56
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
пар. 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за общинската
собственост дава съгласие да бъде продължен срока на договора, сключен на
20.01.2011 година между община Сатовча и „Търговска банка Д” АД, гр. София за
отдаване под наем на помещение, находящо се на партерен етаж от административна
сграда Общинска администрация – Сатовча, с площ от 14 кв. м за изграждане на ИРМ
(изнесено работно място) офис на банката в село Сатовча с още 5 години.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно продължаване срока на договора за наем, сключен с „Търговска банка Д”
за отдаване под наем за АТМ с площ 3 кв. м. на партерния етаж от
административна сграда – кметство с. Кочан.
д-р Халил Мусов – „за”; Съби Айвазов – „за”; Нафие Бошнакова – „за”; Ангел
Сандев – „за”; Емил Гулев – „за”; д-р Гюлтен Кичук – „за”; Людмил Доленски – „за”;
инж. Байрям Дерменджиев – „за”; Юсеин Избищали – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”;
Венцислав Манов – „за”; инж. Пламен Поюков – „за”; д-р Ани Моллова – „за”, Зайра
Ибишева – „за”; д-р Искрен Кальонев – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №57
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
пар. 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за общинската
собственост дава съгласие да бъде продължен срока на договора, сключен на
10.01.2011 година между община Сатовча и „Търговска банка Д” АД, гр. София за
отдаване под наем за монтиране на АТМ (банкомат) с площ 3 кв. м на партерен етаж от
административна сграда – кметство село Кочан с още 5 години.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имоти в
землището на село Кочан в собственост на Алия Ахмедов Поюков – бивш жител
на село Кочан.
д-р Халил Мусов – „за”; Съби Айвазов – „за”; Нафие Бошнакова – „за”; Ангел
Сандев – „за”; Емил Гулев – „за”; д-р Гюлтен Кичук – „за”; Людмил Доленски – „за”;
инж. Байрям Дерменджиев – „за”; Юсеин Избищали – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”;
Венцислав Манов – „за”; инж. Пламен Поюков – „за”; д-р Ани Моллова – „за”, Зайра
Ибишева – „за”; д-р Искрен Кальонев – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №58
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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 реши:
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 №014240, находящ се в местността Чигарев дол, землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ 0,344 дка, актуван с АЧОС №620 от 18.03.2015 година, който
да бъде възстановен на наследниците на Алия Ахмедов Поюков – бивш жител на село
Кочан, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имоти в
землището на село Вълкосел в собственост на Мехмедали Алиев Шаматарев –
бивш жител на село Вълкосел.
д-р Халил Мусов – „за”; Съби Айвазов – „за”; Нафие Бошнакова – „за”; Ангел
Сандев – „за”; Емил Гулев – „за”; д-р Гюлтен Кичук – „за”; Людмил Доленски – „за”;
Юсеин Избищали – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”; Венцислав Манов – „за”; инж.
Пламен Поюков – „за”; д-р Ани Моллова – „за”, Зайра Ибишева – „за”, инж. Руси
Камбошев – „за”; д-р Искрен Кальонев – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №59
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 реши:
Предоставя на Общинска служба по земеделие – Сатовча, земя от общинския
поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот №110001, находящ се в местността Вълковка, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ – 20,151 дка, актуван с АЧОС № 625 от 18.03. 2015
година
- имот №109025, находящ се в местността Белица, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ – 10,710 дка, актуван с АЧОС №626 от 18.03.2015
година
- имот №000167, находящ се в местността Бъчвата, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ – 13,031 дка, актуван с АЧОС № 627от 18.03.2015
година, които да бъдат възстановени на наследниците на Мехмедали Алиев Шаматарев
– бивш жител на село Вълкосел, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имоти в
землището на село Кочан в собственост на Али Реджепов Реджепов – бивш жител
на село Кочан.
д-р Халил Мусов – „за”; Съби Айвазов – „за”; Нафие Бошнакова – „за”; Ангел
Сандев – „за”; Емил Гулев – „за”; д-р Гюлтен Кичук – „за”; Людмил Доленски – „за”;
Юсеин Избищали – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”; Венцислав Манов – „за”; инж.
Пламен Поюков – „за”; д-р Ани Моллова – „за”, Зайра Ибишева – „за”, инж. Руси
Камбошев – „за”; д-р Искрен Кальонев – „за”; и д-р Ивайло Моллов – „за”.
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С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №60
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 реши:
Предоставя на Общинска служба по земеделие – Сатовча, земя от общинския
поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот №007021, находящ се в местността Костадин, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 1,811 дка, актуван с АЧОС №755 от 18.11. 2015
година
- имот №007020, находящ се в местността Костадин, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 10,069 дка, актуван с АЧОС №756 от 18.11.2015
година
- имот №018234, находящ се в местността Детищи вир, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,233 дка, актуван с АЧОС №757от 18.11.2015
година
- имот №018059, находящ се в местността Блатоша, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,784 дка, aктуван с АЧОС №758 от 18.11.2015
година
- имот №031106, находящ се в местността Елвицата, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 1,356 дка, актуван с АЧОС №759 от 18.11.2015
година,
- имот №031289, находящ се в местността Елвицата, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,405 дка, актуван с АЧОС №760 от 18.11.2015
година,
- имот №035156, находящ се в местността Ахмедов баир, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 1,505 дка, актуван с АЧОС №761 от 18.11.2015
година,
- имот №024068, находящ се в местността Ливадите, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 1,476 дка, актуван с АЧОС №762 от 18.11.2015
година,
- имот №014049, находящ се в местността Тесникола, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,936 дка, актуван с АЧОС №763 от 18.11.2015
година, които да бъдат възстановени на наследниците на Али Реджепов Реджепов –
бивш жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания.
Заповед № ОА-АК-9 от 14.01.2016 година на Областния управител на
област с административен център – Благоевград, за връщане за преразглеждане
на Решение №30 от 30.12.2015 г.
д-р Халил Мусов – „за”; Съби Айвазов – „за”; Нафие Бошнакова – „за”; Ангел
Сандев – „за”; Емил Гулев – „за”; д-р Гюлтен Кичук – „за”; Людмил Доленски – „за”;
Юсеин Избищали – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”; Венцислав Манов – „за”; инж.
Пламен Поюков – „за”; д-р Ани Моллова – „за”, Зайра Ибишева – „за”, инж. Руси
Камбошев – „за”; д-р Искрен Кальонев – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №61
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Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във
връзка със Заповед №ОА-АК-9 от 14.01.2016 година на Областния управител на област
с административен център – Благоевград, реши:
Потвърждава свое Решение №30 от 30.12.2015 година за актуализиране на
Поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2015 година.
Мотиви:
В Държавен вестник, бр. 107/24.12.2014 година, е публикуван Закона за
държавния бюджет на Република България за 2015 година. В същия Закон, в чл. 50. за
община Сатовча са предвидени:
- бюджетни взаимоотношения между държавния и общинския бюджет –
6 865 300 лева
- обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 5 357 600 лева
- трансфер за обща изравнителна субсидия - 1 052 200 лева
- трансфер за зимно поддържане – 66 800 лева
- целева субсидия за капиталови разходи – 388 700 лева
в т. ч за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 208 100 лева
Съобразно гореспоменатия Закон за държавния бюджет на Република
България за 2015 година община Сатовча е получила тези средства за 2015 година, тъй
като те са предвидени в Закона.
Разходването по същество на получените средства, включително и средствата
от собствени приходи, се извършва съобразно Закона за публичните финанси, след
приемането на общинския бюджет по съответния ред.
Общинският съвет – Сатовча, е приел с решение бюджета на община Сатовча
за 2015 година, което е обжалвано от Областна администрация – Благоевград.
Тъй като разходването на получените средства е необходимо да става след
съответно разпределение съобразно приетия общински бюджет и законодателят не е
предвидил в нормативната уредба подобна хипотеза – как да се разходват получените
средства след като приетият общински бюджет е оспорен пред съда, разходването на
средствата се извършва съобразно приетия и оспорен бюджет на община Сатовча за
2015 година и при спазване разпоредбите на чл. 98, ал. 2 на Закона за публичните
финанси, Постановление №8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2015 година и указанията на Министерството на
финансите ФО -1 от 12 януари 2015 година.
Общинска администрация е разходвала получените средства, включително и
тези за целева капиталова субсидия, съобразно приетия списък за капиталови разходи
като приложение на бюджета за 2015 година, като съгласно чл. 124, ал.1-5 от ЗПФ и чл.
125, ал. 1-3 могат да се извършват и одобряват от общинския съвет компенсирани
промени в рамките на показателите между отделните обекти.
Тъй като съобразно нормативните изисквания Общинския съвет има право да
извършва актуализация на капиталовите разходи един път годишно за съответната
година, той е направил това в последния възможен ден – 30.12.2015 година,
независимо от изхода на делото във ВАС, насрочено за 05.04.2015 година и този
актуализиран план се изпраща заедно с годишния отчет за изпълнение на капиталовите
разходи за одобрение от министъра на финансите, както и зареждането на специалните
файлове от ПП „Инвеститор” в информационната система на общините – ИСО.
Докладна записка от Гълъб Чаушев – директор на СОУ „Христо
Смирненски” с. Кочан относно даване на разрешение за кандидатстване за
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безвъзмездна финансова помощ по ПРСР на МЗХ – програмен период 2014-2020
година.
д-р Халил Мусов – „за”; Съби Айвазов – „за”; Нафие Бошнакова – „за”; Ангел
Сандев – „за”; Емил Гулев – „за”; д-р Гюлтен Кичук – „за”; Людмил Доленски – „за”;
инж. Байрям Дерменджиев – „за”; Юсеин Избищали – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”;
Венцислав Манов – „за”; д-р Ани Моллова – „за”, Зайра Ибишева – „за”, инж. Руси
Камбошев – „за”; д-р Искрен Кальонев – „за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №62
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет – Сатовча, реши:
Дава съгласие Училищното настоятелство на СОУ „Христо Смирненски” с.
Кочан, обл. Благоевград като юридическо лице с нестопанска цел и без да се ангажира
с каквато и да е финансова подкрепа от общината с общински средства, то
самостоятелно да разработи Проектно предложение, непротиворечащо на Общинския
план за развитие 2014-2020 година, и да кандидатства с него за безвъзмездна
финансова помощ в размер на до 1 000 000 евро по ПРСР на МЗХ – програмен период
2014-2020 година, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” подточка й)
Инвестиции, реконструкция, ремонт, оборудване и (или) обзавеждане на
образователната инфраструктура (училища, детски градини, ясли и др.) с местно
значение в селските райони.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно одобряване разходите за командировка за периода 01.07.2015 - 31.12.2015
година.
С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №63
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната реши:
Одобрява разходите за командировка за периода от 01.07.2015 година до
31.12.2015 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, в размер 360 лева
на основание командировъчни заповеди №№539, 559, 587, 591, 644, 649, 659, 672, 840 и
853.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно
кандидатстване
на
община
Сатовча
по
Инструмент
за
предприсъединителна помощ „Интеррег ИПП България – Македония 2014-2020”,
покана с референтен номер CCI:2014TC615CB006-2015-1, приоритетна ос 1:
Околна среда.
д-р Халил Мусов – „за”; Съби Айвазов – „за”; Нафие Бошнакова – „за”; Ангел
Сандев – „за”; Емил Гулев – „за”; д-р Гюлтен Кичук – „за”; Людмил Доленски – „за”;
инж. Байрям Дерменджиев – „за”; Юсеин Избищали – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”;
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Венцислав Манов – „за”; инж. Пламен Поюков – „за”; д-р Ани Моллова – „за”, Зайра
Ибишева – „за”, инж. Руси Камбошев – „за”; д-р Искрен Кальонев – „за” и д-р Ивайло
Моллов – „за”.
С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №64
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет – Сатовча,
1. Дава съгласието си община Сатовча да кандидатства като партньор с
проектно предложение „Подобряване на условията за борба с пожарите в
трансграничния регион на община Струмица и община Сатовча” по Програма за
трансгранично сътрудничество между България и Македония 2014-2020, покана с
референтен номер CCI:2014TC1615CB006-2015-1, приоритетна ос 1. Околна среда,
съвместно с община Струмица, както и да изпълнява проекта в случай на одобрението
му, съгласно изискванията на програмата.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише споразумение за
партньорство с община Струмица.
3. Възлага на кмета па община Сатовча да осъществи всички необходими
действия за кандидатстване, реализация и отчитането на проекта.
4. Дава съгласие за безвъзмездно ползване, в срок от 5 години след края на
проекта, на всички активи и земята, върху които ще се извършват инвестиции по
горепосочения проект по Първа покана за набиране на проектни предложения по
Програма „Интеррег ИПП ТГС България - Македония 2014-20201 г.”
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на община
Сатовча за периода 2012-2015 година за календарната 2015 година.
С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №65
На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, приема
годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на община Сатовча за
периода 2012 – 2015 година за календарната 2015 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно отпускане на финансова помощ на Джеват Ахмедов Онбашиев от село
Плетена за лечение в чужбина.
С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №66
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация дава съгласието си да бъдат
отпуснати средства в размер на 1 500 лева за подпомагане лечението на Джеват
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Ахмедов Онбашиев от село Плетена в чужбина – Университетска болница „Гази Осман
Паша”, в град Истанбул, Турция.
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