ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 07.12.2017 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 №23
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено 3 ноември 2017 година.
Дневен ред:
1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
Актуализиране на Програмата за управление на отпадъците в община Сатовча за
периода 2017-2020 година.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
осигуряване на финансиране за покриване на първоначалните допустими разходи,
недопустимите за финансиране от ОПОС разходи, в т. ч. и разходите за ДДС, както и
съфинансиране по 1/5 от членовете на Регионалното сдружение за управление на
отпадъците по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от
РСУО Доспат” с рег. №BG 16M1OP002-2.002-0001.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
продажба на дървесина, добита в резултат на сеч в УПИ XII и XIII, кв. 42 по плана на
село Сатовча.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе и сервитут на съществуващ
водопровод „Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен довеждащ
водопровод от водохващане „Врисе-2” до резервоар Плетена - ПИ-054026, землище
на село Плетена, община Сатовча”, в съответствие с чл.125 ЗУТ и Наредба №8 от 14
юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове за изработване
на ПУП-ПП, на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на
Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на подземен
електропровод от трафопост МТП 4 в УПИ XVIII, кв. 38 по плана на село Вълкосел по
съществуваща улица по регулационния план на село Вълкосел и селскостопански път по
КВС на село Вълкосел до нова помпена станция в имот №048054 в местността Писе по
КВС на село Вълкосел на основание чл.125, чл.124а, ал.1, 5 и 7 от ЗУТ.
6. Разни.

1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно Актуализиране на Програмата за управление на отпадъците в община
Сатовча за периода 2017-2020 година.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №310
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал.
3, т. 2 от ЗУО, приема актуализация на Програмата за управление на отпадъците на
община Сатовча за периода 2017 - 2020 година.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно осигуряване на финансиране за покриване на първоначалните допустими
разходи, недопустимите за финансиране от ОПОС разходи, в т. ч. и разходите за
ДДС, както и съфинансиране по 1/5 от членовете на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците по проект „Проектиране и изграждане на
компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат” с рег. №BG 16M1OP002-2.0020001.
Със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет –
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №311
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и констатациите в
обобщено становище №1 на експертна група по проекта за предоставяне на
доказателства за наличие на финансов ресурс за покриване на горепосочените разходи
Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие:
1. От отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 година за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани
при депониране на отпадъци да бъдат осигурени средства за:
- първоначалните допустими разходи по проекта преди средствата да бъдат
възстановени от ОПОС 2014 - 2020 година;
- допустимите разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от
ОПОС 2014 - 2020 година;
- собствения принос;
- недопустимите разходи по проекта, включително ДДС;
2. Във връзка с ограниченията на чл. 94, ал. 3 т.1 - 3 и 5 от ЗПФ и чл. 11, ал.1 от
Наредбата на Общински съвет – Сатовча, за условията и реда за поемане, обслужване и
управление на общинския дълг и на основание чл.128 от ЗПФ - Общинският съвет –
Сатовча, недопуска поемане на нов дълг и нови ангажименти за разходи със средства от
собствени приходи или други източници за реализация на проект „Проектиране и
изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци за нуждите на общините от РУСО Доспат” на приоритетна ос 2 на ОПОС 2014
– 2020 година, процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци”.

3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно продажба на дървесина, добита в резултат на сеч в УПИ XII и XIII, кв. 42
по плана на село Сатовча.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №312
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1, от ЗОС и чл. 28, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда и условията за придобиване,
управление и разпореждане с общински имущество в община Сатовча РЕШИ:
1. Дава съгласието си да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на следните количества и видове дървесина:
1.1. Трупи 5 м. - 1.18 пл. м3;
1.2. Трупи 4 м. - 17.54 пл. м3;
1.3. Технологична дървесина 2.50 м. - 8.27 пл. м3;
с начални тръжни цени – минималните цени за продажба от склад по
ценоразписа на „ДЛС Дикчан” село Сатовча, поради липса на приет ценоразпис за
продажба на добита дървесина на община Сатовча.
2. Добитите количества дърва за огрев - 38 пр. м3 да останат за задоволяване на
нуждите на община Сатовча, като същите се заприходят по цена за кубичен метър на
база разходите за добиването и извозването им.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира и проведе публичния
търг с явно наддаване за продажбата на дървесината.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на
Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе и сервитут на
съществуващ водопровод „Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен
довеждащ водопровод от водохващане „Врисе-2” до резервоар Плетена - ПИ054026, землище на село Плетена, община Сатовча”, в съответствие с чл.125 ЗУТ и
Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове за изработване на ПУП-ПП, на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №313
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, Общинският съвет – Сатовча,:
1. Одобрява Задание за проектиране и допуска изработване на Подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе и сервитут на съществуващ
довеждащ водопровод „Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен
довеждащ водопровод от водохващане „Врисе – 2” до резервоар Плетена - ПИ054026, землище на село Плетена, община Сатовча”, в съответствие с чл.125 ЗУТ и
Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове за изработване на ПУП - ПП, на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.

5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на
Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на подземен
електропровод от трафопост МТП 4 в УПИ XVIII, кв. 38 по плана на село Вълкосел
по съществуваща улица по регулационния план на село Вълкосел и
селскостопански път по КВС на село Вълкосел до нова помпена станция в имот
№048054 в местността Писе по КВС на село Вълкосел на основание чл.125, чл.124а,
ал.1, 5 и 7 от ЗУТ.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №314
Общинският съвет – Сатовча, 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:
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на Подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на подземен електропровод от
трафопост МТП 4 в УПИ XVIII, кв. 38 по плана на село Вълкосел по съществуаща улица
по регулационния план на село Вълкосел и селскостопански път по КВС на село
Вълкосел до нова помпена станция в имот №048054 в местността Писе по КВС на село
Вълкосел.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.

