ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата:15.04.2018 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 №29

От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 8 май 2018 година,
Дневен ред:
1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно кандидатстване на
община Сатовча с проект по обявена втора покана за набиране на проектни предложения по Програма
Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020 г.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно актуализация на План
за действие на община Сатовча за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално
положение 2017-2020 г.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно определяне на
представител на община Сатовча за участие в извънредното заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособена територия Благоевград и одобряване на проекта за дневен ред.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно подписване на анекс
към Споразумение за партньорство, сключено на 10.01.2017 година между общините – членове на от
РУСО – Доспат, – Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница.
5. Заповед №ОА-АК №125 от 20.04.2018 година на Областния управител на област – Благоевград, за
връщане за преразглеждане на Решение №362 от 05.04.2018 година на Общински съвет – Сатовча.
6. Разни.
1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно кандидатстване
на община Сатовча с проект по обявена втора покана за набиране на проектни предложения по
Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020
година.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №376
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие Общинска Администрация – Сатовча, да кандидатства по Програма Interreg – ИПП за
трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020 със следният проект „Обществото
се развива, климатът се променя, хората се адаптират” с обект: Укрепване коритото на река
Бистрица в село Сатовча за намаляване на риска от наводнения по Приоритетна ос 1 – Околна среда,
Специфична цел 1.2. Превенция на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с
човешката дейност опасности и бедствия за трансграничният регион, в партньорство с община
Липково, Македония като последната бъде водещ партньор по проекта;
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2. Предназначението на обект: Укрепване коритото на река Бистрица в село Сатовча за намаляване
на риска от наводнения няма да се променя най-малко пет години след завършване на изпълнението на
проекта;
3. Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов да предприеме всички необходими
действия за:
- изготвяне на проектното предложение в рамките на указания срок за кандидатстване, който да бъде
подаден за оценка от Управляващият орган на Програма Interreg – ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Македония 2014-2020, да отговаря на условията на програмата и да е
изготвен в партньорство с община Липково;
- осъществяване на контакт със съответните трансгранични институции за изготвяне и подписване на
изискуемите декларации за партньорство, споразумение за сътрудничество и други свързани
документи, потвърждаващи трансграничното естество на проектното предложение и демонстриращо
взаимните ползи от неговото изпълнение;
- 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.
4. В случай че проект „Обществото се развива, климатът се променя, хората се адаптират” бъде
одобрен за финансиране, Общинският 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.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно актуализация на
Плана за действие на община Сатовча за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо
социално положение 2017-2020 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №377
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет – Сатовча, приема да се актуализира Плана за действие на община
Сатовча за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение 2017 - 2020
година.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно определяне на
представител на община Сатовча за участие в извънредното заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособена територия Благоевград и одобряване на проекта за дневен ред.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №378
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона
за водите Общинският съвет – Сатовча,:
1. При отсъствие или невъзможност на кмета на общината като титуляр и официален представител на
общината в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” – ЕООД, гр. Благоевград, съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите за представител на
общината определям заместник-кмета на община Сатовча Нафие Бошнакова.
2. Одобрява и гласува положително по точките на представения проект за дневен ред.
5. Заповед №ОА-АК №125 от 20.04.2018 година на Областния управител на област –
Благоевград, за връщане за преразглеждане на Решение №362 от 05.04.2018 година на Общински
съвет – Сатовча.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №379
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА и чл. 129, ал. 1 от 3УТ и във
връзка с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА изменя свое Решение №362 от 05.04.2018 година, както следва:
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА и чл. 129, ал. 1 от 3УТ:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план определяне на сервитут на съществуващ водопровод по
съществуващо трасе за обект „Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен довеждащ
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водопровод от водохващане „Врисе-2” до резервоар Плетена - ПИ №054026, землището на село
Плетена, община Сатовча”.
2.
Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от решението
процедури.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно подписване на
анекс към Споразумение за партньорство, сключено на 10.01.2017 година между общините –
членове на от РУСО – Доспат, – Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №380
На основание чл. 21, ал.1, т. 15 и 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 във връзка с чл. 23, ал. l от Споразумение за партньорство между
общините от РСУО – Доспат
l. Общинският съвет – Сатовча, упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Анекс към
Споразумение за партньорство от 10.01.2017 година между общините от РСУО – Доспат, със следните
договорености:
Чл. 1. Договореностите на чл. 2, т. 9 от Споразумението за партньорство се изменят по следния
начин:
Общините партньори се съгласяват да осигурят необходимото собствено финансиране за
изпълнение на проекта, в това число 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, както и
недопустимите разходи, включително и ДДС (в случай на необходимост) само със средства от
отчисления по чл. 64 от ЗУО и чл. 20 и чл. 21 от Наредба №7 от 19.12.2013 година за реда и начина на
изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци. Сумата в този случай ще се осигури от наличните внесени от всяка от общините
отчисления от Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Доспат,
Сатовча, Борино, Девин и Сърница по чл.64 от ЗУО в РИОСВ – Смолян, в съотношение по 1/5 част.
Чл. 2. Чл. 9 се изменя по следния начин:
Общините партньори се задължават:
1. Да осигурят финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта
преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 - 2020 година само със средства от
отчисления по чл.64 от ЗУО и чл.20 и чл.21 от Наредба №7 от 19. 12.2013 година за реда и начина на
изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци в съотношението по чл. 1
2. Да осигурят финансови ресурси за покриване на допустимите разходи по проекта преди
средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 - 2020 година само със средства от отчисления
по чл. 64 от ЗУО и чл. 20 и чл. 21 от Наредба №7 от 19. 12.2013 година за реда и начина на
изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци, в съотношението по чл. 1
3. Да осигурят финансови ресурси за покриване на собствения принос, както и недопустимите
разходи, включително и ДДС само със средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО и чл. 20 и чл. 21 от
Наредба №7 от 19.12.20 13 година за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, в съотношението по чл. 1
4. Клаузата на чл. 9, т. 4 от Споразумението за партньорство остава непроменена.
Чл. 3. в Чл. 17 се създава нова ал. 7 със следното съдържание:
Водещата община се задължава да управлява и да се разпорежда със средствата, постъпили в
специалната банкова сметка по проекта (за НФ и КСФ на Европейския съюз с код 7443) само за
целите на проекта.
Чл. 4. Чл.18 се променя по следния начин:
Общините партньори се съгласяват, че по отношение на разходите, свързани с експлоатацията на
изградените съоръжения, финансирани по проекта ще бъдат за сметка на водещата община –
община Доспат.
Чл. 5. Настоящият Анекс влиза в сила незабавно след подписването на АДБФП №BG16M1OP0022.002-0001-С01 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации
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и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по ОП „Околна среда 2014 –
2020”. Анексът е неразделна част от Споразумението за партньорство. При несъответствия между
клаузите на Анекса и на Споразумението за партньорство предимство имат клаузите на Анекса.
Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички действия по изпълнение на
настоящото решение.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет Сатовча
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