ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 17.07.2019 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 № 42
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 11 юли 2019 година.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 547
На основание чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 1, ал. 2 т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация Общинският съвет – Сатовча
включва в дневния ред:
- 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, обезпечаващ ДДС на авансово плащане по Договор
№ BG06RDNP001-7.007-0042-C01 от 16.05.2019 година за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ за проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35
по плана на село Сатовча, община Сатовча” по процедура чрез подбор BG06RDNP0017.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие
на селските райони за периода 2014 - 2020 година.
- 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, обезпечаващ ДДС на авансово плащане по Договор №
01/07/2/0/00784 от 25.01.2018 г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на
общински пътища на територията на община Сатовча” по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Дневен ред:
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1. 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 2019 година.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 069026 с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 0,124 дка, находящ се в
местността Милев гроб по картата на землището на село Долен.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 069027 с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 2,663 дка, находящ се в
местността Балкова ливада по картата на землището на село Долен.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 069029 с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 2,511 дка, находящ се в
местността Милев гроб по картата на землището на село Долен.
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 069032 с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 1,717 дка, находящ се в
местността Милев гроб по картата на землището на село Долен.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 074042 с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 1,564 дка, находящ се в
местността Долни банян по картата на землището на село Долен.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 074043 с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 0,823 дка, находящ се в
местността Долни банян по картата на землището на село Долен.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 074044 с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 1,217 дка, находящ се в
местността Долни бянян по картата на землището на село Долен.
9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 006015 с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 0,615 дка, находящ се в
местността Проданица по картата на землището на село Ваклиново.
10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажба на ПИ – 264 по плана на село
Крибул.
11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно принудителна сеч на паднала маса в следствие на природно бедствие в
отдел/подотдел 188 „б", находящ се в землището на село Сатовча и продажба на
дървесината по ценоразпис на физически лица, които не се търговци, за лична
употреба без право на продажба.
12. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински
съвет – Сатовча, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет –
Сатовча, и неговите комисии за периода януари – юни 2019 година.
13. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ЧИПР за УПИ
II от кв. 26 по плана на село Ваклиново, община Сатовча.
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14. 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, обезпечаващ ДДС на авансово плащане по Договор
№ BG06RDNP001-7.007-0042-C01 от 16.05.2019 година за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ за проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35
по плана на село Сатовча, община Сатовча” по процедура чрез подбор BG06RDNP0017.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие
на селските райони за периода 2014 - 2020 година.
15. 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, обезпечаващ ДДС на авансово плащане по Договор
№ 01/07/2/0/00784 от 25.01.2018 г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на
общински пътища на територията на община Сатовча” по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
16. Разни.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 069026 с
начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 0,124 дка,
находящ се в местността Милев гроб по картата на землището на село Долен.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 548
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 0,124 дка (нула декара сто
двадесет и четири кв. м), съставляващ имот № 069026 (нула шестдесет и девет хиляди
нула двадесет и шест), в местността Милев гроб по картата на землището на село
Долен, актуван с АЧОС № 975 от 27.06.2019 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 558,00 лв.
(петстотин петдесет и осем лева) и определя начална тръжна цена в размер на
558.00 лв.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба
на гореописания имот след провеждането на търга.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 069027 с
начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 2,663 дка,
находящ се в местността Балкова ливада по картата на землището на село Долен.
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С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 549
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, дава съгласие да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 2,663 дка (два декара
шестстотин шестдесет и три кв. м), съставляващ имот № 069027 (нула шестдесет и
девет хиляди нула двадесет и седем), в местността Балкова ливада по картата на
землището на село Долен, актуван с АЧОС № 976 от 27.06.2019 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 3 861,00 лв.
(три хиляди осемстотин шестдесет и един лева) и определя начална тръжна цена в
размер на 3 861,00 лв.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба
на гореописания имот след провеждането на търга.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 069029 с
начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 2,511 дка,
находящ се в местността Милев гроб по картата на землището на село Долен.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 550
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 2,511 дка (два декара
петстотин и единадесет кв. м), съставляващ имот № 069029 (нула шестдесет и девет
хиляди нула двадесет и девет), в местността Милев гроб по картата на землището на
село Долен, актуван с АЧОС № 980 от 27.06.2019 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 3 641,00 лв.
(три хиляди шестстотин четиридесет и един лева) и определя начална тръжна цена в
размер на 3 641,00 лв.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба
на гореописания имот след провеждането на търга.
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 069032 с
начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 1,717 дка,
находящ се в местността Милев гроб по картата на землището на село Долен.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 551
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1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 1,717 дка (един декар
седемстотин и седемнадесет кв. м), съставляващ имот № 069032 (нула шестдесет и
девет хиляди нула тридесет и две) в местността Милев гроб по картата на землището
на село Долен, актуван с АЧОС № 981 от 27.06.2019 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 490,00 лв.
(две хиляди четиристотин и деветдесет лева) и определя начална тръжна цена в размер
на 2 490,00 лв.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба
на гореописания имот след провеждането на търга.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 074042 с
начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 1,564 дка,
находящ се в местността Долни банян по картата на землището на село Долен.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 552
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 1,564 дка (един декар
петстотин шестдесет и четири кв. м), съставляващ имот № 074042 (нула седемдесет и
четири хиляди нула четиридесет и две), местността Долни банян по картата на
землището на село Долен, актуван с АЧОС № 977 от 27.06.2019 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 268,00 лв.
(две хиляди двеста шестдесет и осем лева) и определя начална тръжна цена в размер на
2 268,00 лв.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба
на гореописания имот след провеждането на търга.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 074043 с
начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 0,823 дка,
находящ се в местността Долни банян по картата на землището на село Долен.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 553
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 0,823 дка (нула декара
осемстотин двадесет и три кв. м), съставляващ имот № 074043 (нула седемдесет и
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четири хиляди нула четиридесет и три) в местността Долни банян по картата на
землището на село Долен, актуван с АЧОС № 978 от 27.06.2019 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 193,00 лв.
(хиляда сто деветдесет и три лева) и определя начална тръжна цена в размер на
1 193,00 лв.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба
на гореописания имот след провеждането на търга.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 074044 с
начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 1,217 дка,
находящ се в местността Долни бянян по картата на землището на село Долен.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 554
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 1,217 дка (един декар
двеста и седемнадесет кв. м), съставляващ имот № 074044 (нула седемдесет и четири
хиляди нула четиридесет и четири) в местността Долни банян по картата на землището
на село Долен, актуван с АЧОС № 979 от 27.06.2019 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 765,00 лв.
(хиляда седемстотин шестдесет и пет лева) и определя начална тръжна цена в размер
на 1 765,00 лв.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба
на гореописания имот след провеждането на търга.
9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот № 006015 с
начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, площ 0,615 дка,
находящ се в местността Проданица по картата на землището на село Ваклиново.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 555
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на
трайно ползване друга селскостопанска територия, с площ от 0,615 дка (нула декара
шестстотин и петнадесет кв. м), съставляващ имот № 006015 (нула нула шест хиляди
нула петнадесет) в местността Проданица по картата на землището на село Ваклиново,
актуван с АЧОС № 982 от 27.06.2019 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 615,00 лв.
(шестстотин и петнадесет лева) и определя начална тръжна цена в размер на 615,00 лв.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба
на гореописания имот след провеждането на търга.
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11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно принудителна сеч на паднала маса в следствие на природно бедствие в
отдел/подотдел 188 „б", находящ се в землището на село Сатовча и продажба на
дървесината по ценоразпис на физически лица, които не се търговци, за лична
употреба без право на продажба.
Със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет –
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ № 556
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4,
ал. 3, чл. 9, ал. l и чл. 27, ал. 1, т. 2 и чл. 71, ал. 1, т. l и ал. 2, т. 1 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти и във връзка с раздел IV, чл. 22, ал. 4 от Наредба за управление и
стопанисване на общинските горски територии, собственост на община Сатовча:
1. Дава съгласието си да се извърши продажба по ценоразпис на паднала маса в
размер 90 куб. м (стояща маса с клони) на физически лица, които не са търговци, за
лична употреба без право на продажба в Отдел/Подотдел 188 "б", находящ се в
землището на село Сатовча – гори, собственост на община Сатовча.
2. Процедурата по отдаване да се извърши на цени за продажба по тарифа на
корен, съгласно ценова листа, приета с Решение № 491, Протокол № 37 от 31 януари
2019 година на Общински съвет – Сатовча.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира съгласно действащото
законодателство произтичащите от решението процедури.
12. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински
съвет – Сатовча, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет –
Сатовча, и неговите комисии за периода януари – юни 2019 година.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 557
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 12,
ал. 1, т. 17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема
Отчета за дейността на Общински съвет – Сатовча, и неговите комисии за периода
януари – юни 2019 година.
13. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ЧИПР за
УПИ II от кв. 26 по плана на село Ваклиново, община Сатовча.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 558
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1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на
територията одобрява задание за проектиране и допуска изработването на Подробен
устройствен план (ПУП – ЧИПР) за изменение на регулацията на УПИ II от кв. 26 по
плана на село Ваклиново, като се отреди нов УПИ III от кв. 26 по плана на село
Ваклиново, община Сатовча с площ от 220 кв. м за гараж и складово помещение.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите по решението процедури.
14. 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, обезпечаващ ДДС на авансово плащане по
Договор № BG06RDNP001-7.007-0042-C01 от 16.05.2019 година за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на спортна
инфраструктура в УПИ III, кв. 35 по плана на село Сатовча, община Сатовча” по
процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 година.
Със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет –
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ № 559
Общинският съвет – Сатовча, 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:
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 9 714,83 лева (девет хиляди седемстотин и
четиринадесет лева и осемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения
размер на ДДС на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35
по плана на село Сатовча, община Сатовча” по Договор №: BG06RDNP00l-7.007-0042С01 от 16.05.2019 година за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по
Процедура чрез подбор BG06RDNP00l-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи
за получаване на ДДС на авансовото плаща е по договор №: BG06RDNP00l-7.007-0042С01 от 16.05.2019 година и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
15. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно издаване на запис на заповед от община Сатовча в полза на ДФ
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„Земеделие” – разплащателна агенция, обезпечаващ ДДС на авансово плащане по
Договор № 01/07/2/0/00784 от 25.01.2018 г. за проект „Реконструкция и
рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча” по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, сключен между община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет –
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ № 560
Общинският съвет – Сатовча, 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:
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 578 628,93 лева (петстотин седемдесет и осем
хиляди шестстотин двадесет и осем лева и деветдесет и три стотинки) за обезпечаване
на 100% от заявения размер на ДДС на авансово плащане по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ №: 01/07/2/0/00784 от 25.01.2018 г. по Подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
за проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на
община Сатовча”.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи
за получаване на ДДС на авансовото плащане по договор №: 01/07/2/0/00784 от
25.01.2018 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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