ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 11.09.2019 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 № 43
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 5 септември 2019
година.
Дневен ред:
1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
приемане на Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
изпълнение на бюджета на община Сатовча към 31.12.2018 година.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
приемане на Отчет за изпълнението на решения на Общински съвет – Сатовча, за
времето от 01.01.2019 година до 30.06.2019 година.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
изключения от минималния брой на децата в групите на детските градини и съответно
на учениците в паралелките в училищата на община Сатовча за учебната 2019/2020
година.
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
запазване на статута на средищни училища на СУ „Св. св. Кирил и Методий” –
Сатовча, СУ „Христо Смирненски” – Кочан, СУ „Христо Ботев” – Вълкосел, и СУ „Св.
Климент Охридски” – Слащен, за учебната 2019/2020 година.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
кандидатстване на община Сатовча по открита процедура чрез подбор на проект
BG16M10P002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на
управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна
програма „Околна среда – 2014-2020” и подготвен в тази връзка проект на община
Сатовча.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
възлагане на услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за
лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница” с Договор
№ BG05М9ОР001-2.040-0121-С01.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на принудителна сеч на паднала маса в следствие на природно бедствие в
отдел/подотдел 4„е” и 4„ж", находящи се в землището на село Сатовча, отдел/подотдел
68„у”, 61„л” и 61„к1”, находящи се в землището на село Долен и продажба на
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дървесината на цени по тарифа на корен на физически лица, които не са търговци – за
лична употреба, без право на продажба.
9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
учредяване право на прокарване на въздушен електропровод 20 кV в землището на
село Кочан през имот № 018363 – гробище, в местността Першата, имот № 018264 –
пасище, мера, местността Першата, имот № 186265 – полски пътища в местността
Блатоша, имот № 020017 – нива, в местността Лага, имот № 020196 – пасище с храсти,
местността Лага, имот № 020197 – пасище с храсти, местността Лага и имот № 020198
– пасище с храсти местносттаЛ ага, общинска собственост, по КВС на село Кочан,
община Сатовча.
10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно учредяване възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин с
над 10 пчелни семейства върху имот № 031069, с площ 3,570 дка, находящ се в
местността Седльова юнак, в землището на село Слащен, община Сатовча – частна
общинска собственост.
11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Митко Дайлиев – началник на Общинска служба по земеделие –
Сатовча, за предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от
ЗСПЗЗ, в собственост на Юсеин Юсеинов Кацаров – бивш жител на село Фъргово.
12. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на разходите за командировка за периода от 01.01.2019 година до
30.06.2019 година.
13. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно отпускане на финансова помощ на Многопрофилна болница за активно
лечение „Иван Скендеров” – ЕООД, град Гоце Делчев.
14. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински
съвет – Сатовча, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за опазване
на обществения ред на територията на община Сатовча.
15. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински
съвет – Сатовча, относно отмяна на Решение № 540 от Протокол № 41 от 28.06.2019
година за приемане на експертна оценка за УПИ I, ПИ – 280, 283 и 284, кв. 70а с площ
750 кв. м по плана на село Вълкосел и упълномощаване на кмета на община Сатовча да
сключи договор за покупко-продажба на имота.
16. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно формиране на група в Детска градина – село Крибул, под минималния брой
деца в група през учебната 2019/2020 година.
17. 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.
18. Разни.
1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018
година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
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РЕШЕНИЕ № 561
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския
дълг и чл. 21, ал. 1, т. 6 и 10 от ЗМСМА приема Отчета на кмета на община Сатовча за
състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година съгласно приложението.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно изпълнение на бюджета на община Сатовча към 31.12.2018 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 562
I. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, чл. 42 от 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 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА приема изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2018 година по
приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:
№

Дейност

Уточнен
план

Изпълнение
%

Отчет

Държавни дейности

8 654 100

8 200 881

94,76

1.1 Трансфери от РБ (3100)

7 847 748

7 844 421

100,00

7 731 784

7 731 784

100,00

115 964

112 637

0

0

0

34 756

- приходи от храна – столуващи у-ци

0

29 988

- приходи от наеми

0

3 270

- курсови разлики от операции с валута

0

0

- други приходи (други неданъчни
приходи и дарения)

0

0

0

1 498

252 978

236 006

179 245

179 245

73 733

73 733

1.

- субсидия от РБ (3111)
- други получени целеви трансфери
(3128)
- субсидии за капиталови разходи
(3113)
1.2 Приходи от услуги и собственост
(неданъчни приходи)

- лихви по разплащателни бюджетни
сметки

1.3 Трансфери в т.ч.
- Параграф 6101 – трансфер от
министерства и ведомства
- Параграф 6105 – трансфер от МТСП
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по ПВЗ
- Параграф 6202 – предоставени
трансфери към сметки за СЕС
1.4 Получени/възстановени заеми от
банки в страната

- 16 972
0

0

- Получени дългосрочни заеми от банки
в страната

0

0

- Възстановени дългосрочни заеми
заеми към банки

0

0

1.5 Други финансови разходи

0

0

1.6 Събрани средства и извършени
плащания от и за сметки на СЕС

0

- 112 349

553 374

553 374

0

286 242

1.7 Остатък в началото на годината по
банкови сметки
Временни безлихвени заеми между
бюджет и СЕС (8803)
Предоставена възмездна финансова
помощ (7201)

0

- 16 000

1.8 Остатък към 31.12.2018 г. по банкови
сметки

- 625 569

Субсидиите от държавния бюджет се превеждат в сроковете, заложени в ЗДБРБ за 2018 г.
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Местни приходи в т.ч.

8 126 663

5 120 093

63,00

549 000

567 608

103,39

- патентен данък

15 000

14 715

98,10

- данък недвижими имоти

55 000

48 532

88,24

420 000

463 259

110,30

58 000

40 470

69,78

1 000

572

57,20

0

60

1 168 445

826 410

70,73

- приходи от стоки, услуги, наеми и
лихви

329 000

194 514

59,12

- приходи от такси (ДГ, ДЯ, пазари,
ТБО, техн.)

747 945

581 381

77,73

2.1 Имуществени данъци и неданъчни
приходи

- данък МПС
- данък при придобиване на имущество
- туристически данък
- други данъци
2.2 Неданъчни приходи в т.ч.

- приходи от глоби, начети и
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др.неданъчни приходи

40 500

49 990

0

- 47 199

8 000

10 800

135,00

23 000

16 709

72,65

20 000

20 215

101,08

Трансфери от ЦБ в т.ч.

3 478 217

3 478 209

99,99

- изравнителна субсидия

1 273 600

1 273 600

100,00

435 900

435 900

100,00

- други целеви трансфери (3118) ПМС

1 768 717

1 768 709

99,99

Трансфери в т.ч.

1 549 651

1 534 645

99,03

- получени трансфери от министерства
и ведомства (6101)

1 677 651

1 677 651

100,00

- предоставени трансфери между
бюджети (6102)

- 128 000

- 148 006

0

5 000

1 336 061

- 1 182 667

1 333 062

1 333 062

0

- 2 612 182

- други приходи (друго финансиране)

2 999

0

- операции с други финансови активи

0

0

0

96 453

Заеми от банки в страната

45 289

- 104 112

- получени дългосрочни заеми от банки
в страната

45 289

65 337

- внесен ДДС и данък върху приходите
- приходи от концесии
- приходи от продажби на ДМА - § 40
- получени дарения
3.

- целеви трансфери за капиталови разх.
4.

- получени трансфери от и за държавни
предприятия (ПУДООС) 6401
5.

Безлихвени заеми и остатъци по
сметки в т.ч.
- остатък в началото на годината
- наличности към 31.12.2018 г.

- събрани средства и извършени
плащания от и за СЕС
6.

- погасени дългосрочни заеми към
банки в страната (-)

123,43

-169 449

Обобщените показатели по отношение на собствените приходи на
Общината са следните:
план

отчет

% изпъл.

1. Имуществени данъци – изпълнението превишава
заложения план, което се дължи на събрани
недобори от минали години

549 000

567 548

103,38

2. Неданъчни приходи – приходи от собственост,

420 500

279 785

66,54
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услуги и други приходи
3. Общински такси – тук приходите почти са
обвързани с разходи, защото това са приходи от
такси ДГ, ДЯ, ДСП, ТБО, срещу които стоят
съответните разходи за храна, сметосъбиране и
сметоизвозване т.е. приходите са съпоставими на
разходите.

747 945

581 381

77,73

Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета.
Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, област
Благоевград към 31.12.2018 год. е 13 320 974 лв. ( 79,38 % ) в т.ч. по функции както
следва:
план
1. Разходи ДД

отчет

%изпъл.

8 654 100 8 200 882

94,76

– Общ. държавни служби -

796 703

782 449

98,21

- отбрана и сигурност (вкл.средства по СБ)

153 180

106 388

69,45

6 650 926 6 379 701

95,92

- образование
- здравеопазване

479 676

358 950

74,83

- социално осигуряване подпомагане и грижи
(ПВЗ)

422 865

422 644

99,95

150 750

150 750

100,00

0

0

0

8 126 663 5 120 093

63,00

- жилищно строителство, БКС и ООС
- почивно дело, култура, религиозна дейност
- икономически дейности и услуги
2. Разходи МД в т.ч.
– Общ. държавни служби - отбрана и сигурност

738 509

625 531

84,70

1 339 191 1 114 220

83,20

- образование (311, 389)

918 758

418 697

45,57

- здравеопазване

235 597

52 484

22,28

- социално осигуряване, подпомагане и грижи

397 632

302 415

76,05

3 920 835 2 059 176

52,52

- жилищно строителство, БКС и ООС
- почивно дело, култура, религиозна дейност
- икономически дейности и услуги
- разходи неквалифицирани в други дейности
(лихви по кредит)

84 942

76 091

89,58

481 998

453 125

94,01

9 201

18 354

199,48
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Извършените разходи по бюджета за 2018 година са финансирани със собствени
средства, субсидия от централния бюджет, трансфери от министерства и ведомства и
трансфери от държавния бюджет и Европейския съюз.
Общи приходи и разходи по бюджета за 2018 год.
1. Приходи ДД
2. Разходи ДД
3. Приходи МД
4. Разходи МД
Общо приходи
Общо разходи

план
8 654 100
8 654 100
8 126 663
8 126 663
16 780 763
16 780 763

отчет
8 200 881
8 200 881
5 120 093
5 120 093
13 320 974
13 320 974

II. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, чл. 43 от 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 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 31.12.2018 год. приходите и разходите по СЕС, ДМП, РА, КСФ са:
1. По ОПРЧР – Център за предоставяне на социални услуги:
- наличности в началото на годината
- получен трансфер до 31.12.18 год.
- лихви
- получен безлихвен заем от бюджета
- възстановен заем към бюджета
- преведени суми за заплати и осигуровки
- наличност на 31.12.2018 год.

357 лв.
72 734 лв.
1 лв.
0 лв.
-73 092 лв.
0 лв.
0 лв.

2. По ОПРЧР – „Развитие на социалното предприятие”:
- наличности в началото на годината
- получен трансфер до 31.12.18 год.
- лихви
- предоставен заем от бюджетни средства за изпълнение на
проекта
- възстановени бюджетни средства
- преведени суми за заплати и осигуровки
- наличност на 31.12.2018 год.

0 лв.
77 956 лв.
0 лв.
13 000 лв.
0 лв.
89 740 лв.
1 216 лв.

3. По ОПРСР – общо приходи и разходи
- наличност в началото на годината
- получен трансфер (ДДС) от ДФЗ до 31.12.18 год.
- приходи от лихви към 31.12.2018 г.

231 245 лв.
0 лв.
85 лв.
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- получени по програма „Училищен плод”
- разходи по програма „Училищен плод”
- възстановени ползвани бюджетни средства на училищата
- възстановена разлика от преизчислен аванс
- възстановени лихви по проекта
- разходвани средства при изпълнение на проекта (платен ДДС)
- остатък към 31.12.2018 год.

0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
231 330 лв.

4. По ОПРЧР – Топъл обяд
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2018 год.
- получен трансфер
- предоставени оборотни средства от бюджета
- разходи по изпълнение на проекта
- възстановени бюджетни средства
- остатък към 31.12.2018 год.

54 075 лв.
13 лв.
99 825 лв.
0 лв.
130 764 лв.
0 лв.
23 149 лв.

5. По ОПРСР – Обучение и заетост на младите хора
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2018 год.
- получен трансфер
- предоставени оборотни средства от бюджета
- възстановени бюджетни средства
- разходи за заплати и осигурителни вноски
- остатък към 31.12.2018 год.

10 лв.
0 лв.
1 216 лв.
0 лв.
-1 216 лв.
0 лв.
0 лв.

6. По Програма за трансгранично сътрудничество BG - MC
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2018 год.
- получен трансфер
- получен безлихвен заем от бюджета
- възстановени бюджетни средства
- разходи за изпълнение на бюджета
- отрицателни курсови разлики
- остатък към 31.12.2018 год.

4 911 лв.
59 лв.
225 937 лв.
31 400 лв.
-220 848 лв.
36 148 лв.
- 672 лв.
4 639 лв.

7. По Програма за трансгранично сътрудничество BG - GR
- наличност в началото на годината
- получен трансфер
- предоставени оборотни средства от бюджета на училищата
- разходи за заплати и осигурителни вноски и издръжка по
изпълнение на проекта
- приходи от лихви
- остатък към 31.12.2018 год.

19 лв.
26 888 лв.
0 лв.
23 лв.
24 лв.
26 908 лв.
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III. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 42 от 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 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 № 471 от 28.12.2018 година на Общински съвет – Сатовча.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Отчет за изпълнението на решения на Общински съвет –
Сатовча, за времето от 01.01.2019 година до 30.06.2019 година.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 563
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и
чл. 94 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация приема Отчета
на кмета на община Сатовча за изпълнението на решенията на Общинския съвет за
времето от 01.01.2019 година до 30.06.2019 година.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно изключения от минималния брой на децата в групите на детските
градини и съответно на учениците в паралелките в училищата на община
Сатовча за учебната 2019/2020 година.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 564
На основание чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищно образование Общинският съвет – Сатовча,
допуска формирането на паралелки под минималния брой ученици в тях за учебната
2019/2020 година като осигурява допълнително средства за обезпечаване на учебния
процес извън определените по стандарти за съответната дейност, както следва:

Училище

СУ – Сатовча

Общ
брой
ученици
в
училище
то

297

Клас

Брой
учени
-ци

V
IXа
IXб
Xа
Xб
ХIа

15
17
17
16
15
16

Вид паралелка

Недо
стиг
на
учен
ици

Необходими
средства за
дофинансиране

самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна

3
1
1
2
3
2

По преценка
на финансиращия орган

9

СУ – Кочан

291

СУ – Слащен

СУ
Вълкосел

–

ОбУ
Плетена

–

ОУ – Крибул

ОУ – Долен

ОУ
Годешево
НУ – Осина

365

130

15

12

ОУ
–
Ваклиново

ОУ
Туховища

213

–

–

44

43

30

23

IIIа
Xа
XIIа
I
II
III
IV
VII
IXб
X
IIа
IIб
Va
Vб
IXб
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I - II
III – IV
V

9
13
16
9
15
13
11
15
15
8
13
13
15
16
17
13
13
12
14
20
17
15
10
9
17
5
4
6

самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
слята
слята
самост. маломерна

7
5
2
7
1
3
5
3
3
10
3
3
3
2
1
3
3
4
2
0
1
3
8
9
1
11
12
12

I - III
II
V

2
4
6

слята
самост. маломерна
самост. маломерна

14
12
12

I - II
III - IV
V – VI
VII

11
12
16
6

слята
слята
слята
самост. маломерна

5
5
2
12

I – VI
II - III
V – VI
VII

13
14
11
5

слята
слята
слята
самост. маломерна

3
2
5
13

I - II
III - IV
V
VI - VII

9
7
7
7

слята
слята
самост. маломерна
слята

7
9
11
11

II

8

самост. маломерна

8

По преценка
на финансиращия орган
По преценка
на финансиращия орган

По преценка
на финансиращия орган

По преценка
на финансиращия орган

12 296,00
13 414,00
8 942,00
34 652,00
15 649,00
8 942,00
8 942,00
33 533,00
3 726,00
3 726,00
1 490,00
4 471,00
13 413,00
2 236,00
1 490,00
3 726,00
4 844,00
12 296,00
7 825,00
10 060,00
8 197,00
12 296,00
38 378,00
5 962,00
10

III

15

самост. маломерна

1

НУ – Фъргово

17

I – IV
II – III

9
8

слята
слята

7
8

НУ – Жижево

6

II - IV

6

слята

10

742,00
6 704,00
7 825,00
8 942,00
16 767,00
11 178,00

Обща сума за дофинансиране 166 921 лв. (сто шестдесет и шест хиляди
деветстотин двадесет и един лева).
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от Кмета на
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно запазване на статута на средищни училища на СУ „Св. св. Кирил и
Методий” – Сатовча, СУ „Христо Смирненски” – Кочан, СУ „Христо Ботев” –
Вълкосел, и СУ „Св. Климент Охридски” – Слащен, за учебната 2019/2020 година.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 565
На основание чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 128 от 29.06.2017 год. за приемане
на Списък на средищните училища в Република България Общинският съвет –
Сатовча, предлага на Министъра на образованието и науката следното:
1. Да се запази статута на средищни училища на СУ „Св. св. Кирил и
Методий” – Сатовча, СУ „Христо Смирненски” – Кочан, СУ „Христо Ботев” –
Вълкосел, и СУ „Св. Климент Охридски” – Слащен, за учебната 2019/2020 година.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
МОН за включване в Списъка на средищни детски градини и училища за учебната
2019/2020 година на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Сатовча, СУ „Христо
Смирненски” – Кочан, СУ „Христо Ботев” – Вълкосел, и СУ „Св. Климент
Охридски” – Слащен.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно кандидатстване на община Сатовча по открита процедура чрез подбор на
проект BG16M10P002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта
на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна
програма „Околна среда – 2014-2020” и подготвен в тази връзка проект на
община Сатовча.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 566
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава
съгласие Общинска администрация – Сатовча, да кандидатства с проект по процедура
чрез подбор на проекти BG16M10P002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни
проекти в областта на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци”
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на Оперативна програма „Околна среда – 2014-2020” с проектно предложение с
наименование „Наше село с нулеви отпадъци”.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов да предприеме
всички необходими действия за:
- изготвяне на проектното предложение в рамките на указания срок;
- да подписва или упълномощи представител с право да подписва всеки
изискуем документ във връзка със спецификата и условията на откритата процедура.
3. В случай че проект „Наше село с нулеви отпадъци” 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.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно възлагане на услуга от общ икономически интерес по проект
„Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча,
Борино и Сърница” с Договор № BG05М9ОР001-2.040-0121-С01.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 567
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча,
възлага изпълнението на Услугата от общ икономически интерес по проект
„Патронажна грижа за лица в неравностойно положение” от общините Сатовча,
Борино и Сърница с Договор № BG05М9ОР00l-2.040-0121-С01 на Домашен социален
патронаж – Сатовча.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише заповед за възлагане на
Услугата от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за лица в
неравностойно положение” от общините Сатовча, Борино и Сърница с Договор
№ BG05М9ОР00l-2.040-0121-С01 на Домашен социален патронаж – Сатовча.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише запис на заповед на
стойност 34 192,86 лв. необходими за обезпечаване на авансово плащане по проект
„Патронажна грижа за лица в неравностойно положение” от общините Сатовча,
Борино и Сърница.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на принудителна сеч на паднала маса в следствие на
природно бедствие в отдел/подотдел 4„е” и 4„ж", находящи се в землището на
село Сатовча, отдел/подотдел 68„у”, 61„л” и 61„к1”, находящи се в землището на
село Долен и продажба на дървесината на цени по тарифа на корен на физически
лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 568
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4,
ал. 3, чл. 9, ал. 1 и чл. 27, ал. l, т. 2 и чл. 71, ал. 2, т. l от Наредбата на 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
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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 на цени по тарифа на корен на
паднала маса (стояща маса с клони) на физически лица, които не са търговци, за лична
употреба без право на продажба в следните отдели/подотдели:
Отдел/Подотдел 4„е”, попадащ в имот № 000033 и имот № 000282 по КВС на
село Сатовча – 30 куб. м. стояща маса с клони;
Отдел/Подотдел 4”ж", попадащ в имот № 000282 по КВС на село Сатовча –
20 куб. м. стояща маса с клони;
Отдел/Подотдел 68”у”, попадащ в имот № 010022 по КВС на село Долен –
50 куб. м. стояща маса с клони;
Отдел/Подотдел 61”л1”, попадащ в имот № 013018 по КВС на село Долен 250 куб. м. стояща маса с клони;
Отдел/Подотдел 61”к1”, попадащ в имот № 015001 по КВС на село Долен –
80 куб. м. стояща маса с клони;
2. Процедурата по отдаване да се извърши на цени за продажба по тарифа на
корен, съгласно ценова листа, приета с Решение № 491 по Протокол № 37 от
31.01.2019 година на Общински съвет Сатовча.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира съгласно действащото
законодателство произтичащите от решението действия.
9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно учредяване право на прокарване на въздушен електропровод 20 кV в
землището на село Кочан през имот № 018363 – гробище, в местността Першата,
имот № 018264 – пасище, мера, местността Першата, имот № 186265 – полски
пътища в местността Блатоша, имот № 020017 – нива, в местността Лага, имот №
020196 – пасище с храсти, местността Лага, имот № 020197 – пасище с храсти,
местността Лага и имот № 020198 – пасище с храсти местносттаЛ ага, общинска
собственост, по КВС на село Кочан, община Сатовча.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 569
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 34, ал. 2 и ал. 6 от ЗОС във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗУТ реши:
1. Учредява възмездно и безсрочно право на прокарване със сервитут на
въздушен електропровод 20 KV през общински имоти по КВС на землището на село
Кочан, през имот № 018263 – гробище в местността Першата – 97 кв. м; имот
№ 018264 – пасище – мера, местността Першата – 114 кв. м; имот № 018265 – полски
пътища, местността Блатоша – 54 кв. м; имот № 020017 - нива в местността Лага –
91 кв. м; имот № 020196 – пасище с храсти, местността Лага - 951кв. м; имот № 020197
– пасище с храсти, местността Лага – 247 кв. м и имот № 020198 – пасище с храсти,
местността Лага – 74 кв. м, върху 1 628 кв. м общинска земя на цена 1204,72 лв. по
протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно учредяване възмездно право на ползване за устройване на постоянен
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пчелин с над 10 пчелни семейства върху имот № 031069, с площ 3,570 дка,
находящ се в местността Седльова юнак, в землището на село Слащен, община
Сатовча – частна общинска собственост.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 570
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 39,
ал. 3 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 и 2 от Наредба № 2 за реда и условията за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Сатовча, във
връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 12 от Закона за пчеларството учредява право на
ползване за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства върху имот
№ 031069, с площ 3,570 дка, находящ се в местността Седльова юнак по КВС на село
Слащен, община Сатовча за 10 години на Недко Младенов Хаджиев, жител на село
Слащен.
Определя цена за ползване в размер на 150,00 лева за целия имот за една
година.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за учредяване
право на възмездно ползване на имот № 031069 с площ от 3,570 дка, находящ се в
местността Седльова юнак за срок от 10 години в полза на лицето Недко Младенов
Хаджиев – жител на село Слащен.
11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по пар. 27, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Митко Дайлиев – началник на Общинска служба по
земеделие – Сатовча, за предоставяне на имот, придобит от общината на
основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, в собственост на Юсеин Юсеинов Кацаров – бивш
жител на село Фъргово.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 571
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
пар. 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската служба
по земеделие земя от общинския фонд, придобита от общината на основание
отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот № 008049, находящ се в местността Атьов гроб, землището на село
Фъргово, община Сатовча, с площ 2,117 дка, актуван с АЧОС № 983 от 05.07.2019
година, който имот да бъде възстановен на наследниците на Юсеин Юсеинов
Кацаров – бивш жител на село Фъргово.
12. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване на разходите за командировка за периода от 01.01.2019 година
до 30.06.2019 година.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
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РЕШЕНИЕ № 572
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната одобрява разходите за командировка за периода от
01.01.2019 година до 30.06.2018 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община
Сатовча, в размер 450 лева на основание командировъчни заповеди № 012, 028, 033,
083, 111, 121, 134, 150, 166, 191, 221 и 240.
13. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно отпускане на финансова помощ на Многопрофилна болница за активно
лечение „Иван Скендеров” – ЕООД, град Гоце Делчев.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 573
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 6 от ЗМСМА и чл.
124, ал. 2 от Закона за публичните финанси отпуска финансова помощ в размер на
1 000 лева на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров” – ЕООД,
град Гоце Делчев, за закупуване на апарат за хемодиализа.
Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на община Сатовча.
14. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински
съвет – Сатовча, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за
опазване на обществения ред на територията на община Сатовча.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 574
Във връзка с протест на Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 4, т. 1
и чл. 7 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община
Сатовча и на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши:
Приема следната Наредба за изменение на Наредбата опазване на обществения
ред на територията на община Сатовча:
§ 1 . Точка 1 на чл. 4 се отменя.
§ 2 . Чл. 7 се отменя.
15. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински
съвет – Сатовча, относно отмяна на Решение № 540 от Протокол № 41 от
28.06.2019 година за приемане на експертна оценка за УПИ I, ПИ – 280, 283 и 284,
кв. 70а с площ 750 кв. м по плана на село Вълкосел и упълномощаване на кмета
на община Сатовча да сключи договор за покупко-продажба на имота.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
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РЕШЕНИЕ № 575
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във
връзка със Заповед № ОА – АК – 146 от 06.08.2019 година Областният управител на
област с административен център – Благоевград, за оспорване на Решение № 540,
Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 28.06.2019
година за приемане на експертна оценка за УПИ I, ПИ – 280, 283 и 284, кв. 70а, с площ
750 кв. м по плана на село Вълкосел и упълномощаване на кмета на община Сатовча да
сключи договор за покупко-продажба на имота реши:
Отменя свое Решение № 540 от Протокол № 41 от заседание на Общински
съвет – Сатовча, проведено на 28.06.2019 година за приемане на експертна оценка за
УПИ I, ПИ – 280, 283 и 284, кв. 70а, с площ 750 кв. м по плана на село Вълкосел и
упълномощаване на кмета на община Сатовча да сключи договор за покупко-продажба
на имота.
16. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно формиране на група в Детска градина – село Крибул, под минималния
брой деца в група през учебната 2019/2020 година.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 576
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 59 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на училищното и предучилищното
образование допуска съществуването само на една група в Детска градина – село
Крибул, от 8 деца.
17. 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.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 577
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, 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, през 2019 г., приета с Решение № 484 от 31.01.2019 г. на Общински
съвет – Сатовча, а именно:
В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:
т. 16. Продажба на част от имот УПИ XII, от кв. 2, с площ от 150 кв. м по
плана на село Плетена.
т. 17. Продажба на земеделски имот № 000667, местността Припека, землището
на село Боголин, с площ на имота 3,223 дка.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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