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ПРОТОКОЛ № 10
От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 23.05.2012 година
Дневен ред:
1. Приемане на Наредба за публично-частни партньорства в община Сатовча.
2. Разглеждане на докладни записки и молби.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 117
Общински съвет – Сатовча на основание чл.45 и чл.46 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема за разглеждане
внесената докладна записка от Кмета на Община Сатовча относно преобразуване в пониска степен на основно училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Боголин, в начално
училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Боголин, съгласно чл.26, ал.1 от ЗНП.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на Наредба за публично-частни партньорства в община
Сатовча.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 118
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема
Наредба за публично-частни партньорства в община Сатовча.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно назначаване на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
с. Туховища за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 119
Общински съвет Сатовча на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА и чл.281, т.5 от
Изборния кодекс избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.
Туховища – Зейнепа Зиява Халимова за срок до полагане на клетва на
новоизбрания кмет.

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно обявяване на празничен ден за територията на община Сатовча –
Празник на чешмата и семейството.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ №120
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, приема
предложението на кмета на общината за обявяване на първата събота от месец
юли за празничен ден за територията на община Сатовча – „Ден на чешмата и
семейството”.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно преобразуване в по-ниска степен на основно училище „Св. Паисий
Хилендарски” с. Боголин, в начално училище „Св. Паисий Хилендарски” с.
Боголин, съгласно чл.26, ал.1 от ЗНП.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ №121
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.10, ал.6 от
ЗНП и чл.12, ал.2 от ППЗНП, предлага на министъра на образованието, младежта и
науката да бъде преобразувано в по-ниска степен, от основно училище „Св. Паисий
Хилендарски” с. Боголин в начално училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Боголин,
община Сатовча съгласно чл.26, ал.1 от ЗНП, считано от началото на учебната 2012 /
2013 година.
2. Учениците от прогимназиалния етап V – VIII клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски”
– с. Боголин да бъдат пренасочени към СОУ „Христо Ботев” – с. Вълкосел, община
Сатовча при спазване условията на чл.9 от ЗНП и осигуряване на безплатен транспорт.
3. Трудовите правоотношения да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.2 от КТ.
4. Задължителната документация, фонда от учебници и досиетата на персонала да
се съхраняват в училището, което приема учениците на преобразуваното училище.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
изготвяне на ПУП – ПР за изменение на УПИ парцел I от кв.35 по плана на село
Сатовча, отреден за училище.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 122
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава
съгласието си за изготвяне на ПУП – ПР за изменение на УПИ парцел I от кв.35 по
плана на село Сатовча, отреден за училище, като се предвиди от същия парцел се
обособят два нови парцела, единия за спортна площадка, а другия за
противопожарно помещение.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
изработване на схема за строителни петна върху коритото на река „Бистрица”
в кв.19 по плана на село Сатовча.
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С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 123
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава
съгласието си за изработване на схема за строителни петна върху коритото на река
„Бистрица” в кв.19 по плана на село Сатовча, за обособяване на търговски
помещения, одобрени от експертния съвет към общината.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно разглеждане и определяне обезщетение на собственика за безсрочно
право на преминаване на УПИ – парцел – V, VI, VII и VIII от кв.67 по плана на
стопански двор с. Вълкосел, собственост на Младен Младенов Бостанджиев –
жител на с. Вълкосел.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 124
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, приема
изготвената оценка на комисията, назначена по чл.210 от ЗУТ за правото на
безсрочно преминаване на канал за отвеждане на отпадни дъждовни води през УПИ
- парцел – V, VI, VII и VIII от кв.67 по плана на стопански двор с. Вълкосел, в размер
на 4 150.00 лв.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по параграф 27, ал. от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи от Митко Дайлиев – Началник на общинска служба
„Земеделие” – Сатовча за издаване на заповед за предоставяне на имот
придобит от общината на основание чл.19 от ЗСПЗЗ в собственост на Касъм
Касъмов Кастаманов – бивш жител на село Кочан.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 125
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ дава съгласието си да бъде предоставена
земя от общинския поземлен фонд придобита от общината на основание отменения
чл.19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение №10 / 23.07.2008 година на комисията по
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, а именно:
- имот № 000391 в землището на село Сатовча, местността „Койнарско гробе”
в размер на 3.765 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по параграф 27, ал. от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи от Митко Дайлиев – Началник на общинска служба
„Земеделие” – Сатовча за издаване на заповед за предоставяне на имот
придобит от общината на основание чл.19 от ЗСПЗЗ в собственост на Байрам
Сюлейманов Сулев – бивш жител на село Кочан
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С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 126
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ дава съгласието си да бъде предоставена
земя от общинския поземлен фонд придобита от общината на основание отменения
чл.19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение №10/23.07.2008 година на комисията по
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ а именно:
- имот № 0007147 в землището на село Кочан, местността „Сулева кория” в размер
на 3.706 дка.
- имот № 008019 в землището на село Кочан, местността „Сулева кория” в размер
на 2.702 дка.
- имот № 019068 в землището на село Кочан, местността „Изток” в размер на 1.484
дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по параграф 27, ал. от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи от Митко Дайлиев – Началник на Общинска служба
„Земеделие” – Сатовча за издаване на заповед за предоставяне на имот
придобит от общината на основание чл.19 от ЗСПЗЗ в собственост на
Алибайрам Юсеинов Ефендьов – бивш жител на село Кочан.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 127
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ дава съгласието си да бъде предоставена
земя от общинския поземлен фонд придобита от общината на основание отменения
чл.19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение №10/23.07.2008 година на комисията по
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ а именно имот № 019150 в землището на село Кочан,
местността „Изток” в размер на 0.967 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно, искане по параграф 27, ал.2 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи от Митко Дайлиев – Началник на Общинска служба
„Земеделие” – Сатовча за издаване на заповед за предоставяне на имот
придобит от общината на основание чл.19 от ЗСПЗЗ в собственост на Илия
Дзанев Карталов – бивш жител на село Сатовча.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 128
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ дава съгласието си да бъде предоставена
земя от общинския поземлен фонд придобита от общината на основание отменения
чл.19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение №10/23.07.2008 година на комисията по
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ а именно:
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- имот № 021073 в землището на село Сатовча, местността „Сивек” в
размер на 4.646 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по параграф 27, ал. от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи от Митко Дайлиев – Началник на Общинска служба
„Земеделие” – Сатовча за издаване на заповед за предоставяне на имот
придобит от общината на основание чл.19 от ЗСПЗЗ в собственост на Елена
Георгиева Карталова – бивш жител на село Сатовча.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 129
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ дава съгласието си да бъде предоставена
земя от общинския поземлен фонд придобита от общината на основание отменения
чл.19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение №10/23.07.2008 година на комисията по
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ а именно:
- имот № 026172 в землището на село Сатовча, местността „Потока” в размер на
2.413 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажба на УПИ – парцел II – 405, от
кв.27 по плана на село Слащен, община Сатовча, представляващ терен с площ
от 1140 кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с
площ от 390 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 295 /
16.05.2012 година.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 130
Общински съвет Сатовча на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА изменя свое
решение № 96 от 27.04.2012 година, както следва:
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА и чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост – дава съгласието си да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ – парцел II – 405, от кв.27 по
плана на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград, представляващ терен
с площ 1140 кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с
площ от 390 кв.м. - частна общинска собственост, актуван с АОС № 295 / 16.05.2012
година.
2. Утвърждава оценката на лицензиран оценител, възлизаща на 60 800 лв.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно изменение на уличната регулация между О.Т.6 до О.Т.13 до УПИ IX
кв.40 по плана на село Ваклиново, като в уширението между О.Т.6 до О.Т.13 се
обособи нов общински Урегулиран поземлен имот за изграждане на гаражи.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
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РЕШЕНИЕ № 131
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.134, ал.2,
т.6 от ЗУТ дава съгласие да бъде частично изменена уличната регулация между О.Т.6
до О.Т.13 пред УПИ IX кв.40 по плана на село Ваклиново, община Сатовча, област
Благоевград – от 20м. – на 14 м., и се отреди нов УПИ X от кв.40, за 10 бр. гаражи.
2. Възлага изготвянето на експертна оценка на гореописания имот от лицензиран
оценител, след което същата да се предостави на Общински съвет за утвърждаване.
Информация от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
финансовото състояние на общински фонд „С един лев в помощ на болните
деца от община Сатовча” и изпълнението на приетите решения.
С 9 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 132
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, Глава
трета от Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните
деца от община Сатовча”, приема информация за първо четиримесечие на 2012
година за финансовото състояние на Общински фонд „С един лев в помощ на
болните деца от община Сатовча” и изпълнението на приетите решения.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно изменение на регулацията на УПИ XIII кв.33 по плана на село Плетена
отреден за училище, УПИ XIV, кв.33 по плана на село Плетена отреден за
детска градина и уличната регулация между О.Т.336, О.Т.338, О.Т.339 до
О.Т.340а по плана на село Плетена, като между УПИ XIII и УПИ XIV. кв.33 по
плана на село Плетена се прокара нова улица от О.Т.324 до О.Т.339б и О.Т.340а.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 133
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.134,
ал.2, т.6 от ЗУТ дава съгласие да бъде частично изменена регулацията на УПИ XIII
от кв.33 по плана на село Плетена отреден за училище, УПИ XIV, кв.33 по плана на
село Плетена отреден за детска градина и уличната регулация между О.Т.336,
О.Т.338, О.Т.339 до О.Т.340а по плана на село Плетена, като между УПИ XIII и УПИ
XIV, кв.33 по плана на село Плетена се прокара нова улица от О.Т.324 до О.Т.339б и
О.Т.340а.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно изменение на уличната регулация между кв.9 и кв.27 от О.Т.102 до
О.Т.104 по плана на село Плетена.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 134
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.134,
ал.2, т.6 от ЗУТ дава съгласие да бъде частично изменена уличната регулация
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между кв.9 и кв.27 от О.Т.102 до О.Т.104 по плана на село Плетена, община
Сатовча, област Благоевград по имотна граница за имот пл. № 501.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно предоставяне от община Сатовча на ПСПВ село Сатовча и ПСПВ в
село Плетена за стопанисване и управление на „ВиК” ЕООД гр. Благоевград.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 135
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие да се предоставят за безвъзмездно ползване на обектите:
„Пречиствателна станция за питейни води” в село Сатовча и „Пречиствателна
станция за питейни води” в село Плетена за стопанисване и управление на „ВиК”
ЕООД гр. Благоевград, за срок от 3(три) години.
2. Упълномощава кмета на общината да подготви и подпише с „ВиК” ЕООД гр.
Благоевград договор за управление и експлоатация на недвижими имоти, публична
общинска собственост – обектите: „Пречиствателна станция за питейни води” в село
Сатовча, и „Пречиствателна станция за питейни води” в село Плетена.
Преписка от администрацията на Президента на Република България
относно опрощаване на задължения към държавно обществено осигуряване
образувана по молба на Фатме Исмаил Тефик от село Плетена, община
Сатовча, област Благоевград
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 136
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ 2773 / 1980г. и
чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет Сатовча
изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на
задължението в размер на 1 763.60 /хиляда седемстотин шестдесет и три лева и
шестдесет стотинки/, от които 1 365.82 лв. /хиляда триста шестдесет и пет лева и
осемдесет и две стотинки/ - главница и 397.78 лв. /триста деветдесет и седем лева и
осемдесет и седем стотинки/ - дължима лихва на Фатме Исмаил Тефик, жител на
село Плетена, община Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в
Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в
правомощията на Президента на Република България. Опрощаването се извършва
при установяване на липса на собственост и липса на средства за осигуряване на
жизнен минимум, и при изключително тежко материално положение. Доходите който
семейството получава в размер на 35.00 лв. от месечните добавки за детето си, са
крайно недостатъчни за издръжката им, и двамата са безработни, и изнемогват.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
Преписка от администрацията на Президента на Република България
относно опрощаване на задължения към държавно обществено осигуряване
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образувана по молба на Рузие Мустафова Фърладжова от село Слащен,
община Сатовча, област Благоевград.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 137
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ 2773 / 1980г. и
чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет Сатовча
изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на
задължението в размер на 3370.93 /три хиляди триста и седемдесет лева и
деветдесет и три стотинки/, от които 2 225.45 лв. /две хиляди двеста двадесет и пет
лева и четиридесет и пет стотинки/ - главница и 1145.48 лв. /хиляда сто четиридесет
и пет лева и четиридесет и пет стотинки/ - дължима лихва на Рузие Мустафова
Фърладжова, жител на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в
Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в
правомощията на Президента на Република България. Опрощаването се извършва
при установяване на липса на собственост и липса на средства за осигуряване на
жизнен минимум, и при изключително тежко материално положение. Доходите който
семейството получава в размер на 270.00 лв. от обезщетения и помощи на г-жа
Фърладжова, в това число и месечните добавки за децата, са крайно недостатъчни
за издръжката на семейството.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
Преписка от администрацията на Президента на Република България
относно опрощаване на задължения към държавно обществено осигуряване
образувана по молба на Асибе Ахмедова Рушидова от село Плетена, община
Сатовча, област Благоевград
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 138
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ 2773 / 1980г. и
чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет Сатовча
изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на
задължението в размер на 2 881.72 /две хиляди осемстотин осемдесет и един лева
и седемдесет и две стотинки/, от които 2 153.77 лв. /две хиляди сто петдесет и три
лева и седемдесет и седем стотинки/ - главница и 727.65 лв. /седемстотин двадесет
и седем лева и шестдесет и пет стотинки/ - дължима лихва на Асибе Ахмедова
Рушидова, жител на село Плетена, община Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в
Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в
правомощията на Президента на Република България. Опрощаването се извършва
при установяване на липса на собственост и липса на средства за осигуряване на
жизнен минимум, и при изключително тежко материално положение. Доходите който
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семейството получава в размер на 320.00 лв. от трудовото възнаграждение на г-жа
Рушидова, са крайно недостатъчни за издръжката на семейството.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
Преписка от администрацията на Президента на Република България относно
опрощаване на задължения към държавно обществено осигуряване образувана
по молба на Лидия Илкова Маневска от село Долен, община Сатовча, област
Благоевград
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 139
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ 2773 / 1980г. и
чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет Сатовча
изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на
задължението на Лидия Илкова Маневска, жител на село Долен, община
Сатовча, област Благоевград в размер на общо 5 992.83 /пет хиляди деветстотин
деветдесет и два лева и осемдесет и три стотинки/, от които 2 727.59 лв. /две
хиляди седемстотин двадесет и седем лева и петдесет и девет стотинки/ е сумата
от главницата и лихвата по разпореждане № ПОВН – 524 от 04.10.2011 година и
3 265.24 лв. /три хиляди двеста шестдесет и пет лева и двадесет и четири стотинки/
е сумата от главницата и лихвата по разпореждане № ПОВН – 178 от 21.03.2012
година.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в
Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в
правомощията на Президента на Република България. Опрощаването се извършва
при установяване на липса на собственост и липса на средства за осигуряване на
жизнен минимум, и при изключително тежко материално положение. От
удостоверенията издадени от данъчна служба село Сатовча се вижда, че
семейството не притежава недвижима и движима собственост. Също така доходите
който получават в размер на 220.00 лв., са крайно недостатъчни за издръжката на
семейството, същевременно съпругът й е безработен, семейството изнемогва и
сумата, която трябва да върнат е непосилна за тях.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
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