ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 07541/22-83
e-mail: obs_satovcha@abv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ № 12
От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 26.07.2012 година.
Дневен ред:
1.Отчет за дейността на Общински съвет Сатовча и неговите комисии с мандат 20112015 година.
2. Отчет за изпълнението на решения на Общински съвет Сатовча за периода от
01.01.2012 година до 30.06.2012 година.
3. Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
4. Промяна в Наредба № 2 за реда и условията за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
5. Разглеждане на докладни записки и молби.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 159
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, одобряване от
Общински съвет на ПУП –ПРЗ за имот пл. № 000381, находящ се в м. „Дикчан”, землище
на село Плетена.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 160
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 молба от Сдружение с нестопанска цел „Спорт и здраве за всички” със
седалище и адрес на управление село Сатовча, със съучредители Съби Миленов
Айвазов и Бисер Орлинов Влайков.
С 9 гласа „за”, 2 гласа „против” о гласа „въздържали се”. Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 161
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
внесеното питане от Общинските съветници от ПП „ГЕРБ” във връзка с пречиствателна
станция за питейни води село Кочан.

Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет
Сатовча относно, отчет за дейността на Общински съвет Сатовча и неговите
комисии с мандат 2011-2015 година.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 162
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.16 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет Сатовча приема
отчета за дейността на Общински съвет Сатовча и неговите комисии с мандат 2011-2015
година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
отчет за изпълнението на решения на Общински съвет Сатовча за времето от
01.01.2012 година до 30.06.2012 година.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 163
На основание чл44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.92 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация, Общински съвет Сатовча, приема отчета на Кмета на община
Сатовча за изпълнението на решенията на Общински съвет Сатовча за периода от
01.01.2012 година до 30.06.2012 година.
Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет
Сатовча относно промяна в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 164
На основание чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА. Общински съвет Сатовча приема Глава
четвърта „А” - „ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ”, към „Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация”, а именно:
Глава четвърта „А”
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ
Чл.32а. (1) Общинските съветници могат да образуват политически
представителни групи според партийната си принадлежност или политическата си
ориентация.
(2) Минималният брой общински съветници за образуване на политическа група е
2-ма.
(3) Общинските съветници, чиито брой е недостатъчен за образуване на отделна
политическа представителна група, могат да се присъединят към вече образувани
такива групи и да създават политически съюз. Той има правата на представителна
група.
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(4) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения
минимум тя преустановява своето съществуване.
Чл.32б. (1) Всяка политическа представителна група представя на председателя
на общинския съвет решението за образуването си и списък на ръководството и на
членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
(2) Председателя на Общинския съвет обявява решението за образуване на
политически представителни групи и техните ръководства на следващото заседание на
съвета. Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и
ръководството им, както и при тяхното прекратяване.
Чл.32в. (1) Всеки общински съветник може да членува само в една политическа
представителна група.
(2) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и
правата и задълженията на членовете се определят от самата група в съответствие с
разпоредбите на този правилник
(3) Общинският съветник може да напусне групата като подаде писмено
заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на Общинския съвет.
Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет
Сатовча относно промяна в Наредба № 2 за реда и условията за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 165
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински съвет Сатовча
приема чл.80а. към, Наредба № 2 за реда и условията за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество а именно:
Чл.80а (1) В случай на проведени два поредни публични търга с явно наддаване,
няма участник спечелил търга, Общински съвет Сатовча може да намали началната
тръжна цена на няколко етапа, но с не повече от 50% общо от оценката на лицензирания
оценител. Достигнатата начална тръжна цена след намаляването не може да бъде пониска от данъчната оценка.
(2) Решенията по ал.1 се вземат с мнозинство повече от половината от общия
брой на съветниците с поименно гласуване.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
изпълнението на бюджета на община Сатовча към 30.06.2012 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 166
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, и чл.25, ал.1
и чл.42, ал.4 от ЗОБ, приема изпълнението на бюджета към 30.06.2012 год. по
приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:
№

Дейност

План

Отчет

1.

Държавни дейности

5 992 383

2 966 537

1.1

Субсидия от РБ ( 3100 )

5 232 326

2 897 664

- субсидия от РБ ( 3111)

5 181 128

2 849 593

Изпълнение
%
49.51

3

- други получени целеви трансфери ( 3128)
1.2

51 198

Приходи от услуги и собственост / недан.приходи/

17 249

- приходи от храна – столуващи ученици

0

16 154

- приходи от наеми

0

1 100

- лихви по разплащателни бюджетни сметки

0

28

- курсови разлики от операции с валута
1.3

Трансфери в т.ч.

- 33
21 710

21 710

1 250

1 250

- Параграф 6105 от ПВЗ

20 460

20 460

Получени капиталови дарения по ПТрГС BG – GR

66 558

66 558

- Получен капиталов трансфер училище Плетена

66 558

66 558

- Параграф 6101 от МОМН и избори
1.4

48 071

1.5

Други финансови разходи

1.6

Чужди средства ( по програми на училища )

1.7

Остатък в началото на годината по банкови сметки

1.8

Остатък към 30.06.2012 г. по банкови сметки

-44
99 710

99 710

572 079

572 079
- 708 389

Субсидиите от държавния бюджет се превеждат в сроковете заложени в ЗДБРБ за 2012 г.
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Местни приходи в т.ч.

2 622 207

996 725

38,01

2.1

Имуществени данъци и неданъчни приходи

251 000

183 899

73,27

- патентен данък

19 000

17 242

90,74

- данък недв. имоти

52 000

33 480

64,38

157 000

115 831

73,78

18 000

16 640

92,44

5 000

706

14,12

Неданъчни приходи в т.ч.

757 200

333 034

43,98

- приходи от стоки, услуги и наеми

140 000

61 999

44,29

- приходи от такси / ЦДГ, ДЯ, пазари, ТБО, техн. и адм.такси

510 700

276 171

54,08

500

1 180

0

- 8 316

2 000

1 000

103 000

0

1 000

1 000

Взаимоотношения с ЦБ в т.ч.

1 229 300

521 080

- изравнителна субсидия

1 016 100

517 000

213 200

4 080

Трансфери в т.ч.

13 121

2 703

- получени трансфери от МТСП – Обществена трапезария

13 121

13 121

- предоставен трансфер на РИОСВ – Смолян, ОбА Доспат

0

- 10 418

- данък МПС
- данък при придобиване на имущество
- туристически данък
2.2

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

- целеви трансфери за КР
4.

42,39

4

5

Безлихвени заеми и остатъци по сметки в т.ч.

371 586

-43 991

- временни безлихвени заеми между бюджетни и ИБСФ с-ки

254 052

0

- ПУДООС ( възстановяване на безлихвен заем)

0

- 45 120

- предоставен трансфер за проект „Личен асистент”

0

- 10 000

67 841

67 841

0

- 56 256

139 933

0

0

-456

- остатък в началото на годината
- наличности към 30.06.2012 г.
- други приходи
- операции с др.фин.активи

По отношение на собствените приходи на Общината имаме следната картина:
план

отчет

% изпъл.

1.Имуществени данъци

251 000 лв.

183 899

73.27

2. Неданъчни приходи – приходи от собственост и услуги -

246 500 лв.

56 863 лв.

23.07

510 700 лв.

276 171 лв.

54.08

Неизпълнението идва от заложените приходи от продажби на ДМА
и внесен ДДС
3. Общински такси – тук приходите почти са обвързани с разходи,
защото това са приходи от такси ЦДГ, ДЯ, ДСП, ТБО срещу, които
стоят съответните разходи за храна, сметосъбиране и
сметоизвозване.

Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета.
Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, обл. Благоевград към 30.06.2012 год. е 3 963 262 лв. ( 46
% ) в т.ч. по функции както следва:
план
1. Разходи ДД
– Общ. държавни служби - отбрана и сигурност
- образование
- здравеопазване
- социално осигуряване подпомагане и грижи / ПВЗ /

отчет

5 992 383

2 966 537

49.51

716 979

297 650

41.51

62 864

20 085

31,95

4 525 275

2 346 436

51,85

553 751

212 500

38.37

36 428

33 708

92,53

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

% изпъл.

0
95 304

54 740

57.44

1 782

1 418

79.57

2 622 207

996 725

38.01

535 950

241 034

44.97
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- отбрана и сигурност

9 000

- образование / 311 /

393 733

131 113

33.30

92 000

28 204

30.66

- социално осигуряване подпомагане и грижи

241 271

86 322

35.78

- жилищно строителство, БКС и ООС

943 318

393 638

41.73

59 675

17 447

29.24

347 260

98 967

28.5

- здравеопазване

- почивно дело, култура, религиозна дейност
- икономически дейности и услуги

Общи приходи и разходи по бюджета за 2012 год.
план

отчет

1. Приходи ДД

5 992 383

2 966 537

2. Разходи ДД

5 992 383

2 966 537

3. Приходи МД

2 622 207

996 725

4. Разходи МД

2 622 207

996 725

Общо приходи

8 614 590

3 963 262

Общо разходи

8 614 590

3 963 262

Анализ на изпълнението на ИБСФ на Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд
( ИБСФ – 3 – КСФ)
Към 30.06.2012 год. приходите и разходите по ИСБФ са:
Фонд 1 лв. за подпомагане на болни деца:
- Наличност на 01.01.2012
23 550,00 лв.
- по общински фонд „ 1 лв. за подпомагане на болни деца в община Сатовча” са в размер на лв. –
формирани от вноски на служителите от Общинска администрация, кметствата, училищата, ЦДГ и ДЯ, от външни
дарители и лихви .
4340,00 лв.
Извършените разходи от фонда към 30.06.2012 са
5 549,00 лв.
Остатък към 30.06.2012 г.
22 341,00 лв.
2. Общински фонд за покриване на р-ди от приватизация - нач.салдо и остатък 2012г.
3. Специален фонд за инвестиции – нач.салдо и остатък 2012 г.
4. По ОПРР – общо приходи и разходи
- от преходен остатък в началото
- наличност на 30.06.2012 г.
5. По ОП „ РЧР ” – личен асистент :
- наличности в началото на годината
- получен трансфер до 30.06.12 год.
- лихви
- предоставен заем от бюджетни средства за изпълнение на проекта
- преведени суми за заплати и осигуровки по програма личен асистент
- наличност на 30.06.2012

2 861 лв.
19 798 лв.
33 лв.
33 лв.
5 лв.
46 735 лв.
1 лв.
10 000 лв.
46 920 лв.
9 821 лв.

6. По ОП РЧР – „Нови възможности” - Годешево общо приходи и разходи :
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- наличност в началото на годината
- получен трансфер към 30.06.2012 г.
- Приходи от лихви към 30.06.12 г.
- разходи към 30.06.12 г.
- остатък на 30.06.2012 г.
7. По ОПРСР – общо приходи и разходи
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 30.06.2012 г.
- остатък към 30.06.2012 г.

0 лв.
55 405.00 лв.
40.00 лв.
6 495.00 лв.
48 950.00 лв.
10 916 104.00 лв.
10 920.00 лв.
10 927 024,00 лв.

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно
одобряване на текста на проект на договор за наем на недвижим имот, съставляващ
УПИ III от кв.35 с площ 2500 кв.м. по плана на село Сатовча, за изграждане на
спортни съоръжения и площадка.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 167
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА одобрява текста
на приложеният проект на договор за наем на недвижим имот, съставляващ УПИ III от
кв.35 с площ 2500 кв.м. по плана на село Сатовча, за изграждане на спортни съоръжения
и площадка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
предоставяне право на управление върху сграда – публична общинска собственост
в село Долен на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1926” село Сатовча,
като правоприемник на читалище село Долен за кандидатстване с проект по ПРСР
2007-2013 г., Мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности”.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 168
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от
ЗОС, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с изискванията на
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Мярка 313 „Насърчаване на
туристически дейности” РЕШИ:
1. Предоставя право на управление за срок от 6/шест/ години, върху общински
недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: полумасивна сграда
със застроена площ 96 кв.м., построена в УПИ - VI пл. № 416, кв.18 по плана на село
Долен, община Сатовча, на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1926” село
Сатовча, седалище и адрес на управление: Сатовча, Булстат 000016225, представлявано
от Бисер Ушев в качеството си на председател на читалищното настоятелство. Имотът ще
се използва по предназначение за задоволяване потребностите на гражданите и развитие
на читалищната дейност, чрез проект „Посетителски център „Долен” – в духа на
миналото”.
2. Дейностите по проект „Посетителски център „Долен” – в духа на миналото”,
по Мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” по Програма за развитие на
селските райони 2007-2013 отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие
2007-2013 година.
3. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по
процедурата за предоставянето на помещението.
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Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
кандидатстване на Общинска администрация Сатовча с проект „Зелени Родопи” по
Мярка 226 „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни
дейности” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 169
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава съгласие:
1. Общинска администрация Сатовча да кандидатства с проект „Зелени Родопи”
по Мярка 226 „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни
дейности” финансирана по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
2. Разработеният проект „Зелени Родопи” е в съответствие и отговаря на
приоритетите заложени в плана за развитие на община Сатовча 2004-2013г.
3. Общински съвет Сатовча предоставя безвъзмездно за целите на проекта имоти
с номера както следва:
 № 034200 в местността „Тузлата” в землището на село Кочан;
 № 111001 в местността „Тикале” в землището на село Слащен;
 № 000069 в местността „Казаня” в землището на село Сатовча;
 № 059006 в местността „Гробе” в землището на село Долен;
 № 000082 в местността „Дживнар” в землището на село Плетена
и дава съгласието си същите да се използват за поставяне на пожароизвестителни кули
по проект „Зелени Родопи”.
4. 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 по мярка 226
„Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни
дейности” финансирана по Програма за развитие на селските райони 20072013 г.
 Да подписва или упълномощи представител, с право да подписва всеки
изискуем документ, във връзка със спецификата и условията по Поканата за
набиране на проектни предложения.
Заповед № ОА-АК-349 / 11.07.2012 година на Областния управител на област
Благоевград, с която връща решения № 145 и 153 от Протокол № 11 / 27.06.2012
година на Общински съвет Сатовча, за ново обсъждане.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема
РЕШЕНИЕ № 170
На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК-349 от
11.07.2012 година на Областния управител Благоевград, Общински съвет Сатовча прави
промяна в свое решение № 145 от 27.06.2012 година, като думата „променя” в началото
на решението се заменя с „дава съгласие да се промени” и потвърждава останалата част
от текста в решение № 145 от 27.06.2012 година.
Заповед № ОА-АК-349 / 11.07.2012 година на Областния управител на област
Благоевград, с която връща решения № 145 и 153 от Протокол № 11 / 27.06.2012
година на Общински съвет Сатовча, за ново обсъждане.
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С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема
РЕШЕНИЕ № 171
На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК-349 от
11.07.2012 година на Областния управител Благоевград, Общински съвет Сатовча прави
промяна в свое решение № 153 от 27.06.2012 година, като думата „променя” в началото
на решението се заменя с „дава съгласие да се промени” и потвърждава останалата част
от текста в решение № 153 от 27.06.2012 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
промяна начин на трайно ползване на имот, публична общинска собственост –
пасище, мера, съгласно чл.25, ал.1 и ал.9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.45и от
ППЗСПЗЗ.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 172
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1. т.8 от ЗМСМА и във връзка с
чл.45и от ППЗСПЗЗ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване на имот –
публична общинска собственост, представляващ пасище, мера на гора, както следва:
- имот № 000386, с площ от 565.121 дка, находящ се в м. „Казаня”, в землището на
село Сатовча, община Сатовча
- имот № 000369, с площ от 623.534 дка, находящ се в местността „Горни козен” в
землището на село Слащен, община Сатовча
- имот № 017061, с площ от 127.261 дка, находящ се в местността „Баядка” в
землището на село Слащен, община Сатовча
- имот № 111001, с площ от 334.160 дка, находящ се в местността „Тикале” в
землището на село Слащен, община Сатовча
- имот № 124018, с площ от 210.951 дка, находящ се в местността „Марево” в
землището на село Слащен, община Сатовча
- имот № 000338, с площ от 587.419 дка, находящ се в местността „Дзигоньо” в
землището на село Туховища, община Сатовча
- имот № 000341, с площ от 240.389 дка, находящ се в местността „Петелица” в
землището на село Туховища, община Сатовча
- имот № 089020, с площ от 252.126 дка, находящ се в местността „Дълбоките
падини” в землището на село Годешево, община Сатовча
- имот № 004020, с площ от 57.610 дка, находящ се в местността „Двата дъба” в
землището на село Годешево, община Сатовча
2. Променя начина на трайно ползване на имот – частна общинска собственост,
представляващ изоставена нива на гора, както следва:
- имот № 040026, с площ от 21.832 дка, находящ се в местността „Гъстака” в
землището на село Туховища, община Сатовча
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
Преобразуване чрез сливане на начално училище „Яне Сандански” с.Жижево,
община Сатовча със средно общообразователно училище „Христо Смирненски”
с.Кочан, община Сатовча в СОУ „Христо Смирненски с.Кочан, община Сатовча,
област Благоевград.
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С 11 гласа „за”, 1 глас „против” о гласа „въздържали се”. Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 173
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 и ал.7 от ППЗНП предлага на министъра на образованието, младежта
и науката да бъде преобразувано чрез сливане на начално училище „Яне Сандански”
село Жижево, община Сатовча със средно общообразователно училище „Христо
Смирненски” село Кочан, община Сатовча, област Благоевград в СОУ „Христо
Смирненски” село Кочан, община Сатовча, област Благоевград, считано от началото на
учебната 2012 / 2013 год.
2. Учениците от НУ „Яне Сандански” село Жижево да бъдат пренасочени към СОУ
„Христо Смирненски” село Кочан, община Сатовча при спазване условията на чл.9от
ЗНП и осигуряване на безплатен транспорт.
3. Трудовите правоотношения да се уредят при условията на чл.123, ал.1, т.1 от
КТ.
4. Задължителната документация, фонда от учебници и досиетата на персонала
да се съхраняват в СОУ „Христо Смирненски” село Кочан, община Сатовча.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
съществуването на маломерни – самостоятелни и слети паралелки в училищата на
община Сатовча за учебната 2012 / 2013 год., съгласно чл.11 и чл.11а от Наредба №
7 на МОМН от 29 декември 2000 год. / изм.и доп. ДВ бр.4 от 15 януари 2010 г.,бр.75
от 24.09.2010 г., бр.17 от 28.02.2012 г./ за определяне броя на паралелките и групите
и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 174
На основание чл.11 и чл.11а от Наредба № 7 на МОМН за определяне броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена Общински съвет – Сатовча допуска съществуването на маломерни
– самостоятелни и слети паралелки за учебната 2012 / 2013 год. като осигурява
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти както следва:
Училище

СОУ - Сатовча
СОУ - Кочан
СОУ - Слащен
СОУ - Вълкосел

Клас

Брой
ученици

Вид
паралелка

Недостиг
на
ученици

I – клас
VIII a – клас
VIII б – клас
IV – клас
VI – клас

15
16
16
14
17

самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна

1
2
2
2
1

III – клас
V – клас
VI – клас
VII а – клас
VIII a – клас
VIII б – клас

13
16
13
17
17
16

самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна

3
2
5
1
1
2

Необходими
средства за
дофинансира
не
/общо /
1 475.00 лв.
885.00 лв.
2 950 лв.
1 770.00 лв.
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ОУ - Крибул

ОУ - Долен
ОУ- Плетена

ОУ - Ваклиново
ОУ - Боголин
ОУ - Туховища

ОУ – Годешево

НУ – Осина
НУ - Фъргово

X б – клас
I и III – клас
II и IV – клас
V и VI – клас
VII и VIII – клас
II и IV – клас
V и VII – клас
II – клас
IV – клас
V – клас
VI – клас
VII – клас
VIII – клас
II и III – клас
VI и VII – клас
VIII - клас
I и IV – клас
II и III – клас
II – клас
IV – клас
V и VI – клас
VII – клас
I и II – клас
III и IV – клас
V и VIII – клас
VI и VII – клас
I и IV – клас

16
11
10
12
10
15
11
15
13
11
12
15
11
12
12
8
7
8
13
13
13
12
9
6
11
10
10

I и III клас
II и IV – клас

9
10

самостоятелна
слята
слята
слята
слята
слята
слята
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
слята
слята
самостоятелна
слята
слята
самостоятелна
самостоятелна
слята
самостоятелна
слята
слята
слята
слята
слята

2
5
6
6
8
1
7
1
3
7
6
3
7
4
6
10
9
8
3
3
5
6
7
10
7
8
6

слята
7
слята
6
Обща сума за дофинансиране:

14 750.00 лв.
7 080.00 лв.

7 965.00 лв.

8 850.00 лв.
15 045.00 лв.
6 490.00 лв.

28 320.00 лв.
5 310.00 лв.
11 505.00 лв.
112 395.00 лв.

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
запазване статута на средищни училища на СОУ „Св.св.Кирил и Методий” –
с.Сатовча и СОУ „Христо Смирненски” – с.Кочан и предложение за включване в
списъка на средищните училища на СОУ „Христо Ботев” с.Вълкосел за учебната
2012 / 2013 год., приет с ПМС № 84 от 06.04.2009 год./обн., ДВ, бр.29 от 2009 год.,
изм.и доп., бр.51, 79 и 87 от 2009 год. и бр.3, 12 и 97 от 2010 год., бр.60 и 97 от 2011 г.
и бр.18 от 2012 г./
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 175
На основание чл.7, ал.1 и ал.2 от ПМС № 84 от 06.04.2009 год./обн., ДВ, бр.29 от
2009 год., изм.и доп., бр.51, 79 и 87 от 2009 год. и бр.3, 12 и 97 от 2010 год., бр.60 и 97 от
2011 г. и бр.18 от 2012 г./ за приемане на списък на средищните училища в Република
България и във връзка с § 6в, ал.1 от допълнителните разпоредби на Закона за
народната просвета ОбС – Сатовча предлага на Министъра на образованието,
младежта и науката следното:
1. Да се запази статута на средищни училища на СОУ „Св.св.Кирил и Методий” –
с.Сатовча и СОУ „Христо Смирненски” – село Кочан за учебната 2012 / 2013 год.
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2. В списъка на средищните училища в Република България да се включи
допълнително СОУ „Христо Ботев” село Вълкосел, и СОУ „Св. Климент Охридски” село
Слащен, община Сатовча, считано от началото на учебната 2012 / 2013г.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
реализацията на проект „Долината на Места” и участие на община Сатовча, като
член на Сдружение с нестопанска цел „Долината на Места”, и приемане на проект
на Устав на Сдружението
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 176
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.15, във връзка с чл.21, ал.2
от ЗМСМА РЕШИ:
1. Дава съгласието си община Сатовча да стане член на Сдружение с нестопанска
цел „Долината на Места”.
2. Приема Проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел „Долината на Места”
3. Определя за представител на община Сатовча в Сдружението д-р Арбен Мименов
– Кмет на община Сатовча или упълномощено от него лице.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
освобождаване от такса за детска градина на лицето Марияна Илиева Севриева –
ЕГН 8206040091, с постоянен адрес с.Ваклиново, община Сатовча
С 10 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 177
Общински съвет Сатовча на основание чл.8, ал.6, от ЗМДТ и чл.9 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги освобождава от такса
за детска градина Мариян Валериев Севриев за 2012 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
одобряване на ПУП – ПЗ и ПР за поземлен имот № 050048 в местността
„Тозлуолан”, землище на село Сатовча за строителство на „Цех за производство
на еко-био-пелети и търговско складова база”.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 178
Одобрява ПУП – ПЗ /план застрояване/ и ПР /план регулация/ за поземлен имот
№ 050048 в местността „Тозлуолан” землище на село Сатовча за строителство на „Цех
за производство на еко-био-пелети и търговско складова база” с възложител фирма „Еко
Био Пелети” ЕООД гр. София ЕИК 201591483 с управител инж. Пламен Димитров
Буюклийски, съгласно приложен проект. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението процедури.
На основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник” решението подлежи на обжалване чрез община Сатовча до Административен
съд – Благоевград
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно,
провеждане на публичен търг за продажба за земеделски имот с начин на трайно
ползване – изоставена нива с площ от 8.123 дка, находящ се в местността
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„Равнища”, в землището на село Слащен, съставляващ имот № 102138 – частна
общинска собственост, актуван с АЧОС № 299 / 07.06.2012 година
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 179
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, 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 земеделски имот, с начин на трайно ползване –
изоставена нива, с площ от 8.123 дка, находящ се в местността „Равнища”, в землището
на село Слащен, съставляващ имот № 102138 – частна общинска собственост, актуван с
АЧОС № 299 / 07.06.2012 година.
2. Утвърждава оценката на лицензиран оценител, възлизаща на 6 701 лв.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно
разглеждане и приемане на експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител
„Селма” ЕООД гр. Гоце Делчев за недвижим имот – частна общинска собственост, а
именно: част от партерен етаж обособен като самостоятелен обект, находящ се в
югоизточната част на жилищен блок, състоящ се от три броя помещения и сервизна
част, с обща застроена площ от 105 кв.м. (сто и пет) квадратни метра в село
Сатовча.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 180
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост ПРИЕМА изготвената оценка от независим лицензиран
оценител „Селма” ЕООД гр. Гоце Делчев за недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно: част от партерен етаж обособен като самостоятелен обект,
находящ се в югоизточната част на жилищен блок, състоящ се от три броя помещения и
сервизна част, с обща застроена площ от 105 кв.м. (сто и пет) квадратни метра в село
Сатовча, в размер на 39 500 лв.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно
разглеждане и приемане на експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител
„Селма” ЕООД гр. Гоце Делчев за земеделски имот с начин на трайно ползване –
изоставена нива, с площ 0.544 дка., съставляващ имот № 102071, находящ се в
местността „Бресте” по картата за землището на село Слащен.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 181
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост ПРИЕМА изготвената оценка от независим лицензиран
оценител „Селма” ЕООД гр. Гоце Делчев за земеделски имот с начин на трайно ползване
– изоставена нива, с площ 0.544 дка., съставляващ имот № 102071, находящ се в
местността „Бресте” по картата за землището на село Слащен, в размер на 395.00 лв.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно
одобряване разходите за командировка за периода от 01.01.2012 година до
30.06.2012 година.
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С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 182
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински
съвет Сатовча одобрява разходите за командировка за периода от 01.01.2012 година до
30.06.2012 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча в размер на 920.00
(деветстотин и двадесет) лв. направени на основание командировъчни заповеди №№
013, 066, 041, 063, 083, 067, 118, 131, 140, 148, 155, 166, 193, 297, 310, 346, 368, 377, 384
и 393.
Преписка, постъпила от администрацията на Президента на Република
България, относно опрощаване на
задължения към държавно обществено
осигуряване по молба на Елина Борисова Кумбарова от село Кочан, община
Сатовча, област Благоевград.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 183
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 3418.54 /три хиляди четиристотин и осемнадесет лева и петдесет и четири стотинки/,
от които 2400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/ - главница и 1018.54 лв. /хиляда и
осемнадесет лева и петдесет и четири стотинки/ - дължима лихва на Елина Борисова
Кумбарова, жител на село Кочан, 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 общо на 304.21 лв. от временната нетрудоспособност
при раждане на г-жа Кумбарова, са крайно недостатъчни за издръжката на семейството,
и сумата, която трябва да върнат е непосилна за тях, същевременно съпругът й е
безработен.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно
одобряване от Общински съвет Сатовча на ПУП – ПЗ за имот пл.№ 000381,
находящ се в местността „Дикчан”, землище на село Плетена.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 184
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1. т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1
от ЗУТ одобрява ПУП – ПЗ за имот пл. № 000381 находящ се в местността „Дикчан”,
землище на село Плетена.
На основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник” решението подлежи на обжалване чрез община Сатовча до Административен
съд Благоевград.
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Молбата от Сдружение с нестопанска цел „Спорт и здраве за всички” със
седалище и адрес на управление село Сатовча, със съучредители Съби Миленов
Айвазов и Бисер Орлинов Влайков.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 185
На основание чл.17, ал.1, т.10 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча с
настоящото решение потвърждава, че проекта за изграждане на спортни съоръжения
отговаря на приоритетите заложени в програмата за управление на община Сатовча за
периода 2012-2015 година.

15

