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 № 22
От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 01.03.2013 година.
Дневен ред:
1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
изпълнението на бюджета на община Сатовча за 2012 година.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
отчет за състоянието на Общинския дълг към 31.12.2012 г.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
Проект за бюджет на общината за 2013 година.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на община Сатовча за
периода 2012-2015 година за календарната 2012 година.
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 20072013 с проект с работно заглавие „Устойчиво развитие на община Сатовча чрез
подготовка на интегриран план за обновяване и развитие на община Сатовча”.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
постъпила молба Вх.№ 94-00-79 от 24.01.2013 г. от Красимир Лозанов Качанов за
изменение на улична регулация от О.Т.40 кв.2 по ПР на с.Сатовча. община Сатовча,
област Благоевград.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с
начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 1.393 дка, находящ се в
местността „Атьов гроб” в землището на село Фъргово, съставляващ имот №
008047 – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 323 / 01.02.2013г.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
предоставяне и актуализиране на ползването на общинските мери и пасища за
общо и индивидуално ползване за отглеждане на животни за 2013 година.
9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
приемане на Общински годишен план за младежта – 2013г.
10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
одобряване разходите за командировка за периода от 01.07.2012 година до
31.12.2012 година включително.
11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
постъпила молба от „РИСК ИНЖИНЕРИНГ” АД с. Сатовча за изменение
регулацията на УПИ III от кв.76 по плана на стопански двор с.Сатовча, община
Сатовча, област Благоевград, във връзка с извършена корекция на дерето.
12. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сатовча” с проект по

обявената трета покана за набиране на проектни предложения по Програмата за
трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска
Република Македония, Бюджетна линия №: 2007CB16IPO007 – 2012 – 3.
13. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – Председател на Общински съвет
Сатовча, относно Решение № 264 от 31.01.2013 г. и Заповед на Областния
управител № ОА-АК-90 от 12.02.2013 г.
14. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – Председател на Общински съвет
Сатовча, относно Решение № 262 от 31.01.2013 г. и Заповед на Областния
управител № ОА-АК-92 от 12.02.2013 г.
15. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – Председател на Общински съвет
Сатовча относно Решение № 263 от 31.01.2013 г. и Заповед на Областния
управител № ОА-АК-89 от 12.02.2013 г.
16. 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 2013 г. и провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в приземен етаж от
сградата на кметство с.Кочан с площ от 50 кв.м, съставляващ УПИ X – 443, от кв.27
по плана на село Кочан – общинска собственост за развиване на дейност кафе –
фитнес.
17. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, относно
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
на Адриана Антонова Амушева и Денис Антонов Амушев от село Слащен.
18. Разни.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча относно
изпълнението на бюджета на община Сатовча за 2012 година.
С 13 гласа „за”, без „против” и 4 гласа „въздържали се”
Сатовча прие:

Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 271
I. Общински съвет Сатовча - на основание Чл.30, ал.1 от ЗОБ и
Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА - приема изпълнението на бюджета към
31.12.2012 год. по приходната и разходната част, по функции и дейности,
както следва:
1. Държавни приходи в т.ч.

5 896 105 лв.

1.1. Субсидия от РБ ( 3100)

5 361 283 лв.

- Субсидия от РБ ( 3111)

5 280 659 лв.

- Други получени целеви трансфери ( 3128 )
1.2. Приходи от услуги и собственост/недан.приходи/
- приходи от храна – столуващи ученици
- приходи от наеми

80 624 лв.
33 368 лв
29 053 лв.
2 256 лв.

- лихви по разплащателни бюджетни с-ки

44 лв.

- пол.застрахов.обещетения

148 лв.

- дарения

1 867 лв.

1.3. Трансфери в т.ч.

- 121 462 лв.

- Параграф 6101 от МОМН и избори

14 128 лв.

- Параграф 6105 от ПВЗ

26 236 лв.

- Вътрешен трансфер от актуализация

- 166 648 лв.

- Параграф 6401 от ПУДООС

4 822 лв.

1.4. Получени капиталови трансфери по ПТрГС BG – GR

377 293 лв.

- Получен капиталов трансфер училище Плетена

377 293 лв.

1.5. Временен безлихвен заем между бюджетни и ИБСФ

- 3 591 лв .

- В т.ч. прехвърлени целеви по програма „ Успех „ и ЦОУП в ИБСФ - 3 591 лв.
1.6. Разходи по валутни операции

- 902 лв.

Остатък в началото на годината

572 079 лв.

Преходен остатък в ДД / нал. в края на год. / , който представлява: / - 321 963 / лв.
Остатък в училища

263 477 лв.

Неизплатени РЗ и ДОО в ОбА

49 051 лв.

Дейност 469 медиатор

3 381 лв.

Дейност 589 др. дейности по соц.осигуряване

3 888 лв.

Остатък по СМР училище Плетена

2 166 лв.

2. Местни приходи в т.ч.

2 270 056лв.

2.1. Имуществени данъци

274 367 лв.

/ патент – 22 144 лв., недвижими имоти – 45 441 лв., МПС – 175 529 лв., при
придобиване на
имущество и дарение – 30 520 лв., др. данъци – 21 лв.,
туристически данък – 712 лв./
2.2 Неданъчни приходи в т.ч.

735 809 лв.

- приходи от стоки и услуги, наеми, лихви

131 845 лв.

- приходи от такси ( ЦДГ, ДЯ, пазари, ТБО, технически услуги, админ. такси и
др.
457 112 лв.
- приходи от глоби, лихви и начети, застраховки и др.
- внесен ДДС и данък върху приходите

18 694 лв.
( - 33 606 лв.)

- приходи от концесии

2 000 лв.

- приходи от продажби на МДА & 40

97 063 лв.

- получении дарения

6 000 лв.

- получен трансфер по прогр.за енерг.ефективност

56 701 лв.

3. Взаимоотношения с ЦБ в т.ч.

1 229 286 лв.

- изравнителна субсидия

1 016 100 лв.

- целеви трансфери за КР

213 186 лв.

4. Трансфери в т.ч.

169 829 лв.

- получени трансфери от МТСП – Обществени трапезарии

22 962 лв.

- вътрешен трансфер за покриване на недостиг в МД ( от ДД ) (+ 166 648 лв.)
- предоставен трансфер РИОСВ Смолян ОБА Доспат
5. Безлихвени заеми

( -19 781 лв.)
( - 143 900 лв.)

- Временни безлихвени заеми м-у бюджетни и ИБСФ

( - 53 660 лв.)

- ПУДООС ( възстановяване на безлихвен заем)

( - 90 240 лв.)

6. Остатък в началото на годината

67 841 лв.

7. Преходен остатък в края разпределен по спр. прех.ост. в МД ( - 63 170 ) лв.
По отношение на собствените приходи на Общината имаме следната картина:

план

отчет

1.Имуществени данъци – преизпълнението с
9% е в резултат на подадени допълнителни
декларации за Патентен данък и събрани
недобори от данък МПС

251 000
лв.

274 367
лв.

2. Неданъчни приходи – приходи от
собственост и услуги –

308 201
лв.

278 697
лв.

90.42

457 112
лв.

89.51

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

510
700лв.

%
изпъл.
109,31

и сметоизвозване.

Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета.
Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, обл. Благоевград
към 31.12.2012 год. е 8 166 161 лв. ( 88,24 % ) в т.ч. по функции както следва:
1. Разходи ДД

5 896 105 лв.

– Общ. държавни служби -

610 119 лв.

- отбрана и сигурност

43 045 лв.

- образование

4 556 983 лв.

- здравеопазване

422 187 лв.

- социално осигуряване подпомагане и грижи

52 103 лв.

- жилищно строителство, БКС и ООС

0 лв.

- почивно дело, култура, религиозна дейност
в т.ч. трансфер за читалище Плетена

208 832 лв.
-107 070 лв.

- икономически дейности и услуги

2 836лв.

2. Разходи МД в т.ч.

2 270 056 лв.

– Общ. държавни служби -

534 742 лв.

- отбрана и сигурност

5 999 лв.

- образование

324 380 лв.

- здравеопазване

65 253лв.

- социално осигуряване подпомагане и грижи

191 903 лв.

- жилищно строителство и БКС

542 127 лв.

- Опазване на околната среда

225 710 лв.

- почивно дело, култура, религиозна дейност

51 071 лв.

- икономически дейности и услуги

328 871 лв.

Общи приходи и разходи по бюджета за 2012 год.

1. Приходи ДД

план

отчет

6 560
248

5 896
105

2. Разходи ДД

6 560
248

5 896 105

3. Приходи МД

2 693
749

2 270 056

4. Разходи МД

2 693
749

2 270 056

Общо приходи

9 253
997

8 166 161

Общо разходи

9 253
997

8 166 161

I I. Общински съвет Сатовча, на основание Чл.42 ал.4 от ЗОБ и Чл. 21
ал.1 т.6 от ЗМСМА – приема отчета за изпълнението на ИБСФ на Кохезионния
и структурните фондове към Националния фонд ( ИБСФ – 3 – КСФ), както
следва:
Към 31.12.2012 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 .
8 495,00 лв.
Извършените разходи от фонда към 31.12.2012 са
17 373,00 лв.
Остатък към 31.12.2012
14 672,00 лв.
2. Общински фонд за покриване на р-ди от приватизация - нач.салдо и
остатък 2012г.
2 861 лв.
3. Специален фонд за инвестиции – нач.салдо и остатък 2012 г 19 798 лв.
4. По ОПРР – общо приходи и разходи
- от преходен остатък в началото
- наличност в края на годината

33 лв.
33 лв.

5. По ОП „ РЧР ” – личен асистент :
- от преходен остатък в началото
- получен трансфер до 31,12, 2012 год.
- лихви
- временни безлихвени заеми м-у бюджетни и ИБСФ
- преведени суми за заплати и осигуровки по програма личен асистент
- наличност в края на годината

5 лв.
95 823 лв.
7 лв.
10 000 лв.
97 086 лв.
8 749 лв.

6. По ОР „ РЧР „ – „ Нови възможности „ – проект Годешево
- получен трансфер до 31,12, 2012 год.

89 729 лв.

- лихви
- временни безлихвени заеми м-у бюджетни и ИБСФ
- разходи по изпълнение на проекта
- наличност в края на годината

59 лв.
9 000 лв.
73 317 лв.
25 469 лв.

7. По ОР „ РЧР „ – „ Нов избор – развитие и реализация „
- получен трансфер до 31,12, 2012 год.
- лихви
- временни безлихвени заеми м-у бюджетни и ИБСФ
- разходи по изпълнение на проекта
- наличност в края на годината

17 367 лв.
1 лв.
34 667 лв.
51 994 лв.
41 лв.

8. По ОПРСР – общо приходи и разходи :
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2012
- получени трансфери по програма „Училищен плод „
- разходи по програма „Училищен плод „
- остатък в края на годината

10 916 104,00 лв.
21 852,00 лв.
436,00 лв.
436,00 лв.
10 937 956,00 лв.

I I I. Общински съвет Сатовча - на основание Чл.30, ал.1 от ЗОБ и
Чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА - приема актуализирания списък на КР съгласно
приложение.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно отчет за състоянието на Общинския дълг към 31.12.2012 г.
прие:

С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
РЕШЕНИЕ № 272

Общински съвет Сатовча на основание чл.9, ал.1, 2 и 3 от ЗОД приема
отчета на Кмета на община Сатовча за състоянието на Общинския дълг
съгласно приложението.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно Проект за бюджет на общината за 2013 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и 5 гласа „въздържали се” Общински съвет
Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 273
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча прави
следното изменение в Приложение № 2 - Поименния списък на обектите за
капиталови разходи за 2013 г. на община Сатовча: В точка Г - капиталова
субсидия за ремонт на пътища –IV класна пътна мрежа, от точка 5- ремонт на
път Годешево-Туховища да се прехвърлят 10 000 лв. в точка 1 –
възстановяване на тротоари на главната улица в с.Сатовча.

РЕШЕНИЕ № 274
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, определя
размера на възнаграждението на кметовете на кметства (Приложение № 6) в
община Сатовча, както следва:
№
по
ред

Населено
място

Име, презиме и фамилия

Основни

1

Сатовча

Д-р Арбен Мустафов Мименов

1500

2

Кочан

Юрий Искренов Моллов

850

3

Ваклиново

Пламен Младенов Братанов

800

4

Жижево

Бисер Събев Младенов

700

5

Вълкосел

Рамиз Ибраимов Билюков

850

6

Боголин

Бисер Емилов Караилиев

700

7

Слащен

Джеит Мустафа Нейзир

800

8

Туховища

Венцислав Райчев Шишманов

800

9

Годешево

Евелина Светланова Чолакова

800

10

Плетена

Румен Детелинов Арнаудов

800

11

Крибул

Ибраим Юсеинов Шишков

700

12

Осина

Славчо Красимиров Хаджиев

700

месечни РЗ

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно Проект за бюджет на общината за 2013 година.
прие:

16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
РЕШЕНИЕ № 275

На основание Чл.12 от ЗОБ и Чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА – Общински съвет
Сатовча:
1.Приема бюджета на общината общо и по структура както следва:
- Дейности „Държавна отговорност”
Приходи – 5 681 257,00
Разходи – 5 681 257,00
- Местни (общински дейности)
Приходи – 2 676 035,00
Разходи - 2 796 598,00
Дефицит – 120 563,00
- Общо
Приходи – 8 357 292,00
Разходи - 8 477 855,00
Дефицит – 120 563,00

Намира бюджетния дефицит за нормален – под 2 % от общите приходи и
задължава кмета на общината в процеса на изпълнение на бюджета да мобилизира
усилията на ОбА за привличане на допълнителни източници и икономично
изразходване на средствата за преодоляване на необвръзката.
2.Приема плана за капиталовите разходи съгласно приложения списък.
/приложение № 2/ и решение № 273
3.Приема разпределението на предходния остатък по отговорности и
дейности. /приложение № 3 /
4.Приема разчета за ИБСФ съгласно приложението. / приложение № 4 /
5.Приема поименния списък и средствата за транспорт на пътуващия
педагогически персонал в учебните заведения на територията на общината – до
размера на получената целева субсидия от МФ . / приложение № 5 /
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 276
На основание Чл.12 от ЗОБ и Чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА – ОбС Сатовча:
Приема средствата за работни заплати и осигурителни вноски на общинска
администрация в размер на 661 500,00 лв.,
Приема размера на индивидуалните работни заплати на кметовете на
кметства съгласно решение № 274.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 277
На основание Чл.12 от ЗОБ и Чл.21 ал.1 т.2от ЗМСМА – ОС Сатовча:
Приема общата численост на общинска администрация в размер на 73,5 бр. и
делегира правото на кмета на общината да определи индивидуалните работни
заплати на служителите - до размера на посочената в т.6 сума.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на
община Сатовча за периода 2012-2015 година за календарната 2012 година.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 278
На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча приема годишен
отчет за изпълнение на Програма за управление на община Сатовча за периода
2012 – 2015 година за календарната 2012 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 с проект с работно заглавие „Устойчиво развитие
на община Сатовча чрез подготовка на интегриран план за обновяване и
развитие на община Сатовча”.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:

РЕШЕНИЕ № 279
реши:

Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.12, 19 и 23 от ЗМСМА

1. Дава съгласие община Сатовча да кандидатства за безвъзмездна
финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 с проект с работно заглавие
„Устойчиво развитие на община Сатовча чрез подготовка на интегриран план
за обновяване и развитие на община Сатовча”.
2. Дейностите по проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за
развитие 2007-2013.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да предприеме всички
необходими действия свързани с изготвяне и изпълнение на проекта.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно постъпила молба Вх.№ 94-00-79 от 24.01.2013 г. от Красимир Лозанов
Качанов за изменение на улична регулация от О.Т.40 кв.2 по ПР на с.Сатовча.
община Сатовча, област Благоевград.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 280
Общински съвет Сатовча на основание чл.22, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134,
ал.2, т.6 от ЗУТ дава съгласие да бъде частично изменена уличната регулация
между О.Т.40 по ПР на с.Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
земеделски имот с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от
1.393 дка, находящ се в местността „Атьов гроб” в землището на село
Фъргово, съставляващ имот № 008047 – частна общинска собственост,
актуван с Акт за частна общинска собственост № 323 / 01.02.2013г.
прие:

С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
РЕШЕНИЕ № 281

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 1.393 дка, находящ се в местността
„Атьов гроб” в землището на село Фъргово, съставляващ имот № 008047 – частна
общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 323 /
01.02.2013г.
2. Утвърждава оценката изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 1382
лв.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно предоставяне и актуализиране на ползването на общинските мери и

пасища за общо и индивидуално ползване за отглеждане на животни за 2013
година.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 282
1. Общински съвет Сатовча, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и
във връзка с чл.37о, от ЗСПЗЗ, приема Годишен план за паша за 2013 год. на
община Сатовча и дава съгласието си за предоставяне на мери и пасища, както
следва:
- За общо ползване – 22 755,272 дка ;
- За индивидуално ползване – 15 000 дка;
ОБЩО: 37 755,272 дка;
- Определя съответно до 2 дка за 1 брой дребен рогат добитък и до 5
дка за 1 брой едър рогат добитък.
2. Общински съвет с. Сатовча задължава ползвателите да спазват
условията на Системата за кръстосано съответствие, която е изградена от
Законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и Условията за добро
земеделско и екологично състояние. Методиката за прилагане на кръстосаното
съответствие е утвърдена със заповед №РД09-1102/08.08.2012г. на Министъра
на земеделието и храните.
3. На основание чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ – Общински съвет с. Сатовча
определя такса за индивидуално ползване на мери и пасища в размер на 2.00
лв. за 1 дка, като таксата да се използва за поддържането на тези мери и
пасища.
4. Задължава Общинска администрация – Сатовча да осигурява наличие
на постоянно затревени площи (мери и пасища) в съотношение минимум 5 дка
за отглеждане на 1 (едно) възрастно животно от рода на ЕРД (на възраст над
24 месеца;
- минимум 1 дка за отглеждане на 1 (едно) младо животно от рода на
ЕРД (на възраст от 2 до 8 месеца);
- минимум 2 дка за отглеждане на 1 (едно) младо животно от рода на
ЕРД (на възраст от 8 до 24 месеца);
- минимум 0,5 дка за отглеждане на 1 (едно) животно от рода на ДРД;
- минимум 0,5 дка за отглеждане на 1 (едно) животно от рода на
еднокопитните;
5. Да се спазва стриктно, утвърдения от Министерството на земеделието
и храните „Ред за предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани –
животновъди за общо ползване”.
6. Задължава Общинска администрация – Сатовча да не предоставя
мери и пасища на животновъди, чиито ферми не отговарят на изискванията на
Наредбата за отглеждане на селскостопански и други животни на територията
на община Сатовча и на животновъди, които са системни нарушители на
Закона за опазване на селскостопанското имущество.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно приемане на Общински годишен план за младежта – 2013г.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 283
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема
Общински годишен план за младежта – 2013 г. на община Сатовча.

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно одобряване разходите за командировка за периода от 01.07.2012
година до 31.12.2012 година включително.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 284
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната
Общински съвет Сатовча одобрява разходите за командировка за периода от
01.07.2012 година до 31.12.2012 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община
Сатовча в размер на 1010.00 лв. /хиляда и десет лева/ направени на основание
командировъчни заповеди № 408, 430, 435, 452, 491, 508, 528, 537, 552, 570, 573,
578, 582, 590, 611, 633, 644, 661, 680, 727, 749, 751, 774, 790 и 798.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно постъпила молба от „РИСК ИНЖИНЕРИНГ” АД с. Сатовча за
изменение регулацията на УПИ III от кв.76 по плана на стопански двор
с.Сатовча, община Сатовча, област Благоевград, във връзка с извършена
корекция на дерето.
С 15 гласа „за” без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 285
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.22, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.134,
ал.2, т.8 от ЗУТ дава съгласие да бъде частично изменена регулацията на дерето от
кв.76 по плана на стопански двор с.Сатовча, като общинското място извън
корекцията на дерето се предаде към УПИ III от кв.76 по плана на стопански двор
с.Сатовча.
2. Площта, общинска собственост около 90 кв.м., която ще се предаде към
УПИ III kw.76 по плана на стопански двор с.Сатовча, да се заплати по цени
определени от лицензиран оценител и одобрени от Общински съвет Сатовча.
Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – Председател на Общински
съвет Сатовча, относно Решение № 264 от 31.01.2013 г. и Заповед на
Областния управител № ОА-АК-90 от 12.02.2013 г.
прие:

С 14 гласа „за” без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
РЕШЕНИЕ № 286

Общински съвет Сатовча на основание 45, ал.9 от ЗМСМА прегласува решение №
264/31.01.2013 г., а именно:
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във
връзка с чл.45и от ППЗСПЗЗ реши:
Дава съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване на имоти –
публична общинска собственост, представляващи пасище, мера на друга
селскостопанска територия, както следва:
1. Имот № 072047, с площ от 0.701 дка, находящ се в м. „Горни Банен”, в
землището на село Плетена, община Сатовча.

2. Имот № 035136, с площ от 0.687 дка, находящ се в м. „Алик” в землището
на село Вълкосел, община Сатовча.
Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – Председател на Общински
съвет Сатовча, относно Решение № 262 от 31.01.2013 г. и Заповед на
Областния управител № ОА-АК-92 от 12.02.2013 г.
прие:

С 15 гласа „за”,без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
РЕШЕНИЕ № 287

Общински съвет Сатовча на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА
прегласува решение № 262/31.01.2013 г., а именно:
1. 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 г. на комисията по чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ, а именно:
- имот № 015221 в землището на с.Кочан, местността „Кундевица” (Чигарев
дол) в размер на 1.211 дка.
Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – Председател на Общински
съвет Сатовча относно Решение № 263 от 31.01.2013 г. и Заповед на Областния
управител № ОА-АК-89 от 12.02.2013 г.
С 15 гласа „за”,без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 288
Общински съвет Сатовча на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА прегласува
решение № 263/31.01.2013 г., а именно:
1. 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 г. на комисията по чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ, а именно:
- имот № 000362 в землището на с.Слащен, местността „Средна бърчина” в
размер на 3.449 дка.
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 2013 г. и провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение,
находящо се в приземен етаж от сградата на кметство с.Кочан с площ от 50
кв.м, съставляващ УПИ X – 443, от кв.27 по плана на село Кочан – общинска
собственост за развиване на дейност кафе – фитнес.
прие:

С 15 гласа „за”,без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
РЕШЕНИЕ № 289

1. Общински съвет Сатовча на основание чл.8, ал.9 от ЗОС, приема следната
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост в община Сатовча през 2013 г. приета с Решение № 250 / 31.01.2013 г.
на Общински съвет Сатовча.
В раздел „А” – Описание на имотите, които общината има намерение да
предостави под наем се добавя:
Т.7. Отдаване под наем на помещение, находящо се в приземен етаж от
сградата на кметство с.Кочан с площ от 50 кв.м, съставляващ УПИ X – 443, от кв.27
по плана на село Кочан – общинска собственост.
2. 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 отдаване под наем на помещение, находящо се
в приземен етаж от сградата на кметство с.Кочан с площ от 50 кв.м, съставляващ
УПИ X – 443, от кв.27 по плана на село Кочан – общинска собственост за развиване
на дейност кафе – фитнес, като подобренията, обособяването на самостоятелен
вход и др. ще са за сметка на наемателя.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча,
относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на Адриана Антонова Амушева и Денис Антонов Амушев
от село Слащен.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 290
Общински съвет – Сатовча във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, дава
съгласието си за внасяне на предложение в министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на
Адриана Антонова Амушева с ЕГН 9903230095 и Денис Антонов Амушев с ЕГН
1041120167, жители на село Слащен.

