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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 
Дата: 31.03.2016 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 № 5 

 
От заседание на  Общински съвет – Сатовча, проведено на 25 март 2016 

година. 
 

РЕШЕНИЕ № 67 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и във връзка с 
чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА реши: 

Допълва Списъка-проект обекти, за които имаме готовност за подготовка, 
разработване и кандидатстване за финансиране на Програма за управление на община 
Сатовча за мандат 2015 – 2019 година,  с нова  точка 10 – Изграждане  на  външен 
довеждащ водопровод за питейна вода от местността Батниш до резервоар 1200 куб. м 
до село Вълкосел. 

 

РЕШЕНИЕ № 68 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и във връзка с 
чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА реши: 

Допълва Списъка-проект обекти, за които имаме готовност за подготовка, 
разработване и кандидатстване за финансиране на Програма за управление на община 
Сатовча за мандат 2015 – 2019 година, като в точки 4, 13, и 25 се допълва с. Слащен. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 69 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и във връзка с 
чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА приема Програма за управление на община Сатовча за мандат 
2015 – 2019 година.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 70 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 37о от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи: 

1. Приема Годишен план за паша  за 2016 година на община Сатовча. 
2. Задължава ползвателите да спазват условията на Системата за кръстосано 

съответствие, която е изградена от Законоустановените изисквания за управление и 
Условията за добро земеделски и екологично състояние. Методиката за прилагане на 
кръстосано съответствие е утвърдена със Заповед № РД09-1102/08.08.2012 г. на 
Министъра на земеделието и храните. 
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РЕШЕНИЕ № 71 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА 
приема следната ценова листа на дървени материали по категории за стояща дървесина 
на корен съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървени горски продукти, както следва: 

Категория/Сортимент 
Продажна цена по 
тарифа на корен 

лева/куб. м 
  

ИГЛОЛИСТНИ  
  

ЕДРА  
Трупи за бичене Iа клас  

В т. ч. ела 99,00 
В т. ч. смърч 99,00 
В т. ч. бял бор 79,00 
В т. ч. черен бор 65,00 
  

Трупи за бичене I клас  
В т. ч. ела 99,00 
В т. ч. смърч 99,00 
В т. ч. бял бор 79,00 
В т. ч. черен бор 65,00 
  

Трупи за бичене II клас  
В т. ч. ела 82,00 
В т. ч. смърч 82,00 
В т. ч. бял бор 69,00 
В т. ч. черен бор 50,00 
  

СРЕДНА  
Трупи за бичене III клас  

В т. ч. ела 55,00 
В т. ч. смърч 55,00 
В т. ч. бял бор 54,00 
В т. ч. черен бор 40,00 
  

ДРУГИ  
Обли греди IV + V клас – бял бор 35,00 
Обли греди IV + V клас – ела, смърч 35,00 
В т. ч. технологична дървесина – всички 
видове 

23,00 

  
ДРЕБНА  

Ритловици 35,00 
Съръци 35,00 
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РЕШЕНИЕ № 72 

 

  
ДЪРВА  

Технологична дървесина 23,00 
В т. ч. ОЗМ 35,00 
В т. ч. дърва 16 лв./пл. м3 
  

ШИРОКОЛИСТНИ  
  

ЕДРА  
В т. ч. букови 65,000 
  

СРЕДНА  
Трупи за бичене  
В т. ч. букови 45,00 
Технологична дървесина 45,00 
  

ДЪРВА  
ОЗМ 40,00 
Дърва широколистни – меки 16,00 лв./пл. м3 
Дърва широколистни – твърди  24,00 лв./пл. м3 
  

КОНТИНГЕНТ МЕСТНО 
НАСЕЛЕНИЕ (КМН) 

 

ИГЛОЛИСТНИ  
  

Iа клас 74,00 
I клас  

смърч  54,00 
ела 54,00 
бор 49,00 

II клас  
смърч  44,00 
ела 44,00 
бор 39,00 

III клас  
смърч  24,00 
ела 24,00 
бор 24,00 

IV клас  
обли греди, смърч, ела, бял бор 15,00 
Дребни, съръци, ритловици 15,00 

Иглолистни дърва за огрев 24,00 лв./пл. м3 
Широколистни дърва за огрев  

меки 7,00 лв./пл. м3 
твърди  19,00 лв./пл. м3 
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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 имоти – общинска 
собственост, в община Сатовча през 2016 година, а именно:  

В Раздел А „Имоти, които общината има намерение да предостави под наем” 
се добавя: 

т. 11. Помещение, находящо се на първи етаж от сграда Читалище в с. 
Годешево, с площ 72 кв. м за търговска дейност. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 73 

 

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 имоти – общинска 
собственост, в община Сатовча през 2016 година, а именно: 

В Раздел А „Имоти, които общината има намерение да предостави под наем” 
се добавя: 

т. 12. Петно за разполагане на ВТО в УПИ XII от кв. 18 по плана на с. Кочан, с  
площ от 8 кв. м. 

 

РЕШЕНИЕ № 74 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във 
връзка със Заповед № ОА-АК-63 от 11.02.2016 година на Областния управител на 
област с административен център – Благоевград, реши: 

Отменя Решение № 56 и Решение № 57 от 28.01.2016 година.  
 

 
РЕШЕНИЕ № 75 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1,  чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № 94-00-297 от 
16.03.2016 година от Мустафа  Ислямов – управител на фирма „БМ-3 Инвест”, 
Общинският съвет – Сатовча, реши: 

1. Одобрява задание за изработване ПУП – ПЗ и разрешава разработването на 
проект за подробен устройствен план – план застрояване за кравеферма в имот № 
035013 в местността Чичова бърчина, землище на с. Слащен, разширение на 
съществуваща кравеферма в имот № 035025, също собственост на „БМ – 3 Инвест” 
ЕООД. 

2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури. 

  
 

РЕШЕНИЕ № 76 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА и 
чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал. 6 от Наредбата за 
реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
помещение, находящо се партерен етаж от административна сграда Общинска 
администрация – Сатовча, публична общинска собственост, за монтиране на АТМ 
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(банкомат) и офис на банка за ИРМ (изнесено работно място), с обща площ 28 кв. м, 
със срок на ползване 5 години. 

2. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за 
общинската собственост определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 
280 лева (без ДДС). 

3. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи договор 
със спечелилия участник. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 77 

 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА и 
чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал. 6 от Наредбата за 
реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за 
монтиране на АТМ (банкомат)  на партерен етаж от административна сграда Кметство 
с. Кочан  – публична общинска собственост, с площ 3 кв. м, със срок на ползване 5 
години. 

2. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за 
общинската собственост определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 30 
лева (без ДДС). 

3. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи договор 
със спечелилия участник. 

РЕШЕНИЕ № 78 
 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА и 
чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал. 6 от Наредбата за 
реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
помещения, находящи се на първи етаж от административна сграда с. Вълкосел – 
публична общинска собственост, с площ  от 42,81 кв. м за лекарски кабинет, 
манипулационна, чакалня и санитарен възел със срок на ползване 5 години. 

2. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за 
общинската собственост определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 
10,70 лева (без ДДС). 

3. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи договор 
със спечелилия участник. 

 

РЕШЕНИЕ № 79 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА и 
чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал. 6 от Наредбата за 
реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
помещение, находящо се на първи етаж от сграда Читалище с. Годешево – публична 
общинска собственост, с площ  от 72 кв. м, за търговска дейност, със срок на ползване 
5 години. 

2. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за 
общинската собственост определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 
180,00 лева (без ДДС). 

3. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи договор 
със спечелилия участник. 
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РЕШЕНИЕ № 80 

 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА и 
чл. 6 и чл. 7 от Наредбата №  5 за поставяне на временни търговски обекти реши: 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на петно за разполагане на ВТО, с площ от 8 кв. м  в района на площадното 
пространство УПИ ХII, от кв. 18 по плана на с. Кочан по одобрена схема от главния 
архитект на общината, със срок на ползване 5 години. 

2. Определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 12,00 лева (без 
ДДС). 

3. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи договор 
със спечелилия участник. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 81 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ реши: 

Предоставя на Общинска служба по земеделие – Сатовча, земя от общинския 
поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:  

- имот № 012132, находящ се в местността Янкораша, землището на село 
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,199 дка, актуван с АЧОС № 622 от 18.03.2015 
година;  

- имот № 012314, находящ се в местността Долна лъка, землището на село 
Кочан, община Сатовча, с площ –0,091 дка, актуван с АЧОС № 624 от 18.03.2015 
година, които да бъдат възстановени на наследниците на Юсеин Алиев Атипов – бивш 
жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 82 

 

Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ реши: 

Предоставя на Общинска служба по земеделие – Сатовча, земя от общинския 
поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:  

- имот № 031045, находящ се в местността Тикале, землището на село 
Вълкосел, община Сатовча, с площ – 5,123 дка, актуван с АЧОС № 634 от 20.04.2015 
година, който да бъде възстановен на наследниците на Юсеин Селимов Трохлев – 
бивш жител на село Вълкосел, при спазване на нормативните изисквания. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 83 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с параграф 6 „е” от 
допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 5 от ПМС № 212 от 
02.09.2008 година, Общинският съвет – Сатовча  реши: 

 

1. Предлага при актуализирането на Списъка със защитени училища за 
учебната 2016/2017 година в него да бъде включено ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 
село  Долен,  община Сатовча. 
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2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в  
Министерството на образованието за включване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 
село Долен в Списъка със защитените училища. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 84 

  
 Общинският  съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава 

съгласие Общинска администрация – Сатовча, да кандидатства по Програма за 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020, със следния 
проект „Местен план за туристическо сертифициране на базата на история, митове и 
гастрономия” по Приоритетна ос 2 – Устойчив и приспособим към климата 
трансграничен регион, Тематична цел 6 – Съхраняване и опазване на околната среда и 
насърчаване на ресурсната ефективност, Инвестиционен приоритет 6с – Съхраняване, 
опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство в 
партньорство с:  

 Търговска камара на Кавала (Гърция) – водещ партньор по проекта;  
 Общинско предприятие в социална полза на Тасос (Гърция) – партньор 

по проекта;  
 Регионална камара на квалифицираните занаятчии – Кърджали 

(България) -  
партньор по проекта.  

2. Упълномощава кмета на Община Сатовча д-р Арбен Мименов да 
предприеме всички необходими действия за:  

- Изготвяне на проектно предложение в рамките на указания срок за  
кандидатстване, което да бъде подадено за оценка от Управляващия орган на  
Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014  
- 2020, да отговаря на условията на програмата и да е изготвено в партньорство с 
гореспоменатите партньори;  

- Осъществяване на контакт със съответните трансгранични институции за  
изготвяне и подписване на изискуемите декларации за партньорство,  
споразумение за сътрудничество и други свързани документи, потвърждаващи 
трансграничното естество на проектното предложение и демонстриращо взаимните 
ползи от неговото изпълнение;  

- Да подписва или упълномощи представител с право да подписва всеки 
изискуем документ във връзка със спецификата и условията на Поканата за набиране 
на проектни предложения. 

3. В случай че проект „Местен план за туристическо сертифициране на базата 
на история, митове и гастрономия” 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.  

4. В случай че проект „Местен план за туристическо сертифициране на базата 
на история, митове и гастрономия” бъде одобрен за финансиране,  придобитите активи, 
обект на инвестиция в настоящият проект, се предоставят за свободно право на 
използване за целите на проекта най-малко пет години след приключване на проекта. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 85 

  
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 
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дава съгласие Общинска администрация – Сатовча, да кандидатства по Програма за 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020, със следният 
проект: „Осигуряване на достъп и подобряване качеството на  първичната здравна 
помощ в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район 
община Сатовча (България) и община Драма (Гърция)”  по Приоритетна ос 4 – 
Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване, Тематична цел 9 – 
Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всякаква форма на 
дискриминация, Инвестиционен приоритет 9а – Инвестиране в здравна и социална 
инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, 
понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване 
на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и 
развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към 
служби на местно равнище; Програмна специфична цел 8: Подобряване на достъпа до 
първична и спешна медицинска помощ (в изолирани и лишени общности) в 
трансграничния район; в партньорство с:  

 Болница ДРАМА – водещ партньор (Гърция) 
 Община Сатовча – партньор (България) 
 4 YПE (регионално здравно управление – към него са всички болници и 

здравни центрове в областта) - http://www.4ype.gr (Гърция) 
 Биомедицински университет (Biomedial Technology Unit (BITU) - 

http://www.bitu.upatras.gr (Гърция) 
 Европейската регионална рамка за сътрудничество (Гърция) 

 
2.  Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов да 

предприеме всички необходими действия за:  
- Изготвяне на проектно предложение в рамките на указания срок за 
кандидатстване, което да бъде подадено за оценка от Управляващия орган 
на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - 
БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020, да отговаря на условията на програмата и да е 
изготвено в партньорство с гореспоменатите партньори;  

- Осъществяване на контакт със съответните трансгранични институции за 
изготвяне и подписване на изискуемите декларации за партньорство, 
споразумение за сътрудничество и други свързани документи, 
потвърждаващи трансграничното естество на проектното предложение и 
демонстриращо взаимните ползи от неговото изпълнение;  

- Да подписва или упълномощи представител с право да подписва всеки 
изискуем документ във връзка със спецификата и условията на Поканата за 
набиране на проектни предложения;  

3. В случай че проект „Осигуряване на достъп и подобряване качеството 
на  първичната здравна помощ в труднодостъпни и отдалечени населени места 
на трансграничния район община Сатовча (България) и община Драма (Гърция)” 
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.  

4. Предоставя за целите на проекта: 
 сграда ЗДРАВНА СЛУЖБА с. Кочан, съгласно Акт за общинска 

собственост № 76 от 23.07.2001 г., представляваща публична 
общинска собственост, както и ползването й по предназначение 
съгласно целите на проекта по време на изпълнението на проекта и най-
малко пет години след приключването му; 

 сграда на бившето ЧИТАЛИЩЕ в с. Туховища, съгласно Акт за 
общинска собственост № 110 от 17.06.2002 г., представляващо 
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публична общинска собственост, както и ползването й за здравна 
служба по предназначение съгласно целите на проекта по време на 
изпълнението на проекта и най-малко пет години след приключването 
му; 

 Партерен етаж от жилищен блок в с. Сатовча, съгласно Акт за 
общинска собственост № 7 от 16.03.1997 г., представляващо частна 
общинска собственост, за обособяване на Общински център по 
телемедицина в Сатовча, както и ползването му за здравна служба по 
предназначение съгласно целите на проекта по време на изпълнението 
на проекта и най-малко пет години след приключването му; 

5. В случай че проект „Осигуряване на достъп и подобряване качеството 
на  първичната здравна помощ в труднодостъпни и отдалечени населени места 
на трансграничния район община Сатовча (България) и община Драма (Гърция)”  
бъде одобрен за финансиране, придобитите  активи, обект на инвестиция в настоящият 
проект, се предоставят за свободно право на използване за целите на проекта най-
малко пет години след приключван на проекта.  

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 86 

 
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА дава 

съгласие Общинска администрация – Сатовча, да кандидатства по Програма за 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020, със 
следният проект: „Промотиране на социалното предприемачество сред ромското 
население и други уязвшиu социални групи" (Promoting Social Entrepreneurship in 
Roma Populations and other Socially Vulnerable Groups) по Приоритетна ос 4 – 
Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване, Тематична цел 9 – 
Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всякаква форма на 
дискриминация, Инвестиционен приоритет 9с – Предоставяне на подкрепа за социално 
предприемачество в партньорство с:  

 Община Ксанти (Municipality of Xanthi) (LB) - водещ партньор;  
  Община Сатовча (Municipality of Satovcha) (В2) - партньор 2;  
  Обединение на общините и общностите в Гърция (Central Union of 
Municipalities and Communities of Greece) - партньор 3;  
  Факултет по социална администрация и политически науки на Тракийски 
университет „Демокрит” в Гърция (Department of Social Аdministration and 
Political Science) - партньор 4;  
  "Фондация Общество на познанието" (Кnowledgeable Society Foudation) - 
партньор 5  

2. Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов да 
предприеме всички необходими действия за:  

- Изготвяне на проектно предложение в рамките на указания срок за 
кандидатстване, което да бъде подадено за оценка от Управляващият орган на 
Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014 - 
2020, да отговаря на условията на програмата и да е изготвено в партньорство с 
гореспоменатите партньори;  

- Осъществяване на контакт със съответните трансгранични институции за 
изготвяне и подписване на изискуемите декларации за партньорство, споразумение за  
сътрудничество и други свързани документи, потвърждаващи трансграничното 
естество на проектното предложение и демонстриращо взаимните ползи от неговото 
изпълнение;  
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- Да подписва или упълномощи представител с право да подписва всеки 
изискуем документ,във връзка със спецификата и условията на Поканата за набиране 
на проектни предложения;  

3. В случай че проект „Промотиране на социалното предприемачество 
сред ромското население и други уязвшиu социални групи" (Promoting Social 
Entrepreneurship in Roma Populations and other Socially Vulnerable Groups) 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.  

4. Предоставя за целите на проекта първи етаж от сграда Народно училище 
(бивше общежитие за ученици), съгласно Акт за общинска собственост № 82 от 
24.07.2001 г., представляваща публична общинска собственост, както и 
използването му по предназначение съгласно целите на проекта по време на 
изпълнение на проекта и най-малко пет години след приключване на проекта.  

5. В случай че проект "Промотиране на социалното предприемачество 
сред ромското население и други уязвими социални групи" (Promoting Social 
EntrepreneUl's/lip in Roma Populations and other Socially Vulnerable Groups) бъде 
одобрен за финансиране, придобитите активи, обект на инвестиция в настоящият 
проект, се предоставят за свободно право на използване за целите на проекта най-
малко пет години след приключване на проекта.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 87 

 
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

дава съгласие Общинска администрация – Сатовча, да кандидатства по Програма за 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020, със следният 
проект: „Подобряване на Програмата за наблюдение на водите с насърчаване на 
зелено поведение и ангажиране на местните общности и власти”  (Enhance Water 
Monitoring Platform for the promotion of green behavior and participatory engagement of 
local communities and authorities) по Приоритетна ос 2 – Устойчив и приспособим към 
климата трансграничен регион, Тематична цел 6 – Съхраняване и опазване на 
околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, Инвестиционен приоритет 
6f – Насърчаване на иновативни технологии с цел подобряване на защитата на 
околната среда и ефективното използване на ресурсите в сферата на отпадъците, 
водите и по отношение на почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха, 
Специфична цер 6: Подобряване на управление на водите, в партньорство с:  

 Общинска организация за Водоснабдяване и Канализация, гр. Драма 
(Municipal Water Supply and Sewage Disposal of Drama) – водещ 
партньор (Гърция) 

 Орган за управление на отпадъците за общините от Източна Македония 
и Тракия (Waste Management Authority of Eastern Macedonia and Thrace 
S.A. Municipalities) – партньор по проекта 

 Технологичен образователен институт в Кавала, клон гр. Драма, отдел 
„Управление на околната среда и горите (Technological Educational 
Institute of Kavala Branch of Drama, DEPARTMENT OF FORESTRY 
AND NATURAL ENVIRONMENT MANAGEMENT) – партньор по 
проекта 

 Община Сатовча – партньор по проекта 
 

2.  Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов да 
предприеме всички необходими действия за:  
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- Изготвяне на проектно предложение в рамките на указания срок за 
кандидатстване, което да бъде подадено за оценка от Управляващия орган 
на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - 
БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020, да отговаря на условията на програмата и да е 
изготвено в партньорство с гореспоменатите партньори;  

- Осъществяване на контакт със съответните трансгранични институции за 
изготвяне и подписване на изискуемите декларации за партньорство, 
споразумение за сътрудничество и други свързани документи, 
потвърждаващи трансграничното естество на проектното предложение и 
демонстриращо взаимните ползи от неговото изпълнение;  

- Да подписва или упълномощи представител с право да подписва всеки 
изискуем документ във връзка със спецификата и условията на Поканата за 
набиране на проектни предложения;  

3. В случай че проект „Подобряване на Програмата за наблюдение на 
водите с насърчаване на зелено поведение и ангажиране на местните общности и 
власти”  (Enhance Water Monitoring Platform for the promotion of green behavior and 
participatory engagement of local communities and authorities) 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.  

4. В случай че проект „Подобряване на Програмата за наблюдение на 
водите с насърчаване на зелено поведение и ангажиране на местните общности и 
власти”  (Enhance Water Monitoring Platform for the promotion of green behavior and 
participatory engagement of local communities and authorities) бъде одобрен за 
финансиране, придобитите  активи, обект на инвестиция в настоящият проект, се 
предоставят за свободно право на използване за целите на проекта най-малко пет 
години след приключван на проекта.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 88 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация: 
1. Приема следната декларация:  
 
 

ДО  
НАРОДНО СЪБРАНИЕ  
КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,  
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
И СЪОБЩЕНИЯТА  
 
ДО  
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 
 
ДО  
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,  
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
И СЪОБЩЕНИЯТА  
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Общинският съвет – Сатовча, предвид изключителната сериозност на 

създалата се ситуация за риск от лишаване на жителите на общината от своевременен, 
сигурен и удобен автобусен транспорт НАСТОЯВА за разрешаване на възникналия 
проблем по подходящ за целта начин, като категорично ВЪЗРАЗЯВА срещу 
превръщането на пътуването на своите жители до областния град и столицата в тежко, 
продължително и неприятно изпитание чрез смяна на няколко автобуса и автогари до 
крайната си цел.  

Населените места в община Сатовча са погранични и отдалечени на около 150 
км от град Благоевград и 250 км от град София. На територията на общината имаме 
четири средно общообразователни училища с голям брой ученици. Ежедневно в посока 
град Благоевград и София до университети, училища, болници и институции пътуват  
значителен брой ученици, студенти, работници, болни и др. хора.  

Предвид на гореизложеното Общинският съвет – Сатовча,  ПРЕДЛАГА да 
бъдат направени съответни промени в Наредба №  2/15.03.2002 год. за условията и реда 
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси, с които промени да се даде възможност въведените минимални  
интервали между курсовете по една и съща линия или направление да не се отнасят за  
съществуващи от около 20 (двадесет) години автобусни линии, а само за 
новооткриващи се такива.  

В подкрепа на тези искания жителите на община Сатовча са готови за  
организиране на всякакви законови форми на протест.  

2. Упълномощава кмета на община Сатовча да предприеме незабавно всички  
необходими мерки за внасяне на Декларацията до гореизброените институции. 

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 89 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация избира за член на комисиите по бюджет, финанси, икономика, 
европейски проекти и нормативна уредба и  на комисията по образование, култура, 
младежта, спорта и евроинтеграцията г-н Северин Кавалов. 

 
 

 


