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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

Дата: 30.06.2016 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 № 8 

От заседание на  Общински съвет – Сатовча, проведено на 24 юни 2016 
година. 

 
РЕШЕНИЕ № 105 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 61 от 
ЗМСМА:  

1. Одобрява споразумението за общинско сътрудничество „Споразумение 
между кандидат и партньор”, между кандидата – Сдружение „За равен старт”, 
Партньор 1 - ОДЗ „Елена Шомова” и Партньор 2 – община Сатовча по проект 
„Различни, но заедно”, с Договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG05M20P00l 
-3.001 - 0031, финансиран по Приоритетна ос 3 „Образователна среда и активно 
социално приобщаване”, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001 - 
3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно 
положение”, ОП „Наука за образование и интелигентен растеж”.  

2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише споразумението за  
партньорство между Сдружение „За равен старт", ОДЗ „Елена Шомова”, с. Сатовча и 
община Сатовча във връзка с изпълнението на проект „Различни, но заедно”.  

  

 
РЕШЕНИЕ № 106 

 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и  
чл. 171, ал. 1 и ДОПК дава съгласие:  

I. Да бъдат закрити партидите и задълженията, поради изтекла абсолютна 
давност по закон (10 години) и липса на регистрация в търговския регистър на следните 
юридически лица: 

 
№  
по 
ред 

Наименование ЕИК Партиден номер 
Размер на 

задължението
общо 

1. „Агротехсервиз” ООД 101004159 М0026-010131 1012,23 лв. 
 

2. 
 
„Дикчан” ЕАД 

 
101150477 

Q327-020902 
Е0101АС_020705 
Е1069АН_020705 
Е1071АН_020705 
Е1073АН_020705 

 
8 840,88 лв. 
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Е1074АН_020705 
Е1075АН_020705 
М0000022_040831 

М0046_010131 
М0047_010131 
М0048_010131 
М0049_010131 
М0050_010131 
М0051_010131 
М0052_010131 
М0053_010131 
М0054_010131 
М0055_010131 
М0056_010131 
М0057_010131 
М0058_010131 

3. „Хермес – Текстил” ООД 811183125 М0130_000208 5 503,93 лв. 
4. „Еврогруп” ЕООД 831057092 М0025_010131 388,50 лв. 
5.  „Яна 02” ЕООД 101630063 М320034_050518 1 700,86 лв. 
6. ЕТ „Финеекс – Павел 

Ферадов” 
120016664 М0059_010131 1 209 лв. 

7. „Яна – 91” ЕООД 811170200 М0027_010131 5 175,50 лв. 
8. „Електроразпределение”София 

област 
130278316 М0842027_070507 817,60 лв. 

 
II. Да бъдат отписани от отчет в отдел МТД задълженията на следните 

юридически лица, поради изтекла предвидена по закон абсолютна давност – 10 години 
(задължения до 2005 год. вкл.) 

 
№  
по 
ред 

Наименование ЕИК 
Партиден 
номер 

Размер на 
задължението 

лв. 
1.  „Струма - С” АД 129007702 М0061_000131 8 665,64 лв. 

 
III. Да бъдат отписани от отчет в отдел МТД задълженията на следните 

физически лица, поради изтекла предвидена по закон абсолютна давност – 10 години 
(задължения до 2005 год. вкл.) 

 

№  
по 
ред 

Име, презиме и фамилия ЕГН Партиден номер 

Размер на 
задължение 

то 
лв. 

1.  Алик Алексиев Спахиев 651011**** Q014 030121 348,89 
2.  Красимир Миланов Чангалов 720205**** ВР3968АС_980101 315,87 
3.  Дамян Дамянов Камберов 700402**** С1573РА_980101 258,45 
4.  Люман Ахмедов Бакалов 770819**** Q 242_030701 58,36 
5.  Джемал Кезимов Копанов 460130**** БЛ5670_980101 309,02 
6.  Сюлейман Касъмов Имамов 520709**** Е8326АА_980101 432,08 
7.  Сюлейман Касъмов Имамов 520709**** Е8498А_980101 458,73 
8.  Бекри Юсеинов Бозаджиев 741130**** Е3270АВ_980101 342,87 
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VI. Да бъдат закрити партидите и задълженията на ОбА – Сатовча, за 

следните МПС, на основание чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ, според която разпоредба се 
освобождават от данък превозните средства на държавните и общински органи: 

 
№  
по 
ред 

Партиден номер 
Регистрационен 

номер 

Размер на 
задължението 

лв. 
1.  511ОТ3497 Е1065АХ 8 940,32 
2.  511ОТ4563 Е9676АР 
3.  511ОТ4624 Е5319КХ 
4.  511ОТ4652 Е5370КХ 
5. Q0112047_040127 Q0112047 
6. Q1718_040126 Q1718 
7.  Q251_020730 Q251 
8. Q421_031127 Е1752ЕА 
9. Е1742ЕА_031127 Е1742ЕА 

10. Е1743ЕА_031127 Е1743ЕА 
11. Е1744ЕА_031127 Е1744ЕА 
12. Е1745ЕА_040127 Е1745ЕА 
13. Е1746ЕА_040127 Е1746ЕА 
14. Е1747ЕА_040127 Е1747ЕА 
15. Е1748ЕА_040127 Е1748ЕА 
16. Е1749ЕА_040127 Е1749ЕА 
17. Е1750ЕА_031127 Е1750ЕА 
18. Е1751ЕА_031127 Е1751ЕА 
19. Е1752ЕА_031127 Е1752ЕА 
20. Е1754ЕА_031127 Е1754ЕА 
21. Е1755ЕА_031127 Е1755ЕА 
22. Е1756ЕА_031127 Е1756ЕА 
23. Е1757ЕА_031127 Е1757ЕА 
24. Е1758ЕА_031127 Е1758ЕА 
25. Е4987ЕА_021021 Е4987АВ 
26. Е6150ВВ_060623 Е6150ВВ 

 
V. Да бъдат закрити партидите и задълженията на Национална служба 

„Гранична полиция” – 129000978, поради изтекла предвидена по закон абсолютна 
давност – 10 години, партиди с № №  М011_030109, М012_031109, М013_030109, 
М320041_050802, М320042_050802, М320043_050802 и задължения в размер на 25,37 
лв. общо. 

VI. На основание чл. 171, ал. 1 от ДОПК и във връзка с чл.120 от ЗЗД да бъдат 
отписани от отчет в отдел МДТ задълженията на юридически и физически лица, за 
които е изтекла предвидената по закон погасителна давност – 5 години, след подаване 
на заявление от задължените лица. 

2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира съгласно действащото 
законодателство произтичащите от решението процедури. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 107 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, 
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ал. 1, т. l и ал. 3, чл. 49, ал.1, т.1 и ал. 2, чл. 50 ал.1, т. 4 и чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредбата 
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървестни горски 
продукти и във връзка с раздел IV чл. 22, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за управление и 
стопанисване на общинските горски територии, собственост на община Сатовча,  

1. Дава съгласието си да се проведе търг с явно наддаване за продажба на 
стояща дървесина на корен по утвърден от директора на дирекция ПООСГРАОА и 
главен експерт „Земеделие и гори” график по чл. 9, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТ.  

2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира съгласно действащото 
законодателство произтичащите от решението процедури. 

   

РЕШЕНИЕ № 108 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 98, т. 12 от 
Конституцията на Република България Общинският съвет – Сатовча, реши: 

 

Изразява мотивирано предложение, с което предлага опрощаване на 
административно наказание – глоба, наложена на Илиян Захаринов Давидов – жител  
на село Фъргово, община Сатовча, област Благоевград. 

 

МОТИВИ: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в 

Република България за опрощаване на публичните вземания те 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, са крайно недостатъчни за издръжката 
на семейството и сумата, която трябва да върнат е непосилна за тях. 

Ето защо Общински съвет – Сатовча, прави това мотивирано предложение за 
опрощаване на посочените задължения. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 109 

 

Във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 3 и 
ал.4,  т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната власт Общинският съвет – 
Сатовча, реши: 

Дава съгласието си за внасяне на предложение в Министерски съвет за 
отпускане на персонална пенсия на Дюрие Ибраим Доспатли, жител на село Сатовча. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 110 

 
На основание чл. 56, ал. 1 и 2, т. 4 и 5 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация Общинският съвет – Сатовча, отлага за следващото 
заседание разглеждането и гласуването по Жалбата от Ибрехим Мазгалджиев – жител 
на село Слащен, относно липса на достъп до имота му. 

 

 


