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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

Дата: 10.08.2016 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 № 10 

 

От заседание на  Общински съвет – Сатовча, проведено на 05.08 2016 година. 

РЕШЕНИЕ № 112 
 

I. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 1 от Закона за 
публичните финанси, чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 
приема изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2015 год. по приходната и 
разходната част, по функции и дейности, както следва: 

 

№  Дейност 
Уточнен 

План 
Отчет 

Изпълнение 
% 

1. Държавни дейности 6 491 530   6 008 767              92.56

1.1 Трансфери от РБ (3100) 

- субсидия от РБ (3111) 

- други получени целеви трансфери 
(3128, 3118) 

- субсидии за капиталови разходи (313) 

- възстановен трансфер по СБ  

5 769 347 

5 661 331 

 

88 016 

20 000 

0 

5 765 791 

5 661 331 

 

84 460 

20 000 

0 

     99.93  

100.00  

 

95.95  

 100.00

1.2 Приходи от услуги и собственост 
(неданъчни приходи) 

- приходи от храна – столуващи 
ученици 

- приходи от наеми  

- лихви по разплащателни бюджетни 
сметки 

- курсови разлики от операции с валута 

- други приходи / др.неданъчни пр-ди и 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

34 521 

31 181 

2 973 

 

104 

- 47 

310 
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дарения / 

1.3 Трансфери в т.ч. 

- Параграф 6101 от МОМН и избори 

- Параграф 6105 от ПВЗ 

- Параграф 6102 

191 886 

148 215 

43 671 

0 

125 800 

87 130 

43 671 

-5 002 

65.55

58.78

100.00

1.4 Получени капиталови дарения по 
ПТрГС BG – GR 

- Получен капиталов трансфер по ТрГС 

- Разпределен трансфер към разпор.в 
чужбина 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

1.5 Други финансови разходи  0 0 

1.6 Чужди средства (по програми на 
училища – неизп.остатък) 

Врем.безлихвени заеми м-у бюдж.и 
ИБСФ с-ки 

0 

 

0 

-87 591 

 

-782 

1.7 Остатък в началото на годината по 
банкови сметки 

530 296 530 296 100.00

 Получени/погасени дългосрочни заеми 
от банки в страната 

 0 0 0

1.8 Остатък към 31.12.2015 г. по банкови 
сметки 

 - 359 268 

 

Субсидиите от държавния бюджет се превеждат в сроковете заложени в ЗДБРБ за      
2015 г. 

2 Местни приходи в т.ч. 3 049 858 2 757 805 90.42

2.1 Имуществени данъци и неданъчни 
приходи 

- патентен данък 

- данък недвижими имоти 

- данък МПС 

- данък при придобиване на имущество 

- туристически данък  

- други данъци 

 

374 040 

18 000 

70 000 

240 000 

44 040 

2 000 

 0 

 

335 962 

14 419 

47 148 

222 126 

51 728 

531 

 10 

89.81

80.10

67.35

92.55

117.45

26.55

2.2 Неданъчни приходи в т.ч. 

- приходи от стоки, услуги, наеми и 
лихви 

- приходи от такси (ЦДГ, ДЯ, пазари, 
ТБО, техн.)                                        

812 620 

 

156 760 

 

704 853 

 

112 024 

 

86.73

49,66
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- приходи от глоби, начети и 
др.неданъчни приходи  

- внесен ДДС и данък върху приходите 

- приходи от концесии 

- приходи от продажби на ДМА - § 40 

- получени дарения 

- пол.трансфер по ТрГС 

569 500 
 

23 560 

0 

4 000 

58 800 

0  

483 415 
 

27 401 

- 18 729 

5 794 

66 975 

27 973 

0 

84.88
 

116.30

 
144.85

113.90

3. Трансфери от ЦБ в т.ч. 

- изравнителна субсидия 

- целеви трансфери за КР 

1 487 700 

1 119 000 

368 700 

1 487 597 

1 119 000 

368 597 

99.99

100.00

99.97

4. Трансфери в т.ч. 

- получени трансфери от МТСП – 
Обществена трапезания 

- предоставен трансфер на РИОСВ – 
Смолян, ОбА Д-т 

- предоставен трансфер 

- получен трансфер ПУДОС 

37 964 

 

30 466 

 

0 

0 

7 498 

- 11 885 090 

 

533 836 

 

- 52 235 

-12 374 189 

7 498 

           

5 Безлихвени заеми и остатъци по сметки 
в т.ч. 

- временни безлихвени заеми между 
бюдж. и ИБСФ 

- остатък в началото на годината  

- наличности към 31.12.2015 г. 

- други приходи 

- операции с др.фин.активи 

- погасени дългосрочни заеми от банки 
в страната 

- чужди средства на разпореждане /КВ 
към МС/ 

- ползвани бюджетни средства по ЕП 
/8803/ 

337 534 

 

0 
 

308 730 

0 

0 

198 502 

- 169 698 

 

0 
 

0 

12 114 483 

 

12 000 574 
    

    308 730 

-173 830  
0 

0 

           6 546 

 

0 
 

-27 537 

            

 

По отношение на собствените приходи на Общината имаме следната картина:  

 план отчет  % изпъл. 

1. Имуществени данъци – 37 % неизпълнение, 
дължащо се основно на заложените по план 
недобори от минали години, голяма част от които 

374 040  335 925 89.80
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са недействителни по различни причини. 

2. Неданъчни приходи – приходи от собственост и 
услуги - 

Изпълнението превишава  заложения план със суми 
получени по валутната сметка по 
трансгр.сътрудничество отразени като капиталови 
дарения от чужбина – отразени в пар. 4620 и 4610 

243 120 274 735 113.00

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.т.е. приходите са съпоставими на 
разходите , но тук оказват влияние заложените 
недобори от мин.години по ТБО. 

569 500  483 415 84.88

 

Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета. 

 Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, област Благоевград към 
31.12.2015 год. е 8 759 044 лв. ( 91.83 % ) в т.ч. по функции както следва: 
 

 план отчет % 
изпъл. 

1. Разходи ДД 6 491 530 6 008 767 92.56

– Общ. държавни служби  - 792 891 736 696 92.91

- отбрана и сигурност (вкл.средства по СБ) 120 649 72 200 59.84

- образование 4 764 752 4 572 597 95.97

- здравеопазване 554 303 426 346 76.89

- социално осигуряване подпомагане и грижи 
(ПВЗ) 

106 727 54 530 51.09

- жилищно строителство, БКС и ООС 0 

- почивно дело, култура, религиозна дейност 
(вкл.трансфер читалище Плетена) 

130 878 130 878 100.00

- икономически дейности и услуги 6 130 7 992 130.38

- разходи некласифицирани в др. дейности (лихви 
по кредит) 

15 200 7 528 49.52

2. Разходи МД в  т.ч. 3 049 858 2 757 805 90.54

– Общ. държавни служби  - 612 285 525 226 85.78

- отбрана и сигурност 11 800 6 395 54.19

- образование (311) 362 905 341 410 94.08

- здравеопазване 98 212 58 780 59.85

- социално осигуряване подпомагане и грижи 333 314 297 998 89.40
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- жилищно строителство, БКС и ООС  (вкл. 
Македонски проект) 

1 070 953 1 072 785 100.17

- почивно дело, култура, религиозна дейност 64 900 36 338 55.99

- разходи неквалифицирани другаде (лихви по 
кредит) 

0 0 0

- икономически дейности и услуги 495 489 418 873 84.54

 

Извършените разходи по Бюджет за 2015 година са финансирани със собствени 
средства, субсидия от Централния бюджет,трансфери от Министерства и ведомства и 
трансфери от държавния бюджет и Европейския съюз. 

 

Общи приходи и разходи по бюджета за 2015 год. 

 

 план отч
ет 

1. Приходи ДД  6 491 530      6 008 767 

2. Разходи ДД 6 491 530 6 008 767 

3. Приходи МД 3 049 858 2 757 805 

4. Разходи МД 3 049 858 2 757 805 

Общо приходи 9 541 388 8 766 572 

Общо разходи 9 541 388 8 766 572 

 

II. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси, чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация приема отчета за изпълнението на 
сметките за средства от Европейския съюз, както следва:  

 
Към 31.12.2015 год. приходите и разходите по СЕС, ДМП, РА, КСФ са:  

 

1. По ОП РЧР – личен асистент: 

- наличности в началото на годината                     919 лв. 
- получен трансфер  до 31.12.15  год.                                                        30 916 лв.               
- лихви                                                  3 лв. 
- предоставен заем  от бюджетни средства за изпълнение на проекта     4408 лв.              
- преведени суми за заплати и осигуровки по програма  
личен асистент                                                                                             16 907 лв. 
- наличност на 31.12.2015                                                       19 339 лв. 
 
2. По ОП РЧР – „Нови възможности за грижа”: 
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- наличности в началото на годината                                               0 лв. 
- получен трансфер  до 31.12.15  год.                                                          63 663 лв.  
- лихви                                        22 лв. 
- предоставен заем  от бюджетни средства за изпълнение на проекта    11 592 лв.            
- преведени суми за заплати и осигуровки по програма  
личен асистент                                                                                                75 277 лв. 
- наличност на 31.12.2015                                      0 лв. 
  
3. По ОПРСР – общо приходи и разходи 
 
 - наличност в началото на годината                                                       1 760 523 лв. 
- получен трансфер от ДФЗ  до 31.12.15  год.                              11 341 064 лв.            
- приходи от лихви към 31.12.2015 г.                  1 995 лв. 
- получени по програма „Училищен плод”                                             2 226 лв.                   
- получено ДДС по мярка 321 и 322  вкл. и за ПСОВ                               505 311 лв.            
- разходи по програма   „Училищен плод”                                                     2 226 лв. 
- възст.ползвани бюджетни средства на училищата                                            0 лв. 
- възстановена разлика от преизчислен аванс                                               1 468 лв. 
- възстановени лихви по проекта                                                                    2 875 лв. 
- разходвани средства при изпълнение на проекта                              13 280 564 лв. 
- остатък към 31.12.2015 г.                                          323 986 лв. 
 
4. По ОПРЧР – Подкрепа за достоен живот 
 
- наличност в началото на годината                                                                 0 лв. 
- приходи от лихви към 31.12.2015 г.                         0 лв. 
- получен трансфер                                                                                   35 532 лв. 
- предоставени оборотни средства от бюджета                                              0 лв. 
- разходи за заплати и осигурителни вноски                                          35 532 лв. 
- събрани такси от ползване на услугата                                                          0 лв. 
- остатък към 31.12.2015 г.                           0 лв. 
 
 5. По ОПРЧР – Топъл обяд 
 
 - наличност в началото на годината                                                                0 лв. 
- приходи от лихви към 31.12.2015 г.                                                    0 лв. 
- получен трансфер                                                                                      9 736 лв. 
- предоставени оборотни средства от бюджета                                        7 082 лв. 
- разходи за заплати и осигурителни вноски                                          16 760 лв. 
- събрани такси от ползване на услугата                                                          0 лв. 
- остатък към 31.12.2015 г.                                                               58 лв. 
 
6. По ОПРСР - Подкрепа за заетост 
 
 - наличност в началото на годината                                                       18 297 лв. 
- приходи от лихви към 31.12.2015 г.                                                   12 лв. 
- получен трансфер                                                                                       4 428 лв. 
- възст.ползвани оборотни средства от бюджета                                     22 300 лв. 
- разходи за заплати и осигурителни вноски                                            32 446 лв. 
- остатък към 31.12.2015 г.                                                               438 лв. 
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7. По ЦОУП и програма УСПЕХ в училищата  
 
 - наличност в началото на годината                                                                 0 лв. 
- получен трансфер                                                                                   109 752 лв. 
- възст.ползвани оборотни средства от бюджета на училищата          104 095 лв. 
- разходи за заплати и осиг.вноски и издръжка по изпълн.на проекта 213 847 лв. 
- остатък към 31.12.2015 г.                                 0 лв. 
 
8. Други международни програми / ДМП – Коменски, ЕРАЗЪН / 
 
 - наличност в началото на годината                                                                0 лв. 
- приходи от лихви към 31.12.2015 г.                                                  90 лв. 
- курсови разлики при операции с валута                                                    - 45 лв. 
- получен трансфер                                                                                  180 137 лв. 
- възстановени неусвоени средства по Коменски                                           0 лв. 
- разходи за заплати и осигурителни вноски                                               63 331 лв. 
- възстановени в бюджета ползвани оборотни средства                      116 806 лв. 
- остатък към 31.12.2015 г.                                   0 лв. 
- наличности в началото на годината                       919 лв. 
- получен трансфер  до 31.12.15  год.                                                    30 916 лв.  
- лихви                                                                                             3 лв. 
- предоставен заем  от бюджетни средства за изпълнение на проекта      4408 лв.             
- преведени суми за заплати и осигуровки по програма  
личен асистент                                                                                                16 907 лв. 
- наличност на 31.12.2015                                                                     19 339 лв. 
 

III.Общинският съвет – Сатовча, на основание чл.140, ал. 2, от Закона за 
публичните финанси, чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 
месното самоуправление и месната администрация приема отчета за изпълнението на 
капиталовите разходи, съгласно актуализирания план, приет с решение на Общински 
съвет – Сатовча (Приложение№ 2). 

 

РЕШЕНИЕ № 113 
 
 

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 реши: 

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.13. отдаване под наем на земеделски имот № 004092, находящ се в 
местността Белтога, землище на село Ваклиново.  

 

В раздел  Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя: 
т.18 продажба на земеделски имоти № 000518 и № 000519, находящи се в 

местността Чичова бърчина, землище на село Слащен. 
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РЕШЕНИЕ № 114 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 44, 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 реши: 

Приема Отчет на кмета на община Сатовча за изпълнението на решенията на 
Общинския съвет за времето от 01.01.2016 година до 30.12.2016 година.  

  

 
РЕШЕНИЕ № 115 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава 
съгласие да бъдат възстановени разходите за сеч на ЕТ „Филип Димитров Демиров – 
94” – с. Плетена, в размер на 324 лева и ЕТ „Малин Хаджиев” – с. Сатовча, в размер на 
2425,19 лева без ДДС съгласно сключени договори с ТП ДЛС – „Дикчан” – Сатовча. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 116 

(изм. с Решение № 144/21.09.2016 г.) 
 

На основание чл.11 и чл.11а от Наредба № 7 на МОН за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена Общинският съвет – Сатовча, 
допуска съществуването на маломерни – самостоятелни и слети, паралелки за учебната 
2016/2017 год. като осигурява допълнително средства за обезпечаване на учебния 
процес извън определените по единни разходни стандарти, както следва: 

 

Училище Клас 
Брой 

ученици
Вид 

паралелка 

Недостиг 
на 

ученици 

Необходими 
средства за 

дофинансиране 
/общо/ 

СОУ- 
Сатовча 

I- клас 

II- клас 

III- клас 

IV- клас 

V- клас 

VI- клас 

VII- клас 

VIII- клас 

IX- клас 

X- клас 

XI- клас 

XII- клас 

20 

16 

24 

19 

22 

27 

35 

23 

28 

36 

30 

36 

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

СОУ- Кочан 
I а- клас 

I б- клас 

16 

16 

Самостоятелна

Самостоятелна
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II а- клас 

II б- клас 

III- клас 

IV- клас 

V а- клас 

V б- клас 

VI- клас 

VII- клас 

VIII- клас 

IX- клас 

X- клас 

XI- клас 

XII- клас 

16 

16 

22 

28 

17 

18 

21 

28 

11 

17 

14 

28 

20 

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

1 

4 

 

 

СОУ- 
Слащен 

I- клас 

II- клас 

III- клас 

IV- клас 

V- клас 

VI- клас 

VII- клас 

VIII- клас 

IX- клас 

X- клас 

XI а- клас 

XI б- клас 

XII- клас 

13 

20 

18 

16 

23 

19 

10 

17 

24 

22 

17 

18 

30 

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

3 

 

 

 

 

 

8 

1 

 

 

1 

 

СОУ- 
Вълкосел 

I- клас 

II- клас 

III- клас 

IV- клас 

V- клас 

VI- клас 

VII- клас 

VIII- клас 

IX- клас 

X- клас 

38 

34 

31 

37 

28 

40 

22 

40 

22 

37 

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна
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XI а- клас 

XI б- клас 

XII а- клас 

XII б- клас 

24 

14 

18 

14 

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

 

4 

 

4 

ОУ- Крибул 

I и II- клас 

III и IV- клас 

V и VI- клас 

VII и VIII- клас 

8 

7 

7 

12 

Слята 

Слята 

Слята 

Слята 

8 

9 

11 

6 

8 256,00 лв.

9 228,00 лв.

11 325,00 лв.

6 192,00 лв.

ОУ- Долен 
II и IV - клас 

VI и VIII- клас 

10 

14 

Слята 

Слята 

6 

4 

6 192,00 лв.

4 128,00 лв.

 

 

 

ОУ- 
Плетена 

I- клас 

II- клас 

III- клас 

IV- клас 

V- клас 

VI- клас 

VII- клас 

VIII- клас 

15 

21 

18 

15 

18 

16 

20 

11 

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

Самостоятелна

1 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

7 

ОУ- 
Ваклиново 

I и IV клас  

II и III клас 

V и VI- клас 

VII и VIII- клас 

11 

17 

8 

16 

Слята 

Слята 

Слята 

Слята 

5 

- 

10 

2 

11 696,00 лв.

ОУ- 
Туховища 

I и II- клас 

III и IV- клас 

VI- клас 

VIII- клас 

12 

13 

13 

12 

Слята 

Слята 

Самостоятелна

Самостоятелна

4 

3 

5 

6 

2 600,00 лв.

1 950,00 лв.

1 625,00 лв.

1 950,00 лв.

ОУ- 
Годешево 

I и II- клас 

III и IV- клас 

V и VI- клас 

VII и VIII- клас 

9 

7 

8 

6 

Слята 

Слята 

Слята 

Слята 

7 

9 

10 

12 

7 224,00 лв.

9 288,00 лв.

10 320,00 лв.

12 384,00 лв.

НУ- Осина 
I клас 

III и IV- клас 

13 

12 

Самостоятелна

Слята 

3 

4 

2 064,00 лв.

4 128,00 лв.

НУ- 
Фъргово 

I и IV клас  

II и III клас 

8 

6 

Слята 

Слята 

8 

10 

8 256,00 лв.

10 320,00 лв.

НУ- 
Жижево 

I и III клас 8 Слята 8 8 256,00 лв.



11 
 

 

 
 

РЕШЕНИЕ № 117 
 

На основание чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 84 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 Общинският съвет – Сатовча, предлага на 
Министъра на образованието и науката да се запази статута на средищни училища на 
СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – село Сатовча, СОУ „Христо Смирненски” – село 
Кочан, СОУ „Христо Ботев” – село Вълкосел и СОУ „Св. Климент Охридски” – село 
Слащен, за учебната 2016/2017 година. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 118 

(отм. с Решение № 139/21.09.2016 г.) 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14, 
ал. 1 – 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за 
стопанисване и ползване на земеделските земи и чл. 20, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда 
и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – Сатовча реши: 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на поземлен имот № 004092 – язовир, местност Белтога, по картата на 
възстановената собственост на землището на село Ваклиново, с площ 7,194 дка, с 
начална тръжна цена 500 лв.  годишен наем, със срок на ползване 5 (пет) години по 
договор при излишното условие наемателят да предоставя поливна вода по време на 
напоителния сезон на нуждаещите се земеделски производители. 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 119 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната реши одобрява разходите за командировка за периода от 
01.01.2016 година до 30.06.2016 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община 
Сатовча, в размер на 600.00 лева, направени на основание командировъчни заповеди №  
№  029, 046, 064, 075, 102, 115, 147, 160, 165, 210, 220, 243, 259, 275, 295, 303, 343 и 406. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 120 

 

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 № 009038, находящ се в местността Джурковица, землището на село 
Кочан, община Сатовча, с площ – 3,475 дка, актуван с АЧОС № 809 от 22.07.2016 
година;  

- имот № 018200, находящ се в местността Бунара, землището на село Кочан, 
община Сатовча, с площ – 0,995 дка, актуван с АЧОС № 810 от 22.07.2016 година;  
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- имот № 018233, находящ се в местността Бунара, землището на село Кочан, 
община Сатовча, с площ – 3,659 дка, актуван с АЧОС № 811 от 22.07.2016 година;  
- имот № 032091, находящ се в местността Потока, землището на село Кочан, община 
Сатовча, с площ – 4,895 дка, актуван с АЧОС № 812 от 22.07.2016 година; които да 
бъдат възстановени на наследниците на Амди Фейзолов Кескинев – бивш жител на село 
Кочан, при спазване на нормативните изисквания. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 121 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 
1, т. 17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация реши: 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Сатовча и неговите комисии 
за периода ноември 2015 – юни 2016 година. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 122 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация реши: 

Договорите за ВТО, разположени на петно № 9, № 10 и № 11, кв. 16 по плана 
на село Слащен да не бъдат удължавани с анекси до решаване на въпроса с безопасното 
преминаване на пешеходците пред тях. 

 Задължава кмета на село Слащен да даде писмено становище в рамките на 
една седмица след като влезе в сила решението.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 123 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 
публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема предложението на кмета на 
община Сатовча и дава съгласие за временно предоставяне на оборотни средства в 
размер на 90 000 лв. за целите на следните проекти – проект „Обучение и заетост за 
младите хора” по Договор № ОЗМ-1-08-03-219#3/24.02.2016 и BG05M9OP001-2.002,  
„Независим живот” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0201-С001 „Създаване на 
общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно 
положение”, които впоследствие ще бъдат възстановени от сумите на междинните 
плащания в бюджета на общината, но  не по късно от 31.12.2016 година или при 
ненавременно възстановяване на средствата от Оперативните програми същите да бъдат 
възстановени от ползвания кредит от Търговска банка „Д” АД. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 124 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 65а от Закона за защита при бедствия определя: 

1. Д-р Ани Моллова – общински съветник 
2. Д-р Искрен Кальонев – общински съветник 
3. Инж. Байрям Дерменджиев – общински съветник 
4. Северин Кавалов – общински съветник 
За членове на Общински съвет за намаляване риска от бедствия. 
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РЕШЕНИЕ № 125 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници приема Краткосрочна 
програма за насърчаване ползването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 
2016-2018 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 126 
(отм. с Решение № 140/21.09.2016 г.) 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 
35, ал. 1 от Закона за общинската собственост реши: 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
земеделски имот с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 1,380 дка 
(един декар триста и осемдесет кв. м.), находящ се в местността Чичова бърчина,  
землището на село Слащен, съставляващ имот № 000518 (нула, нула, нула петстотин и 
осемнадесет), актуван с АЧОС №  808 от 20.06.2016 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 070.00 лв. 
и определя начална тръжна цена в размер на 2 070.00 лв.  

3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи 
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за 
продажба. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 127 

(отм. с Решение № 141/21.09.2016 г.) 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 
35, ал. 1 от Закона за общинската собственост реши: 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
земеделски имот с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 2,889 дка (два 
декара осемстотин осемдесет и девет кв. м.), находящ се в местността Чичова бърчина,  
землището на село Слащен, съставляващ имот № 000519 (нула, нула, нула петстотин и 
деветнадесет), актуван с АЧОС №  806 от 20.06.2016 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 333.00 лв. 
и определя начална тръжна цена в размер на 4 333.00 лв.  

3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи 
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за 
продажба. 

 

РЕШЕНИЕ № 128 
 

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 Искане с вх. 35-00-332/25.07.2016 
година от Румен Детелинов Арнаудов – жител на село Плетена, Общинският съвет – 
Сатовча, реши: 

1. Одобрява задание за изработването ПУП - ПЗ на и разрешава изработването 
на проект Подробен устройствен план – План застояване за подробен устройствен план 
за рибарници в имот № 033011, в местността Банян, землище на село Сатовча. 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 129 
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Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, дава 
съгласието си да бъдат изразходвани до 10 000 (десет хиляди) лева от бюджета на 
община Сатовча за закупуване на 2 броя леки автомобила втора употреба за нуждите на 
„Домашен социален патронаж” село Сатовча и Общинска администрация – Сатовча. 

 
 

 

 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                    
Председател на Общински съвет - Сатовча                                 
                      
                                             
 


