ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата: 08.12.2016 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 № 13
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 2 декември 2016
година.
РЕШЕНИЕ № 163
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от 3МСМА Общинският съвет – Сатовча,
приема представената информация за изпълнението на бюджета на община Сатовча и
сметките за средства от Европейския съюз към 30.09.2016 година.
РЕШЕНИЕ № 164
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за
общинският дълг и чл. 21, ал. 1, т. 6 и 10 от ЗМСМА реши:
Приема Отчета на кмета на община Сатовча за състоянието на общинския
дълг към 31.12.2015 година, съгласно приложението.
РЕШЕНИЕ № 165
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси,
Общинският съвет – Сатовча, приема следните изменения в Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Сатовча, приета с Решение № 385 по Протокол № 33 от 21.12.2013 година на
Общински съвет – Сатовча, а именно:
Чл. 27 от Раздел V „Съставяне на общинския бюджет” се променя, както
следва:
Чл. 27. (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по
показателите по чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси със съдействието на
кметовете на кметства и ръководители на отдели, дейности и заведения, финансирани
от общинския бюджет на базата на:
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1. одобрената от Министерски съвет средносрочна бюджетна прогноза,
включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с
общините;
2. разпределението на дейностите и определените натурални и стойностни
показатели за делегираните от държавата дейности, съобразно съответните специални
закони;
3. разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово финансиране на
проекти по Европейски програми;
4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане
на ангажименти за разходи;
6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане
на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на
общинските гаранции към края на бюджетната година;
7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и
начислена основа
9. други оценки и прогнози.
(2) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната
бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за
публичните финанси, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(3) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на
бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси в
срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за
съответната година.
(4) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта
на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.
(5) В рамките на срока по ал. 3 кметът на общината представя проекта на
бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на
обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в
местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред,
определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол,
който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.
Чл. 28, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Раздел VI „Приемане на бюджета на общината”
се променят, както следва:
1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за
разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
Чл. 42, ал. 1 и ал. 5 от Раздел VIII „Отчет на общинския бюджет” се
променят, както следва:
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(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета
по показателите, по които е приет, придружен с доклад в срок до 31 август на
следващата бюджетна година, и го внася за приемане от Общинския съвет.
(5) Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не покъсно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.
т. 4. от Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за
общински бюджет и публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и
приключването на общинския бюджет, Раздел I „Правила за провеждане на
публично обсъждане на проекта за общински бюджет” се променя както следва:
т. 4. Публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година се
провежда съгласно сроковете на чл. 27, ал. 5 от Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча.
т. 2. от Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за
общински бюджет и публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и
приключването на общинския бюджет, Раздел II „Правила за провеждане на
публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на
общинския бюджет” се променя както следва:
т. 2. Срокът за приемане от Общинския съвет на отчета за изпълнение и
приключване на годишния общински бюджет за съответната година е 30 септември на
следващата бюджетна година.
РЕШЕНИЕ № 166
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:
В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде”, от
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в
община Сатовча през 2016 година се добавя
т. 19. Продажба на земеделски имот № 014233, находящ се в местността
Старца, землището на село Кочан.
РЕШЕНИЕ № 167
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА:
1. Разрешава премахването на сухи, опасни и нападнати от корояд дървета,
намиращи се в УПИ XII и УПИ XIII, кв. 42 по плана на село Сатовча в размер на 77
броя, от който:
- иглолистни (бял бор) - 62 бр.
- широколистни (бреза) -15 бр.
2. За целта сечта да бъде възложена на специализирана фирма.
РЕШЕНИЕ № 168
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
14, ал. 7 и 8 от Закона за общинската собственост реши:
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1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение, находящо се в приземен етаж в сграда Младежки дом село
Ваклиново – частна общинска собственост, с площ от 52 кв. м за търговска дейност,
актувано с Акт за частна общинска собственост № 4 от 13.03.1997 година, с начална
тръжна цена 130.00 лв. (без ДДС) за месечен наем, със срок на ползване пет (5) години
по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
РЕШЕНИЕ № 169
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 36, ал. 1 от Закона за общинската собственост 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 1,284 дка (един декар двеста осемдесет и четири квадратни
метра), находящ се в местността Старца, в землището на село Кочан, съставляваш имот
№ 014233, актуван с Акт за частна общинска собственост № 693 от 07.07.2015 г. по
картата на землището на село Кочан.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1284.00
лв. и определя начална тръжна цена в размер на 1284.00 лв.
3. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи договор
със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 170
На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 24, ал. 4
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Сатовча Общинският съвет – Сатовча, реши:
Освобождава Атие и Борислав Боеви, жители на село Годешево, община
Сатовча от заплащането на такса за посещаване на детска градина на детето им Андрей
Бориславов Боев.
РЕШЕНИЕ № 171
На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 24, ал. 4
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Сатовча Общинският съвет – Сатовча, реши:
Освобождава Зейнеп и Юзджан Меджит, жители на село Туховища, община
Сатовча от заплащането на такса за посещаване на детска градина на детето им Абдула
Юзджан Меджит.
РЕШЕНИЕ № 172
На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 24, ал. 4
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Сатовча Общинският съвет – Сатовча, реши:
Освобождава Вела и Румен Дачеви, жители на село Ваклиново, община
Сатовча от заплащането на такса за посещаване на детска градина на детето им Виктор
Руменов Дачев.
РЕШЕНИЕ № 173
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На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл.
21, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и изискванията в условията за кандидатстване с
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове,
1. Общинският съвет на община Сатовча:
- одобрява община Сатовча, като член на РСУО да кандидатства по
приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 20142020 г.), процедура № BG16M1 OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“;
- упълномощава кмета на община Сатовча или упълномощено от него лице да
договаря условията в споразумението и да подпише споразумение с останалите
общини от РСУО /приложение - споразумение/
2. Общинският съвет – Сатовча, упълномощава кмета на община Сатовча или
упълномощено от него лице при одобрено за финансиране предложение:
А. да подпише АДБФП (административен договор за безвъзмездна финансова
помощ);
Б. да договаря съвместно с другите общини участници по процедурата за
начина на бъдещата експлоатация на изградената инфраструктура след приключване
на проекта, като се задължават да експлоатират активите, изградени по проекта, при
спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ
икономически интерес (УОИИ).
3. Одобрява дялове на съсобственост в изградените с проекта инсталации за
предварително третиране и компостиране равна на 1/5 от общия брой дялове.
4. Община Сатовча се ангажира :
А. да не се присъединява към друго регионално сдружение за срока на
изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на
средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура;
Б. изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и
недвижимо имущество, да бъде общинска собственост;
В. всяка конкретна инсталация да е съсобственост на всички общини, чиито
отпадъци ще се третират в нея.
5. Собствеността на изградената инфраструктура (инсталации за
компостиране и инсталации за предварително третиране), преди въвеждането й в
експлоатация, ще бъде прехвърлена от община Доспат - собственик на терена, на
останалите общини, съгласно договорените дялове на съсобственост на всяка една от
тях.
6. Община Доспат, в чиито административни граници се намират
инсталациите е собственик на съпътстваща инфраструктура за съответната
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци.
7. Община Сатовча се ангажира да не прехвърля на трети лица собствеността
на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо
имущество най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на
средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.
8. Община Сатовча съвместно с другите общини
Административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

да

изпълняват
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9. След изготвяне на анализ на приходите и разходите, представянето му и
обсъждане на ОС на РСУО (ако проектът генерира приходи) преди подаване на
документите за кандидатстване задължително се определя собственото участие на
бенефициента (кандидатстващата община/водещата община и/или нейните партньори)
и начините за разпределението им .
10. При необходимост от собствено участие всяка община се ангажира с
финансово участие, равно на дяловото й участие (1/5) след решение на Общински
съвет – Сатовча.
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