ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 29.12.2016 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 № 14
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 23 декември 2016
година.
РЕШЕНИЕ № 174
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 124, ал. 1 до 4, чл. 127, ал. 1 и 2
от Закона за публичните финанси и чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА актуализира
Поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2016 година съгласно
приложението.
РЕШЕНИЕ № 175
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ приема следните изменения на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Сатовча:
Т. 9. на чл. 34 от Раздел V „Такси за технически услуги” става: становища за
държавна приемателна комисия – 50 лв./ бр.
РЕШЕНИЕ № 176
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ приема следните изменения на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Сатовча:
Отменя точка 2 на чл. 36 от Раздел VI „Такси за административни услуги”.
РЕШЕНИЕ № 177
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ приема следните изменения на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Сатовча:
Чл. 40б, т. 31 става:
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Такса за обработка и разглеждане на искане по параграф 27 от Закона за
стопанисването и ползването на земеделските земи за промяна начина на трайно
ползване на физически лица за имоти от 0 дка до 4.999 дка – 50 лева, за имоти над
5.000 дка – 100 лева.
РЕШЕНИЕ № 178
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ приема следните изменения на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Сатовча:
Отменя точка 16 на чл. 36 от Раздел VI „Такси за административни услуги”.
РЕШЕНИЕ № 179
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 66, ал. l от ЗМДТ и чл. 17 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Сатовча:
1. Приема и одобрява План-сметка за 2017 година за дейностите по
сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване в община
Сатовча за 2017 година.
2. Приема следните промени в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Сатовча, както следва:
Отменя се точка 4 на чл. 3, ал. l от Глава първа „Общи положения”
Добавя се нов чл. 8б в Раздел I „Определяне на размера на общинските такси и
услуги”, както следва:
Чл. 8б. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени
на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна
дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с
поземлените имоти, върху които са построени.
Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел,
несвързана с пряката им богослужебна дейност.
Чл. 18, т. 1 от Глава втора „Местни такси” Раздел I „Такса за битови
отпадъци”, се променя както следва:
1. За имоти на фирми с данъчна оценка от 0 до 30 000 лв. – 11‰ . Размерът на
таксата за всяка услуга по отделно:
- 2 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване;
- 4 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 5 ‰ за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
Добавя се нова точка 1а към чл.18 от Глава втора „Местни такси”, Раздел I
„Такса за битови отпадъци”, както следва:
1а. За имоти на фирми с данъчна оценка над 30 000 лв. - 9 ‰. Размерът на
таксата за всяка услуга по отделно:
- 1,5 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване;
- 4 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 3,5 ‰ за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
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Чл. 18, т. 2, т. 2а, т. 2б, т. 3, т.3а, т. 3б, т. 3в, т. 4, т. 4а, т. 4б и т. 4в от Глава
втора „Местни такси”, Раздел I „Такса за битови отпадъци”, се променят, както следва:
2. За селата Боголин, Долен, Крибул, Осина и Фъргово за имоти с данъчна
оценка от 0 до 1999 лв. - 15‰. Размерът на таксата за всяка услуга поотделно:
- 2 ‰ сметосъбиране и сметоизвозване;
- 7 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 6 ‰ за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
2а. За селата Боголин, Долен, Крибул, Осина и Фъргово за имоти с данъчна
оценка от 2000 до 4999 лв. - 11‰ Размерът на таксата за всяка услуга поотделно:
- 2 ‰ сметосъбиране и сметоизвозване;
- 5 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 4 ‰ за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
2б. За селата Боголин, Долен, Крибул, Осина и Фъргово за имоти с данъчна
оценка над 5000 – 9‰. Размерът на таксата за всяка услуга поотделно:
- 2 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване;
- 4 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 3 ‰за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
3. За селата Сатовча, Вълкосел и Кочан при данъчна оценка от 0 до 1999 лв. 15 ‰. Размерът на таксата за всяка услуга по отделно:
- 2‰ сметосъбиране и сметоизвозване;
- 7 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 6 ‰за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
3а. За селата Сатовча, Вълкосел и Кочан при данъчна оценка от 2000 до 4999
лв. 8 ‰. Размерът на таксата за всяка услуга по отделно:
- 1 ‰ сметосъбиране и сметоизвозване;
- 4 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 3 ‰ за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
3б. За селата Сатовча, Вълкосел и Кочан при данъчна оценка от 5000 до 7999
лв. - 7 ‰. Размерът на таксата за всяка услуга по отделно:
- 1 ‰ сметосъбиране и сметоизвозване;
- 3 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 3 ‰ за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
3в. За селата Сатовча, Вълкосел и Кочан при данъчна оценка над 8000 лв 5‰. Размерът на таксата за всяка услуга по отделно:
- 0,5 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване;
- 2,5 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 2 ‰ за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
4. За селата Ваклиново, Годешево, Плетена, Слащен Жижево и Туховища при
данъчна оценка от 0 до 1999 лв. - 13 ‰. Размерът на таксата за всяка услуга по
отделно:
- 2 ‰ сметосъбиране и сметоизвозване;
- 6 ‰/ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 5 ‰ за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
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4а. За селата Ваклиново, Годешево, Плетена, Слащен Жижево и Туховища
при данъчна оценка от 2000 до 3299 лв. - 7 ‰. Размерът на таксата за всяка услуга по
отделно:
- 1 ‰ сметосъбиране и сметоизвозване;
- 3 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 3 ‰ за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
4б. За селата Ваклиново, Годешево, Плетена, Слащен, Жижево и Туховища
при данъчна оценка от 3300 до 6999 лв. 6 ‰. Размерът на таксата за всяка услуга по
отделно:
- 1 ‰ сметосъбиране и сметоизвозване;
- 3 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 2 ‰ за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
4в. За селата Ваклиново, Годешево, Плетена, Слащен, Жижево и Туховища
при данъчна оценка над 7000 лв. - 4 ‰. Размерът на таксата за всяка услуга по отделно:
- 0,5 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване;
- 2‰ за обезвреждане на битови отпадъци;
- 1,5‰ за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.
Раздел III „Таксите за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи,
лагери и други общински социални услуги”, се променят, както следва:
Раздел III „Таксите за детски ясли, детски градини, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални
услуги”.
Чл. 34 от Раздел V „Такси за технически услуги”, се променят както следва:
Чл. 34. (доп. с Решение № 33 по Протокол № 4 от 31.01.2008 г.) Размерът на
таксите за технически услуги се определя както следва:
1. на скица за недвижим имот - 7.00 лв;
2. издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - 15.00
лв.
3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 3.00
лв.
4. (изм. с Решение № 65 Протокол № 6 от 17.02.2012 г.) за определяне на
строителна линия и ниво на строеж - 0.10 лв./кв. м;
5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелство по териториалното и
селищното устройство - 3.00 лв./бр.
6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и
документацията към тях - 5.00 лв./бр.;
7. (изм. с Решение № 65 Протокол № 6 от 17.02.2012 г.) за издаване на
разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони,
кабини и други - 20 лв. за 1 бр. съоръжение;
8. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на
съществуващи сгради и помещения в тях - 0.50 лв./кв.м, РЗП;
9. (изм. с Решение № 65 Протокол № 6 от 17.02.2012 г. изм. с Решение №
175, Протокол № 14 от 23.12.2016 година) становища за държавна приемателна
комисия - 50 лв./ бр.;
10. Одобряване и съгласуване на комплексни инвестиционни проекти - 0,65
лв./кв.м. РЗП/;

4

11. Одобряване на екзекутивни документи - 0,20 лв/кв.м РЗП;
12. Отменена с Решение № ……………., Протокол № ……………. г. на
Общински съвет – Сатовча
13. За одобряване на инвестиционен проект за линейни обекти на
техническата инфраструктура (водопровод, канал, ел. кабели, тел. кабели, подпорни и
оградни стени и др.) се заплаща такса в размер на 0,50 лв./ л.м.
14. удостоверение за търпимост на основание §16, ал. l от ЗУТ за строежи,
изградени до 07.04.1987 година - 50.00 лв./бр.
15. удостоверение за реално обособени части на сгради (чл. 202 от ЗУТ) 10.00 лв./бр.;
16. удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и
учебно заведение - 10.00 лв./бр.;
17. удостоверение за ползване на строежите по предназначение (чл. 178, ал. 2
от ЗУТ и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 6) - 50,00 лв.
18. удостоверение за идентичност на поземлен имот - 10.00 лв./бр.;
19. (изм. с Решение № 65 по Протокол № 6 от 17.02.2012 г.) удостоверение за
извършена обстоятелствена проверка - 20.00 лв./бр.
20. становище на общинския експертен съвет - 10.00 лв./бр.;
21.такса за специално ползване сервитут на IV-класна пътна мрежа - 5 лв./
кв.м.
22. разглеждане на частични изменения на ПУП от ОЕСУТ - 35 лв. до 3
парцела и 70 лв. над 3 парцела, разглеждани от ОЕСУТ
23. за издаване на разрешение за прокопаване на улична или тротоарна
настилка се заплаща такса в размер на 10,00 лв. и депозит в размер на 250,00 лв., който
се освобождава след приемане на възстановителните работи от общинска
администрация.
При разкопаване на повече от 10 квадратни метра, депозитът се увеличава с
25,00 лв./квадратен метър.
Чл. 36, т. 16 от Раздел VI „Такси за административни услуги” (отм. Решение
№ 176 от 23.12.2016 г.).
Чл. 40б, т. 2, 3, 7, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от Раздел VII „Такси за
услуги, предлагани в сферата на стопанската и икономическата дейност,
осъществявани от физически и юридически лица на територията на общината,
подпомагани от Общинска администрация”, се променят, както следва:
т. 2. (изм. с Решение № 65, Протокол № 6 от 17.02.2012 г.) Издаване на
удостоверение от общ характер и служебна бележка - 3.00 лв./бр.
т. 3. (изм. с Решение № 65, Протокол № 6 от 17.02.2012 г.) Издаване на
удостоверение за наличие или липса на задължение към общината на физически или
юридически лица - 3.00 лв./бр.
т. 7. (изм. с Решение № 65, Протокол № 6 от 17.02.2012 г.) Попълване на
приложение на данъчни декларации - 3.00 лв./бр.
т. 11. Издаване на удостоверение за лиценз, регистрация на търговски обект 5.00 лв./бр.
т. 19. Ползване на зали, общинска собственост, - 30.00 лв.
т. 20. Ползване на зала за граждански ритуали - 20.00 лв.
т. 21. За нотариални заверки – съгласно тарифата по ЗИНД - 3 лв. за първи
подпис плюс 1 лв. за всеки следващ подпис.
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т. 23. (нова, приета с Решение № 65, Протокол № 6 от 17.02.2012 г.)
Удостоверение за декларирани данни на физически и юридически лица - 3.00 лв./ бр.
т. 24. (нова, приета с Решение № 65, Протокол № 6 от 17.02.2012 г.)
Удостоверение и справки по искане на физически и юридически лица - 3.00 лв./ бр.
т. 25. (нова, приета с Решение № 65, Протокол № 6 от 17.02.2012 г.) Заверен
дубликат за платени данъци и такси на физически и юридически лица - 3.00 лв./ бр.
т. 26. (нова, приета с Решение № 65, Протокол № 6 от 17.02.2012 г.) Заверено
копие от данъчна декларация за физически и юридически лица - 3.00 лв./ бр.
т. 27. (нова, приета с Решение № 65, Протокол № 6 от 17.02.2012 г.) Заверка
на молба-декларация и на вече издадени удостоверения за физически и юридически
лица - 2.00 лв./бр.
3. Настоящите промени влизат в сила от 01.01.2017 година.
РЕШЕНИЕ № 180
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласие община Сатовча да кандидатства с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001 - 2.006
„Развитие на социалното предприемачество” по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014-2020”
2. Разрешава разширяване на дейността на съществуващото „Социално
предприятие за озеленяване и благоустройство на територията на община Сатовча” и
създаване на нов правилник за дейността на предприятието, удостоверяващ, че
социалното предприятие ще попадне в определението за социално предприятие по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001 - 2.006
„Развитие на социалното предприемачество” в случай на одобрение на проектното
предложение или разрешава създаване на ново социално предприятие и правилник за
дейността му, удостоверяващ, че социалното предприятие ще попадне в определението
за социално предприятие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9ОP001 - 2.006 „Развитие на социалното предприемачество”, в случай
на одобрение на проектното предложение.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча, да извърши всички необходими
действия за подаване на проектни предложения, ведно с необходимите документи и
осъществяване на необходимите действия за това.
4. Упълномощава кмета на община Сатовча да определи сграда, необходима
за изпълнение на проектните дейности за времето на изпълнение на проекта и със срок
до одобряване на окончателния доклад по проекта, като дава предварително съгласие
за предоставянето й.
РЕШЕНИЕ № 181
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, Общинският съвет – Сатовча,
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработване на Подробен
устройствен план - парцеларен план – (ПУП - ПП) на трасе за отпадни и питейни води
за битови нужди до съществуваща водопроводна и канализационна мрежа от поземлен
имот 045093, находящ се в местността, Дафковица в землището на село Сатовча.
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2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 182
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, Общинският съвет – Сатовча,
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработване на Подробен
устройствен план (ПУП) – ПЗ за поземлен имот 031063, находящ се в местността
Марина, в землището на село Сатовча.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 183
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.
124б, ал.1 и чл. 134, ал. 2, т.6 от Закона за устройство на територията Общинският
съвет – Сатовча,
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработване на Подробен
устройствен план (ПУП) – ПР изменение на уличната регулация при О.Т. 30, О.Т. 29,
до О.Т. 29а от кв. 2 и кв. 4 по плана на село Долен.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 184
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 № 031292, находящ се в местността Тополата, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ - 0.808 дка, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 828 от 23.11.2016 година
- имот № 031295, находящ се в местността Тополата, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ - 1.453 дка, актуван с Акт за частна общинска
собственост №
827 от 23.11.2016 година, които да бъдат възстановени на
наследниците на Неджип Фейзолов Спахиев – бивш жител на село Кочан.
РЕШЕНИЕ № 185
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 № 071068, находящ се в местността Ливадите, землището на село
Туховища, община Сатовча, с площ - 0.372 дка, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 823 от 21.11.2016 година, който да бъде възстановен на наследниците
на Реджеп Мустафов Чаушев – бивш жител на село Долно Изворово.
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РЕШЕНИЕ № 186
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 № 001068, находящ се в местността Блата, землището на село
Годешево, община Сатовча, с площ - 1.068 дка, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 824 от 21.11.2016 година
- имот № 045047, находящ се в местността Селища, землището на село
Туховища, община Сатовча, с площ - 0.241 дка, актуван с за частна общинска
собственост №
825 от 21.11.2016 година, които да бъдат възстановени на
наследниците на Ибрахим Селимов Халимов – бивш жител на село Туховища.
РЕШЕНИЕ № 187
На основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 21,
ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, изразява мотивирано предложение, с
което предлага опрощаване на вземане за неправомерно получено обезщетение за
отглеждане на малко дете и дължимата лихва на Айше Реджепова Кочанли, жител на
село Плетена, 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 № 188
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия
Общинският съвет – Сатовча предлага за член на Областния съвет за намаляване на
риска от бедствия госпожа Зайра Кемилова Ибишева.
РЕШЕНИЕ № 189
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, Общинският съвет – Сатовча,
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработване на Подробен
устройствен план (ПУП) – ПЗ за жилищно строителство за поземлен имот 030067,
находящ се в местността Байковица, в землището на село Сатовча.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
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РЕШЕНИЕ № 190
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 20, ал. 2 и 3 от Наредба№ 2
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 поземлен имот № 004092 – язовир, по картата на възстановената
собственост на землището на село Ваклиново, с площ 7.194 дка с начална тръжна цена
500.00 лева годишен наем със срок на ползване пет /5/ години по договор, при
изричното условие наемателя да предоставя поливна вода по време на напоителния
сезон на нуждаещите се земеделски стопани.
РЕШЕНИЕ № 191
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2, т. 8, т. 23 и ал.2 от
ЗМСМА , чл. 18, ал. 1, т.2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в, ал. 3, т. 1, т.
2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане реши:
1. Дава съгласие община Сатовча да кандидатства с проект по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M90P001-2.005, "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ", Компонент 1 и
Компонент 2.
2. Дава съгласие за разширяване на дейността на съществуващ "Общински
център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно
положение", находящ се на първи етаж от сграда публична общинска собственост,
описана в АОС № 1 от 1997 година, представляващи самостоятелни обекти от първи
етаж с площ от 29.40 кв. м. с административен адрес село Сатовча, ул. "Тодор Шопов"
№ 37 от кв. 19 по плана на село Сатовча за предоставяне на социални услуги за хора в
неравностойно положение, за времето на изпълнение на проекта със срок до
одобряване на окончателен доклад по проекта.
3. Дава съгласие за създаване на социални/ интегрирани услуги по Компонент
1 и Компонент 2:
Дейност по Компонент 1 "Професионално информиране и консултиране, вкл.
по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на лицата,
полагащи грижи за зависими членове или на хора с увреждания" - идентифициране на
минимум 20 лица; провеждане на четири информационни срещи с четири
информационни кампании; изработване на ръководство.
 Дейност по Компонент 1 "Подобряване на достъпа до услуги за кариерно
развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на
трудовата активност на членовете на семейства с деца/ включително с
увреждания/". - идентифициране минимум 50 лица; провеждане на
психологическо и професионално консултиране 50 лица; провеждане на
мотивационни обучения;
 Дейност по Компонент 1 "Предоставяне на обучение за повишаване на
професионалната квалификация или придобиване на нова." - 27 лица ще
преминат обучение за придобиване на професионална квалификация.
 Дейност по Компонент 1 "Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи
за зависими членове или на хората с увреждания след предоставяне на
посреднически услуги и /или обучение." - сключване на три трудови договора
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с лица с увреждания. За осигуряване на работните места на назначените три
лица с увреждане ще бъде извършен текущ ремонт, адаптирани и оборудвани
3 работни места в административна сграда в УПИ 1, пл. № 756, от кв. 18,
описан в АЧОС № 217 / 2008 год. – частна общинска собственост, с
административен адрес село Сатовча, ул. "Тодор Шопов" № 8.
 Услугата, която ще се реализира в рамките на Компонент 2 е "социален
асистент" и "личен асистент". Тя ще се предоставя от "Общинският център за
почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно
положение:
 Дейност по Компонент 2 "Реализация на интегрирани подходи за Мотивиране
и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за
зависими членове на семейства/деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора,
зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/." - идентифициране на
потребители на услугите социален асистент и личен асистент - 54 лица;
разработване на планове - 54 броя; сключване на договори с потребители - 54
бр.; сключване на договори с асистенти - 54 бр., от които 25 лица ще
предоставят услугата социален асистент и 29 лица ще предоставят услугата
личен асистент в домашна среда.
 Дейност по Компонент 2 "Подкрепа за намиране на работа и подобряване
достъпа до заетост на хора с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни
мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността." идентифициране на 30 лица от целевата група; и провеждане на 3
информационни срещи и 2 семинара.
4. Предоставените горепосочените помещения – общинска собственост, се
предоставят за ползване за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване
на окончателния доклад по проекта.
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