ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата: 06.02.2017 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 № 15
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 31 януари 2017
година.
РЕШЕНИЕ № 192
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост приема годишна Програма за управление
и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2017
година.
РЕШЕНИЕ № 193
На основание чл. 94 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА и чл. 28 от Наредбата 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 Общинският съвет – Сатовча
РЕШИ:
1. Приема бюджета на общината общо и по структура, както следва:
(Приложение № 1)
- Дейности „Държавна отговорност”
Приходи – 6 633 088.00
Разходи – 6 633 088.00
- Местни (общински дейности)
Приходи – 3 478 414.00
Разходи – 3 554 054.00
Дефицит – - 75 640.00
- Общо
Приходи – 10 111 502.00
Разходи – 10 178 142.00
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Дефицит –

- 75 640.00

Намира бюджетния дефицит за нормален – под 2% от общите приходи, и
задължава кмета на общината в процеса на изпълнение на бюджета да мобилизира
усилията на общинската администрация за търсене на допълнителни източници и
икономично изразходване на наличните средствата за преодоляване на очерталия се
дефицит.
2. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2017 година в размер на не повече от 15% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните 4 години (съгласно чл. 94, ал. 3, т. 1 от
ЗПФ) в размер на 204 206 лв.
3. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2017 година в размер на не повече от 50 % от средногодишния размер
на отчетените разходи за последните 4 години (съгласно чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ) в
размер на 680 687 лв.
4. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които
ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година (Приложение № 2).
5. Приема плана за капиталовите разходи съгласно приложения списък
(Приложение № 3).
6. Приема разпределението на предходния остатък по отговорности и
дейности (Приложение № 4).
7. Приема актуализираната бюджетна прогноза 2017 - 2019 година
(Приложение № 5).
8. Приема разчета за ИБСФ съгласно приложението. (Приложение № 6)
9. Определя представителните разходи в размер на 9 600 лв. за Общинска
администрация и 890 лв. за Общински съвет, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от ПМС № 374
от 22.12.2016 год., съобразени с ограничението от 2% заложено в чл. 90 от ЗДБРБ за
2017 г.
На основание чл. 79 от ЗДБРБ и чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА Общинският
съвет – Сатовча:
10. Приема средствата за работни заплати и осигурителни вноски на общинска
администрация в размер на 730 300,00 лв., като увеличението спрямо 2016 год., се
разходва за увеличение на заплатите на служителите във връзка с увеличеният размер
на минималната работна заплата за страната, от 01.01.2017 год., съгласно указанията на
МФ с ФО-1 /09.01.2017 година.
11. Запазва размера на индивидуалните работни заплати на кметовете на
кметства съгласно приложението. (Приложение № 7)
На основание чл. 79 от ЗДБРБ и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският
съвет – Сатовча:
12. Приема общата численост на общинска администрация в размер на 73,5
бр. и делегира правото на кмета на общината да определи индивидуалните работни
заплати на служителите – до размера на посочената в т. 10 сума.
РЕШЕНИЕ № 194
На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, приема
годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на община Сатовча за
периода 2015 – 2019 година за календарната 2016 година.
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РЕШЕНИЕ № 195
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл.
93 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация приема Отчета
на кмета на община Сатовча за изпълнението на решенията на Общинския съвет за
времето от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
РЕШЕНИЕ № 196
1. 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, одобрява Задание за проектиране и допуска изработването на
Подробен устройствен план (ПУП) – ПР за изменение на уличната регулация от О.Т
246, през О.Т. 241 до О.Т. 242 по плана на село Сатовча.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 197
1. 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, одобрява Задание за проектиране и допуска изработването на
Подробен устройствен план (ПУП) - ПР за изменение на уличната регулация от О.Т.
80, през О.Т. 101А към О.Т. 101 между кв. 24 и кв. 32 по плана на село Вълкосел.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 198
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 № 032276, находящ се в местността Потока, землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ - 1.935 дка, актуван с АЧОС № 830 от 03.01.2017 година
- имот № 030011, находящ се в местността Стара ливада, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ - 0.744 дка, актуван с АЧОС № 831 от 03.01.2017
година
- имот № 025222, находящ се в местността Ливадите, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ - 0.490 дка, актуван с АЧОС № 832 от 03.01.2017
година
- имот № 011022, находящ се в местността Горна лъка, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ - 0.499 дка, актуван с АЧОС № 833 от 03.01.2017
година
- имот № 011157, находящ се в местността Горна лъка, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ - 0.140 дка, актуван с АЧОС № 834 от 03.01.2017
година, които да бъдат възстановени на наследниците на Шукри Мехмедалиев Заимов
– бивш жител на село Кочан.
РЕШЕНИЕ № 199
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Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14 на
Глава трета от Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на
болните деца от община Сатовча” приема Информация за финансовото състояние на
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” и
изпълнението на приетите решения за отпускане на средства от фонда за третото
четиримесечие на 2016 година.
РЕШЕНИЕ № 200
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 15 от Глава трета от
Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от
община Сатовча” приема Годишния финансов отчет за 2016 година на кмета на община
Сатовча и председател на Комисията към Общински фонд „С един лев в помощ на
болните деца от община Сатовча”.
РЕШЕНИЕ № 201
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната одобрява разходите за командировка за периода от
01.07.2016 година до 31.12.2016 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община
Сатовча, в размер 440 лева на основание командировъчни заповеди № 406, 468, 515,
525, 560, 586, 594, 599, 641 и 729.
РЕШЕНИЕ № 202
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
Отчет за дейността на Общински съвет – Сатовча, и неговите комисии за периода юли
– декември 2016 година.
РЕШЕНИЕ № 203
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 312, ал. 1 и ал. 6 от ЗПУО и чл.
21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА реши:
Дава съгласие кмета на общината да започне процедура за преобразуване на
основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – село Плетена, в обединено училище
„Св. св. Кирил и Методий” – село Плетена, община Сатовча считано от учебната
2017/2018 година.
РЕШЕНИЕ № 204
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, отменя
Наредбата за предоставяне на концесии в община Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 205
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча:
I. Приема следната Протестна декларация.
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1. Общинският съвет – Сатовча, категорично възразява против издаденото от
министъра на енергетиката Разрешение № 410 от 28.09.2015 година за търсене и
проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства, в площ „Трите баби”, разположена в землищата на
селата: Боголин, Вълкосел, Жижево, Кочан, Крибул, Сатовча, Слащен, Туховища и
Фъргово, община Сатовча и село Абланица, община Хаджидимово на „ДЪНДИ
ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД” ЕАД, гр. Крумовград, община Крумовград,
област Кърджали. Същото разрешение е издадено без никакво съгласуване с Община
Сатовча при пълна неяснота относно начините и способите по които ще се
осъществява геологопроучвателната дейност. Смятаме, че процесът на търсене и
проучване, изразяващ се в изкопни и сондажни дейности ще доведе до нанасяне
на непоправими щети върху околната среда. Площите, върху които се планира да се
извършат дейностите по търсене и проучване се намират в район част от екологичната
мрежа „Натура 2000”, който е богат на природни дадености и е с голям потенциал за
развитие на животновъдство и биоземеделие, различни форми на алтернативен
туризъм, лов, риболов и др.
С предвиденото дълбоко сондиране ще се понижат нивата на водоносните
хоризонти, като същото ще доведе до нарушения във водоснабдяването на населените
места от общината.
Ще се нанесат трайни и необратими щети върху природата и здравето на
населението на общината.
2. Заявяваме, че от страна на Общински съвет – Сатовча, Общинска
администрация – Сатовча, кметства и жители по населените места от община Сатовча
ще бъдат предприети всички законови действия за недопускане на дейности по
търсене, проучване и добив на метални полезни изкопаеми на територията на община
Сатовча, поради изключително тежките и непоправими последици върху околната
среда.
II. Упълномощава кмета на община Сатовча да предприеме незабавно всички
необходими действия за внасяне Протестната декларация до гореизброените
институции.
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