ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата: 27.07.2017 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 № 19
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 20 юли 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 233
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 констатациите в обобщено становище № 1 на
експертна работна група по проекта за предоставяне на доказателства за наличие на
финансов ресурс за покриване на горепосочените разходи Общинският съвет –
Сатовча, реши:
Необходимите средства за покриване на недопустимите разходи, в това число
и за ДДС, разходите за собствен принос и първоначалните допустими разходи по
проекта да бъдат осигурени както следва:
От отчисленията по чл. 20 от Наредба № от 19.12.2013 година за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изискани при депониране на отпадъци да бъдат осигурени средствата за:
- първоначалните допустими разходи по проекта преди средствата да бъдат
възстановени от ОПОС 2014-2020 г.;
- допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от
ОПОС 2014-2020г.;
- собствения принос.
РЕШЕНИЕ № 234
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 01.01.2017 година до 30.06.2017 година.
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РЕШЕНИЕ № 235
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
41, ал. 1 и 2 от Наредба за управление и стопанисване на общинските горски
територии, собственост на община Сатовча приема представения отчет за дейността на
структурно звено „Управление и стопанисване на общинските горски територии” за
периода 2015-2016 година и информация за извършените дейности и ползвания към
30.06.2017 година.
РЕШЕНИЕ № 236
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал.
5 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 5, ал. 1 от
Постановление № 121 на Министерски съвет за приемане на критерии за определяне
на защитените детски градини и защитените училища и на условията и ред за тяхното
допълнително финансиране Общинският съвет – Сатовча, предлага за учебната
2017/2018 година в списъка със защитени детски градини да бъде включена Детска
градина – Осина, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
Министерството на образованието и науката за включване на Детска градина – Осина,
в списъка със защитени детски гради.
РЕШЕНИЕ № 237
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал.
5 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 5, ал. 1 от
Постановление № 121 на Министерски съвет за приемане на критерии за определяне
на защитените детски градини и защитените училища и на условията и ред за тяхното
допълнително финансиране Общинският съвет – Сатовча, предлага за учебната
2017/2018 година в списъка със защитени детски градини да бъде включена Детска
градина – Долен, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
Министерството на образованието и науката за включване на Детска градина – Долен,
в списъка със защитени детски гради.
РЕШЕНИЕ № 238
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, приема следната
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, в община Сатовча през 2017 година, приета с Решение № 192 от
31.01.2017 година на Общински съвет – Сатовча, и актуализирана с Решение № 217 от
31.03.2017 година, а именно:
- В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:
т. 16 – продажба на УПИ I, ПИ - 280, 283 и 284 от кв. 70а по плана на село
Вълкосел с площ от 750 кв.м
т. 17 - продажба на ПИ 947, кв. 55 по плана на село Сатовча с площ от 22 кв. м
т. 18 - продажба на ПИ 1396, кв. 32 по плана на село Вълкосел, който участва
в УПИ V и УПИ VI с площ от 175 кв.м
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т. 19 - продажба на самостоятелно помещение за търговска дейност с площ от
52 кв. м, находящо се в приземен етаж от сграда Младежки дом, село Ваклиново – в
УПИ VIII, кв. 10
т. 20 - продажба на земеделски имот № 007201, (изоставена нива), местността
Костадин в землището на село Кочан.
РЕШЕНИЕ № 239
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4,
ал. 3, чл. 5, ал. l, т.1 и ал. 3, чл. 49, ал.1, т. 1 и ал. 2, чл. 50, ал. l, 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
недървесни горски продукти и във връзка с раздел IV, чл. 22, ал. 3, т.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. l, т. 3 от НУРВИДГТ в обект
1700, подотдел 90 „ж1", обект 1701, подотдел 90 „б2” и обект 1702, подотдел 90 „ф2” –
общинска горска територия.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира съгласно действащото
законодателство произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 240
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и
чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската приема изготвената оценка от лицензиран
оценител за УПИ I, ПИ - 280, 283 и 284, кв. 70а, с площ от 750 кв. м. (седемстотин и
петдесет квадратни метра) по плана на село Вълкосел в размер на 4 420 лв. (без ДДС).
2. Упълномощава кмета на общината да извърши продажбата и сключи
договор за покупко-продажба.
РЕШЕНИЕ № 241
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост реши:
1. Да се продаде на съсобственика Костадин Димитров Павлов – жител на
село Сатовча, имот - ПИ 947, кв. 55 по плана на село Сатовча, с площ от 22 кв. м
(двадесет и два квадратни метра), който имот участва в образуването на УПИ I - 662
(УПИ първи - шестстотин шестдесет и втори), актуван с АЧОС № 839 от 29.05.2017
година.
2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за ПИ 947,
кв. 55 по плана на село Сатовча, с площ от 22 кв. м (двадесет и два квадратни метра),
който имот участва в образуването на УПИ I - 662 (УПИ - първи, шестстотин
шестдесет и втори), актуван с АЧОС № 839 от 29.05.2017 година, в размер на 160.00
лв. (без ДДС), на която цена кмета на община Сатовча да извърши продажбата на
съсобственика на парцела Костадин Димитров Павлов и сключи договор за покупкопродажба.
РЕШЕНИЕ № 242
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост реши:
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1. Да се продаде на съсобственика Бейзат Юсуф Низам – жител на село
Вълкосел, имот - ПИ 1396, кв. 32 по плана на село Вълкосел, с площ от 115 кв. м (сто и
петнадесет квадратни метра), който имот участва в образуването на УПИ VI – 595
(УПИ шест - петстотин деветдесет и пет), актуван с АЧОС № 841 от 20.06.2017
година.
2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за ПИ 1396,
кв. 32 по плана на село Вълкосел, с площ от 115 кв. м (сто и петнадесет квадратни
метра), който имот участва в образуването на УПИ VI - 595 (УПИ шест - петстотин
деветдесет и пет), актуван с АЧОС № 841 от 20.06.2017 година, в размер на 830.00 лв.
(без ДДС), на която цена кмета на община Сатовча да извърши продажбата на
съсобственика на парцела Бейзат Юсуф Низам и сключи договор за покупко-продажба.
РЕШЕНИЕ № 243
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост реши:
1. Да се продаде на съсобственика Рушан Ибраимов Низамов – жител на
село Вълкосел, имот - ПИ 1396, кв. 32 по плана на село Вълкосел, с площ от 60 кв. м
(шестдесет квадратни метра), който имот участва в образуването на УПИ V (УПИ
пети), актуван с АЧОС № 840 от 20.06.2017 година.
2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за ПИ 1396,
кв. 32 по плана на село Вълкосел, с площ от 60 кв. м (шестдесет квадратни метра),
който имот участва в образуването на УПИ V (УПИ пети), актуван с АЧОС № 840 от
20.06.2017 година, в размер на 440.00 лв. (без ДДС), на която цена кмета на община
Сатовча да извърши продажбата на съсобственика на парцела Рушан Ибраимов
Низамов и сключи договор за покупко-продажба.
РЕШЕНИЕ № 244
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, 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, реши:
1. Одобрява Задание за изработване и разрешава изработването на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация между О.Т. 369 и
О. Т. 228, пред кв. 56 и кв. 59 по плана на село Сатовча.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 245
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, във връзка с чл. 56, ал. 2, т. 4 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общинският съвет –
Сатовча, прекратява разискванията по докладната записка и възлага на комисията по
устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване
към Общински съвет да се запознае обстойно с документите по изменение на уличната
регулация от О.Т. 11, О.Т. 14 до О.Т. 15 между кв. 3 и 4 по плана на село Долен и да
извърши проверка на място на терена, като състави протокол затова, който да бъде
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внесе за разглеждане с докладната записка от кмета на общината на следващото
заседание на Общински съвет.
РЕШЕНИЕ № 246
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, 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, реши:
1. Одобрява Задание за проектиране и допуска изработването на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация от О.Т. 11, О.Т. 14 до
О.Т. 15 между кв. 3 и 4 по плана на село Долен.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 247
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, 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, реши:
1. Одобрява Задание за проектиране и допуска изработването на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация при О.Т. 49 до О.Т.
63а между кв. 11 и 25 по плана на село Долен.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 248
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, във
връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията
и молба с вх. № 94-00-854 от 30.06.2017 година от Валентин Наумов Странджев –
собственик на имот ПИ № 036001, местност Баура, землище на село Сатовча реши:
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за
промяна на предназначението на имот ПИ № 036001, местност Баура, землище на село
Сатовча от начин на трайно ползване земеделска територия – ливада, в начин на
трайно ползване урбанизирана територия – за шивашки цех, търговски обект, склад,
офиси и гаражи.
2. Одобрява Задание за изготвяне на ПУП-ПЗ за имот ПИ № 036001, местност
Баура, землище на село Сатовча.
3. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението последващи процедури по ЗУТ.
РЕШЕНИЕ № 249
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, във
връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията
и молба с вх. № 94-00-773 от 14.06.2017 година от Силвия Юлиянова Кацарова и
Венета Събинова Райкова – собственици на имот ПИ № 044072, местност Батала,
землище на село Сатовча реши:
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1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за
промяна на предназначението на имот ПИ № 044072, местност Батала, землище на
село Сатовча от начин на трайно ползване земеделска територия – нива, в начин на
трайно ползване урбанизирана територия – за производствена зона.
2. Одобрява Задание за изготвяне на ПУП-ПЗ за имот ПИ № 044072, местност
Батала, землище на село Сатовча.
3. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението последващи процедури по ЗУТ.
РЕШЕНИЕ № 250
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, във
връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията
и молба с вх. № 94-00-797 от 21.06.2017 година от Иван Димитров Шкевов –
собственик на имот ПИ № 076002, местност Карамешинско, землище на село Долен,
реши:
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за
промяна на предназначението на имот ПИ № 076002, местност Карамешинско,
землище на село Долен, от начин на трайно ползване земеделска територия в начин на
трайно ползване урбанизирана територия.
2. Одобрява Задание за изготвяне на ПУП-ПЗ за имот ПИ № 00одобряване на
задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план
(ПУП) – ПЗ за промяна предназначението на поземлен имот № 076002, местност
Карамешинско, землището на село Долен от начин на трайно ползване – земеделска
територия в начин на трайно ползване – урбанизирана територия 076002, местност
Карамешинско, землище на село Долен.
3. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението последващи процедури по ЗУТ.
РЕШЕНИЕ № 251
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, във
връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията
и молба с вх. № 94-00-798 от 21.06.2017 година от Юлиян Красимиров Тушинов, Елица
Юлиянова Тушинова и Красимир Юлиянов Тушинов – собственици на имот ПИ №
047006, местност Райковец, землище на село Долен, община Сатовча, реши:
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за
промяна на предназначението на имот ПИ 076006, местност Райковец, землище на село
Сатовча от начин на трайно ползване земеделска територия – нива, в начин на трайно
ползване урбанизирана територия – за производствена зона.
2. Одобрява Задание за изготвяне на ПУП-ПЗ за имот ПИ № 047006, местност
Райковец, землище на село Долен, община Сатовча.
3. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението последващи процедури по ЗУТ.
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РЕШЕНИЕ № 252
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, във
връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията
и молба с вх. № 94-00-829 от 28.06.2017 година от Ахмед Алиев Авалев – собственик
на имот ПИ 052021, местност Гробе, землище на село Долен, община Сатовча, реши:
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за
промяна на предназначението на имот ПИ 052021, местност Гробе, землище на село
Долен, община Сатовча, от начин на трайно ползване земеделска територия – нива, в
начин на трайно ползване урбанизирана територия за производствено и търговска зона
и обществено обслужване.
2. Одобрява Задание за изготвяне на ПУП-ПЗ за имот ПИ 052021, местност
Гробе, землище на село Долен, община Сатовча.
3. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението последващи процедури по ЗУТ.
РЕШЕНИЕ № 253
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, във
връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията
и молба с вх. № 94-00-748 от 08.06.2017 година от Алил и Дурдана Коджаалиеви –
собственици на имот ПИ 008209, местност Чуката, землище на село Ваклиново,
община Сатовча, реши:
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за
промяна на предназначението на имот ПИ 008209, местност Чуката, землището на село
Ваклиново, община Сатовча, от начин на трайно ползване – земеделска територия –
ливада, в начин на трайно ползване – урбанизирана територия за жилищно
строителство и обществено обслужване.
2. Одобрява Задание за изготвяне на ПУП-ПЗ за имот ПИ 008209, местност
Чуката, землище на село Ваклиново, община Сатовча.
3. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението последващи процедури по ЗУТ.
РЕШЕНИЕ № 254
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 3МСМА и
чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, дава съгласие да бъде извършена
корекция и закриване на част от полски път представляващ имот № 000130 в
местността Долешница, в землището на село Долен поради отпаднала необходимост.
2. Упълномощава кмета на общината да подаде заявление в Общинската
служба по земеделие село Сатовча на основание чл. 18, ал. l от Наредба № 49 от
05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.
РЕШЕНИЕ № 255
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната реши:
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Одобрява разходите за командировка за периода от 01.01.2017 година до
30.06.2017 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, в размер 840 лева
на основание командировъчни заповеди № 023, 025, 036, 058, 108, 135, 153, 157, 196,
224, 225, 251, 260, 271, 286, 307, 322, 327, 344, 360, 367 и 371.
РЕШЕНИЕ № 256
На основание чл. 21, ал. l, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет –
Сатовча, приема Наредба за изменението на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Сатовча:
Параграф единствен. 1. Чл. 40б, т. 32, буква „а” става „При превоз на болни и
починали лица на територията на Република България се заплаща 0,35 лева на изминат
километър, представляващи разхода за гориво, командировъчни и амортизация.”
2. отменят се букви „б” и „в”.
РЕШЕНИЕ № 257
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 56, ал. 2 от Закона за
устройство на територията Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Отменя Наредбата за рекламната дейност на територията на община
Сатовча, приета с Решение № 145 по Протокол № 12 от 30.12.2004 година.
2. Приема Наредба за рекламната дейност на територията на община Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 258
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши:
Приема следната Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на
територията на община Сатовча:
§ 1. В чл. 22 т. 5 се отменя.
§ 2. Чл. 28 се отменя.
РЕШЕНИЕ № 259
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във
връзка със Заповед № ОА-АК-216 от 19.06.2017 година на Областния управител на
област с административен център – Благоевград, реши:
Отменя свое Решение № 225 по Протокол № 18 от заседание на Общински
съвет – Сатовча, проведено на 02.06.2017 година за отдаване под наем на училищния
стол и кухнята към него, находящи се в село Туховища за тържества (дневни сватби,
абитуриентски балове, нощни сватби – годежи) и други еднодневни тържества с
ползване на кухнята.
РЕШЕНИЕ № 260
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, приема отчета
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за дейността на Общински съвет – Сатовча, и неговите комисии за периода от януари –
юни 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 261
1. Общински съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35,
ал. 1 от ЗОС, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на помещение, находящо се в приземен етаж с площ от 52 кв. м от сграда „Младежки
дом”, село Ваклиново,актуван с А ЧОС № 4/13.03.1997 год.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 12 600 лв.
(без ДДС) и определя начална тръжна цена в размер на 12 600 лв. (без ДДС).
3. Упълномощава кмета на общината да проведе търг и да сключи договор за
покупко-продажба на гореописаният имот.
РЕШЕНИЕ № 262
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча,
реши:
1. Да бъде сформирано местно партньорство за подготовка и подаване на
заявление за кандидатстване, както и за реализиране на съвместни дейности и
отговорности при изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за
разработване на Стратегия за местно развитие, съгласно изискванията на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие”, която да обхваща всички населени места от общината, и регистриране на
ново юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, съгласно изискванията
на подмярка 19.2.
2. Дава съгласие Община Сатовча да участва в подготовката и реализацията на
проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
3. Определя представители в сформиращото се СНЦ „МИГ – Сатовча” на
публичния сектор: Община Сатовча, представлявана от д-р Арбен Мименов и
Общински съвет – Сатовча, представляван от д-р Ивайло Моллов.
4. Във връзка с подготовката и подаване на заявление за кандидатстване по
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от ПРСР, подкрепена от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони и успешното изпълнение на проекта, Община Сатовча
се ангажира:
4.1. Да оказва съдействие и да участва чрез свои представители и други лица
при подготовка и подаване на заявление за кандидатстване.
4.2. При одобрение на проекта да осигури дългосрочен безлихвен заем за
авансово финансиране на плащанията по проекта в размер на 31 500 лева, който ще
бъде възстановен на Общината от бюджета на проекта в срока на реализацията му.
4.3. Да осигури помещение за офис, заседателна зала и архив, както и
оборудване и обзавеждане на управителния орган на СНЦ „МИГ – Сатовча”.
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