ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата: 03.10.2017 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 № 21
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 27 септември 2017
година.
РЕШЕНИЕ № 282
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 31.12.2016 година по
приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:
№
1.

Дейност
Държавни дейности

Уточнен
План

Изпъл
нение
%

Отчет

6 499 741

6 309 139

1.1 Трансфери от РБ (3100)

6 118 706

6 118 706

- субсидия от РБ (3111)

6 031 773

6 031 773

86 993

86 993

1 000

0

0

0

1.2 Приходи от услуги и собственост (неданъчни
приходи)

0

38 178

0

32 338

- приходи от храна – столуващи ученици

0

1 550

- приходи от наеми

0

117

- лихви по разплащателни бюджетни сметки

0

- 103

- курсови разлики от операции с валута

0

4 276

- други получени целеви трансфери (3128, 3118)
- субсидии за КР (313)
- възстановен транфер по СБ

96,58
100.00
100.00
100.00

- други приходи (др.неданъчни приходи и
дарения)

1

1.3 Трансфери в т.ч.

14 795

63 132

100.00

10 000

58 343

100.00

4 795

50 282

100.00

0

-45 493

1.4 Получени капиталови дарения по ПТрГС BG –
GR

0

0

0

0

- Получен капиталов трансфер по ТрГС
- Разпределен трансфер към разпор.в чужбина
1.5 Получени дългоср.заеми от банки в страната

0

0

5 973

0

0

42 068

0

-44 287

359 267

359 267

100.00

0

0

0

- Параграф 6101 от МОН и избори
- Параграф 6105 от ПВЗ
- Параграф 6202

1.6 Чужди средства
Остатък Валутна сметка (по програми на училища
– неизп.остатък)
1.7 Остатък в началото на годината по банкови
сметки
Временни безлихвени заеми
1.8 Остатък към 31.12. 2016 г. по банкови сметки

- 312 212

Субсидиите от държавния бюджет се превеждат в сроковете заложени в ЗДБРБ за 2016 г.
2.

Местни приходи в т.ч.

4 126 070

3 277 739

80,21

420 145

452 892

107,79

- патентен данък

17 994

16 172

89.87

- данък недв. имоти

60 342

52 376

86,79

293 809

327 194

111,36

47 000

56 966

121,20

1 000

162

16,20

0

22

913 413

734 701

80,43

- приходи от стоки, услуги, наеми и лихви

250 000

146 321

58.52

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

596 413

506 986

85,01

27 000

34 247

126,84

0

- 30 137

6 000

5 890

- приходи от продажби на ДМА - § 40

34 000

15 160

- получени дарения-фонд 1 лв.

12 000

26 710

0

29 524

2 339 600

2 330 681

2.1 Имуществени данъци и неданъчни приходи

- данък МПС
- данък при придобиване на имущество
- туристически данък
- други данъци
2.2 Неданъчни приходи в т.ч.

- приходи от глоби, начети и др.неданъчни
приходи
- внесен ДДС и данък върху приходите
- приходи от концесии

- други приходи
3.

Трансфери от ЦБ в т.ч.

98,17
44,59

99.58

2

4.

- изравнителна субсидия

1 166 900

1 166 900

100.00

- целеви трансфери за КР

1 172 700

1 163 781

99.15

Трансфери в т.ч.

19 962

- 12 852

- получени трансфери от МТСП , РМС, МРРБ,
ДФЗ и РИОСВ.

19 962

2 214 655

0

- 74 955

0

-2 166 967

4 998

14 415

Безлихвени заеми и остатъци по сметки в т.ч.

415 952

-227 683

- временни безлихвени заеми между бюдж. и
ИБСФ

0

-31 814

- предоставен трансфер на РИОСВ – Смолян, ОбА
Доспат
- предоставен трансфер
- получен трансфер ПУДОС
5

- остатък в началото на годината

173 831

173 831

- наличности към 31.12.2016 г.

0

-394 372

- други приходи- пол.застрах. обезщетения за
ДМА

0

0

173 562

0

- операции с др.фин.активи
- получени дългоср.заеми от банки в страната

68 559

19 672

- чужди средства на разпореждане (КВ към МС)

0

0

- ползвани бюдж.средства по ЕП (8803)

0

5 000

По отношение на собствените приходи на Общината имаме следната
картина:
план

отчет

% изпъл.

1.Имуществени данъци – Изпълнението превишава
заложения план, което се дължи на събраните недоборите от
минали години.

420 145 лв.

452 892

107.79

2. Неданъчни приходи – приходи от собственост и услуги

329 000 лв.

227 715

69,21

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.

596 413 лв.

506 986

85.01

Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета.
Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, област
Благоевград към 31.12.2016 год. е 9 586 878 лв. ( 90.22 % ) в т.ч. по функции както
следва:
план

отчет

%
изпъл.
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1. Разходи ДД

6 499 741

6 277 325

96.58

– Общ. държавни служби -

702 701

75 3342

95,01

- отбрана и сигурност /вкл.средства по СБ /

122 519

70 371

57.44

4 949 684

4 834 187

99,12

522 320

439 944

84,22

58 017

39 573

87,94

127 440

127 440

100.00

- икономически дейности и услуги

9 588

12 468

99,74

-Разходи за лихви по дългоср.заеми от банки в страната

7 472

0

4 126 070

3 309 553

80.21

716 539

575 751

80,35

14 800

5 997

40,52

347 646

442 270

127,22

98 220

48 423

49,30

346 080

249 733

72,16

1 572 129

1 459 442

75,83

95 100

57 887

60,87

935 556

453 114

78,73

0

16 936

226,67

- образование
- здравеопазване
- социално осигуряване подпомагане и грижи / ПВЗ /
- жилищно строителство, БКС и ООС
- почивно дело, култура, религиозна дейност

2. Разходи МД в т.ч.
– Общ. държавни служби - отбрана и сигурност
- образование (311)
- здравеопазване
- социално осигуряване подпомагане и грижи
- жилищно строителство, БКС и ООС (вкл.Македонски
проект)
- почивно дело, култура, религиозна дейност
- икономически дейности и услуги
- р-ди некласифицирани в др.дейности (лихви по кредит )

Извършените разходи по Бюджет за 2016 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 2016 год.
Общи приходи и разходи по бюджета за 2016 год.
план

отчет

1. Приходи ДД

6 499 741

6 309 139

2. Разходи ДД

6 499 741

6 309 139

3. Приходи МД

4 126 070

3 277 739

4. Разходи МД

4 126 070

3 277 739

Общо приходи

10 625 811

9 586 878

Общо разходи

10 625 811

9 586 878
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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 31.12.2016 год. приходите и разходите по СЕС, ДМП, РА, КСФ са:
1. По ОП РЧР – личен асистент:
- наличности в началото на годината
- получен трансфер до 31.12.16 год.
- лихви
- възстановен заем към бюджета
- преведени суми за заплати и осигуровки по програма личен асистент
- наличност на 31.12.2016 год.

19 339 лв.
0 лв.
5 лв.
-19 344 лв.
0 лв.
0 лв.

2. По ОП РЧР – „Нови възможности за грижа”:
- наличности в началото на годината
- получен трансфер до 31.12.16 год.
- лихви
- предоставен заем от бюджетни средства за изпълнение на проекта
- преведени суми за заплати и осигуровки по програма личен асистент
- наличност на 31.12.2016 год.

0 лв.
65 434 лв.
8 лв.
9 455 лв.
74 897 лв.
0 лв.

3. По ОПРСР – общо приходи и разходи
- наличност в началото на годината
- получен трансфер (ДДС) от ДФЗ до 31.12.16 год.
- приходи от лихви към 31.12.2016 г.
- получени по програма „Училищен плод”
- разходи по програма „Училищен плод”
- възстановени ползвани бюджетни средства на училищата
- възстановена разлика от преизчислен аванс
- възстановени лихви по проекта
- разходвани средства при изпълнение на проекта
- остатък към 31.12.2016 год.

323 986 лв.
2 166 967 лв.
306 лв.
2 889 лв.
2 889 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
1 994 285 лв.
496 974 лв.

4. По ОПРЧР – Център за предоставяне на социални услуги
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2016 год.
- получен трансфер
- предоставени оборотни средства от бюджета
- разходи за заплати и осигурителни вноски
- остатък към 31.12.2016 год.

0 лв.
54 лв.
99 994 лв.
49 875 лв.
149 876 лв.
47 лв.
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5. По ОПРЧР – Топъл обяд
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2016 год.
- получен трансфер
- предоставени оборотни средства от бюджета
- разходи за заплати и осигурителни вноски
- възстановен заем към бюджета
- остатък към 31.12.2016 год.

58 лв.
2 лв.
16 949 лв.
11 500 лв.
21 819 лв.
-6 340 лв.
350 лв.

6. По ОПРСР – Обучение и заетост на младите хора
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2016 год.
- получен трансфер
- предоставени оборотни средства от бюджета
- разходи за заплати и осигурителни вноски
- остатък към 31.12.2016 год.

0 лв.
3 лв.
38 473 лв.
8 151 лв.
38 530 лв.
8 097 лв.

7. Подкрепа за заетост
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2016 год.
- получен трансфер
- възстановен заем към бюджета
- разходи за заплати и осигурителни вноски
- остатък към 31.12.2016 год.

438 лв.
0 лв.
0 лв.
-438 лв.
0 лв.
0 лв.

8. По ЦОУП и програма УСПЕХ в училищата
- наличност в началото на годината
- получен трансфер
- предоставени оборотни средства от бюджета на училищата
- разходи за заплати и осигурителни вноски
и издръжка по
изпълнение на проекта
- остатък към 31.12.2016 год.

0 лв.
0 лв.
73 474 лв.
73 474 лв.
0 лв.

8. Други международни програми (ЕРАЗЪМ)
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2016 год.
- курсови разлики при операции с валута
- получен трансфер
- възстановени неусвоени средства по Коменски
- разходи за заплати и осигурителни вноски
- възстановени в бюджета ползвани оборотни средства
- остатък към 31.12.2016 год.

86 858 лв.
117 лв.
-103 лв.
0 лв.
0 лв.
42 604 лв.
0 лв.
44 268 лв.
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III. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл.140, ал. 5, 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.
РЕШЕНИЕ № 283
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 приема Отчета на кмета на
община Сатовча за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 година, съгласно
приложението.
РЕШЕНИЕ № 284
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4,
ал. 3, чл. 9, ал. 1, т. 3 и чл. 27, ал. 1, т. 2 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. 4 от Наредба за управление и стопанисване на общинските горски територии,
собственост на община Сатовча:
1. Дава съгласието си да се сключи договор с изпълнител, без да се провежда
открит конкурс или договаряне за извеждане на принудителна сеч на паднала маса в
размер на 80 куб. м. (стояща маса с клони), с площ на засегнатия участък 0,1 ха в
Отдел/Подотдел 90 "т" , находящ се в имот № 000425, с площ за целия имот 310,670
дка, в местността Белково бърдо, землище на село Плетена – гори, собственост на
община Сатовча.
2. Процедурата по отдаване да се извърши на цени за продажба по тарифа на
корен.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира съгласно действащото
законодателство произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 285
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 второто
четиримесечие на 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 286
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
реши:
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1. Община Сатовча да подаде проектно предложение по процедура
BG05M9ОP001- 2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да проведе всички необходими
действия по кандидатстването с проектно предложение по процедура BG05M9ОP0012.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма ”Развитие
на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 287
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във
връзка със Заповед № ОА-АК-316 от 11.09.2017 година на Областния управител на
област с административен център град Благоевград реши:
Потвърждава свое Решение № 271 по Протокол № 20 от заседание на
Общински съвет – Сатовча, проведено на 25.08.2017 година:
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 Реджеп Джеват Джинали – жител на село
Сатовча, за закупуване на поземлен имот с пл. № 967, кв. 41 по плана на село Сатовча,
с площ от 80 кв. м, актуван с Акт за частна общинска собственост № 864 от 31.07.2017
година, който имот участва в образуването на УПИ VII - 519 и 967, кв. 41 по плана на
село Сатовча, одобрен със Заповед № 51 от 1992 година, с обща площ на имота - 300
кв. м.
2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за поземлен
имот с пл. № 967, кв. 41 по плана на село Сатовча, с площ от 80 кв. м, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 864 от 31.07.2017 година, който имот участва в
образуването на УПИ VII - 519 и 967, кв. 41 по плана на село Сатовча, одобрен със
Заповед № 51 от 1992 година, с обща площ на имота - 300 кв. м, в размер на 1 500.00
лв. (без ДДС), на която цена кмета на община Сатовча да извърши продажбата на
съсобственика на имота Реджеп Джеват Джинали – жител на село Сатовча, и сключи
договор за покупко-продажба.
РЕШЕНИЕ № 288
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във
връзка със Заповед № ОА-АК-318 от 11.09.2017 година на Областния управител на
област с административен център град Благоевград реши:
Потвърждава свое Решение № 272 по Протокол № 20 от заседание на
Общински съвет – Сатовча, проведено на 25.08.2017 година:
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 „САЙМЕ СТИЛ”, ЕООД – село Крибул,
ЕИК 203588151, представлявано от Сайме Фаикова Чаушева – жител на село Крибул,
89/199 идеални части от поземлен имот с пл. № 92 по плана на село Крибул, утвърден
със Заповед № 502 от 1993 година, с площ за целия имот от 199 кв. м, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 865 от 31.07.2017 година.
2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за 89/199
идеални части от поземлен имот с пл. № 92 по плана на село Крибул, утвърден със
Заповед № 502 от 1993 година, с площ за целия имот от 199 кв. м, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 865 от 31.07.2017 година, в размер на 1 550.00 лв. (без
ДДС), на която цена кмета на община Сатовча да извърши продажбата на
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съсобственика на парцела „САЙМЕ СТИЛ”, ЕООД – село Крибул, ЕИК 203588151,
представлявано от Сайме Фаикова Чаушева – жител на село Крибул, и сключи договор
за покупко-продажба.
РЕШЕНИЕ № 289
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във
връзка със Заповед № ОА-АК-317 от 11.09.2017 година на Областния управител на
област с административен център град Благоевград реши:
Потвърждава свое Решение № 270 по Протокол № 20 от заседание на
Общински съвет – Сатовча, проведено на 25.08.2017 година: Общинският съвет –
Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. l 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 - 3.703 дка (три
декара седемстотин и три квадратни метра), находящ се в местността Костадин в
землището на село Кочан, съставляващ имот № 007201 (нула нула седем хиляди двеста
и едно), актуван с АЧОС № 842 от 20.06.2017 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 3 000 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 3 000 лв.
3. Упълномощава кмета на общината да проведе търга по т. 1 и сключи
договор за покупко-продажба на гореописания имот.
РЕШЕНИЕ № 290
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от ЗМСМА
приема предложението на кмета на общината и дава съгласие да бъде отпусната
финансова помощ в размер на 1500 лева за подпомагане на пострадалите от пожар
населени места от община Кресна.
РЕШЕНИЕ № 291
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 и т. 13 от
ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Закона за управление на отпадъците дава
съгласие за:
1. Подмяна на някои от разположените съдове за сметосъбиране с кофи
МЕВА (120 л.) съобразно достъпа за извършване на услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване на база протокол от комисията в изпълнение на Заповед № 392 от
08.09.2017 година на кмета на община Сатовча и становище на кметовете по населени
места.
2. Подписване на анекс към договора за сметосъбиране и сметоизвозване без
да се променя предмета и цената на договора.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 292
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за
публичните финанси и чл.21, ал. l, т. 23 от ЗМСМА приема предложението на кмета на
община Сатовча и дава съгласие за временно предоставяне на оборотни средства в
размер на 245 000 лв. за целите на проекта, които впоследствие ще бъдат възстановени
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от сумите на междинните плащания в бюджета на общината, но не по-късно от
31.12.2017 година.
РЕШЕНИЕ № 293
1. Дава съгласие за участие на община Сатовча в Учредителния комитет за
учредяване на ОУТР „Рила – Пирин”.
2. Дава съгласие за участие и членство на община Сатовча в ОУТР „Рила –
Пирин”.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да представлява община Сатовча
в ОУТР „Рила – Пирин”.
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