ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 01.02.2018 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 № 25
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 26 януари 2018
година.
РЕШЕНИЕ № 329
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 2018
година.
РЕШЕНИЕ № 330
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 – 8 002 688,00
Разходи – 8 002 688,00
- Местни (общински дейности)
Приходи – 4 632 007,00
Разходи – 4 680 295,00
Дефицит – - 48 288,00
- Общо
Приходи – 12 634 695,00
Разходи – 12 682 983,00
Дефицит – - 48 288,00
Намира бюджетния дефицит за нормален – под 0,4% 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
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икономично изразходване на наличните средствата за преодоляване на дефицита до
края на годината.
2. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2018 година в размер на не повече от 15% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните 4 години (370 233 лв.) съгласно чл. 94, ал.
3, т. 1 от ЗПФ в размер на 425 768.00 лв.
3. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2018 година в размер на не повече от 50 % от средногодишния размер
на отчетените разходи за последните 4 години (1 513 074 лв.) съгласно чл. 94, ал. 3, т. 2
от ЗПФ в размер на 2 269 611.00 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 разчета за ИБСФ съгласно приложението. (Приложение № 5)
8. Определя представителните разходи за Общинска администрация и за
Общински съвет, в размер на 14 595 лв. съгласно чл. 35, т. 3 от ПМС № 332 от
22.12.2017 година.
На основание чл. 83, ал. 2 и чл. 94, ал. 3, т. 9 от Закона за публичните финанси
9. Приема актуализираната бюджетна прогноза 2018 - 2020 година.
(Приложение № 6)
На основание чл. 78 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 593 000,00 лв. и средства за заплати и
осигурителни вноски на кметовете на населени места в размер на 203 700 лв. съгласно
Приложение № 7 към чл. 53 от ЗДБРБ за 2018 година.
11. Приема размера на индивидуалните работни заплати на кметовете на
кметства съгласно приложението и в рамките на утвърдените средства по ЗДБРБ за
2018 година, посочени в т. 10. (Приложение № 7)
На основание чл. 78 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 № 331
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 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 332
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
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на кмета на община Сатовча за изпълнението на решенията на Общинския съвет за
времето от 01.07.2017 година до 31.12.2017 година.
РЕШЕНИЕ № 333
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за
общинската собственост и във връзка с 10, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 08.05.2014
година за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и
съоръжения на Министерството на младежта и спорта:
1. Дава съгласие за кандидатстване за финансиране от Министерството на
младежта и спорта град София изграждането на обект „Физкултурен салон в УПИ I, кв.
17 село Кочан” на стойност 360 366,57 лв. с ДДС.
2. Възлага на кмета на Общината да организира окомплектоването на
документацията по Наредба № 2 от 08.05.2014 година за финансово подпомагане на
строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на
младежта и спорта и да извърши произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 334
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема предложението на кмета
на община Сатовча и:
Дава съгласие за временно предоставяне на оборотни средства в размер на
100 000 лв. за целите на всички договори, сключени по следните проекти:
„Осигуряване на топъл обяд в община Сатовча” с договор BG05MOP001-3.002-0052,
„Създаване на общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора
в неравностойно положение” с договор BG05M9ОP001-2.002-0201-С001 и „Да мислим
за природата, водата и културата – да бъдем европейски туристи”, с референтен номер
003.1.21.171 България – Македония в зависимост от предстоящите плащания по тях,
които впоследствие ще бъдат възстановени от междинните и окончателни плащания по
проектите в бюджета на общината, но не по-късно от 31.12.2018 година.
РЕШЕНИЕ № 335
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията
1. Одобрява проект за Подробен устройствен план – План за регулация в
обхват улична регулация между кв. 28, кв. 27, кв. 1, кв. 43 и кв. 39 в участъка от УПИ
VI, кв. 28 до УПИ XXVI, кв. 1 по плана на село Ваклиново.
2. Възлага на кмета на Общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4, настоящето Решение подлежи на
обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен
вестник, чрез община Сатовча пред Административен съд – град Благоевград.
РЕШЕНИЕ № 336
Общинският съвет – Сатовча, 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 реши:
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1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация между О.Т. 246 до
О.Т 257 между кв. 50 и кв. 51 по плана на село Плетена.
2. Възлага на кмета на Общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 337
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 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 338
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 Годишнен финансов отчет за 2017 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 № 339
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната одобрява разходите за командировка за периода от
01.07.2017 година до 31.12.2017 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община
Сатовча, в размер 580 лева на основание командировъчни заповеди № 382, 387, 410,
436, 491, 539, 552, 573, 585,606, 623, 635, 647, 682, 722, 735, и 744.
РЕШЕНИЕ № 340
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча:
Приема следната Наредба за изменение на Наредбата реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча:
§1. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя както следва:
„Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат
да се отдават под наем за срок до 10 години. Части от имоти – публична общинска
собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12 от Закона за
общинската собственост, могат да се отдават под наем, при условие че не се
възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е
предоставен за управление”.
2. Ал. 2, в изречение първо на края се добавя „освен ако в закон е предвидено
предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг
ред”.
3. В ал. 3 думите „от 5 години” се заменят с „от 10 години”.
§2. В чл. 88, т. 2 се отменя.

4

РЕШЕНИЕ № 341
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
Отчета за дейността на Общински съвет – Сатовча, и неговите комисии за периода юли
– декември 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 342
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във
връзка със Заповед № ОА-АК-7 от 09.01.2017 година на Областния управител на
област с административен център град Благоевград реши:
Потвърждава свое Решение № 321 по Протокол № 24 от заседание на
Общински съвет – Сатовча, проведено на 22.12.2017 година:
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 от ЗОС:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на свободно помещение находящо се на първи етаж от сграда – Читалище с.
Вълкосел – публична общинска собственост, с площ от 260 кв.м за шивашки цех с
начална тръжна цена 195.00 лв. (без ДДС) месечен наем със срок на ползване пет (5)
години по договор.
2. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т.1 и да сключи договор
за отдаване под наем.
Мотиви:
- Пар. 4 ( предишен пар. 3) от ПЗР на Закона за народните читалища на
практика не е прилаган по отношение на читалищата на територията на община
Сатовча, тъй като пар. 4 изисква по реда на Закона за общинската собственост на
читалищата да се предостави безвъзмездно ползване върху имоти, които са били
предоставени за осъществяване на читалищна дейност до влизане в сила на Закона за
народните читалища.
Редът за предоставяне за безвъзмезно ползване е регламентиран в Закона за
общинската собственост, а именно чл. 39, ал. 5 и ал. 6, където се казва, че на лица
(юридически лица с нестопанска цел, каквито са читалищата) се учредява право на
ползване с решение на общински съвет и на основание ал. 6 от същия член кметът на
общината издава заповед и сключва договор.
Този ред до този момент не е приложен спрямо читалищата на територията на
община Сатовча.
Освен това въпросното помещение не е предоставяно за осъществяване на
читалищна дейност преди влизането в сила на Закона за народните читалища (1996
година), каквото е изискването на пар. 4, а е било бар.
- На базата на извадка от Протокол от Сметната палата, който прилагаме, е
видно, че се препоръчва на кмета на общината останалите части от имоти, които не се
ползват за читалищна дейност да се използват, стопанисват и управляват съгласно
Наредба № 2 (Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Сатовча).
- На базата на препоръките на Сметната палата е направен протокол, който
прилагаме, от 04.07.2002 година, от където е видно помещенията, които да бъдат
предоставени за безвъзмездно ползване за развитие на читалищната дейност и
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помещенията, които да се стопанисват и управляват от Общинския съвет. От същият е
видно, че още 2002 година същото помещение е отдадено под наем за шивашки цех.
РЕШЕНИЕ № 343
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
2017 година.
РЕШЕНИЕ № 344
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. При отсъствие или невъзможност на кмета на общината като титуляр и
официален представител на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, гр. Благоевград, съгласно
чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите за представител на общината определям заместниккмета на община Сатовча – Нафие Бошнакова.
2. Одобрява и дава съгласие да се гласува положително по точките на
представения проект за дневен ред.
РЕШЕНИЕ № 344
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 23 и във връзка с
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
1. Определя комисия в състав:
- заместник-кмета на община Сатовча с ресор образование;
- главния секретар на община Сатовча;
- кмета на село Боголин;
- директора на СУ „Христо Ботев” – село Вълкосел;
- бившия директор на ОУ „Паисий Хилендарски” – село Боголин,
която да провери и опише наличната училищна документация на ОУ „Паисий
Хилендарски” – село Боголин, и с приемо-предавателен протокол да я предаде за
съхранение и отговорно стопанисване на комисия, сформирана от директора на СУ
„Христо Ботев” – село Вълкосел.
2. Дава съгласието си директора на СУ „Христо Ботев” – село Вълкосел, да
съхранява, опазва и да се разпорежда при нужда със съответната училищна
документация при стриктно спазване на всички законови норми.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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