
1 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

 
Дата: 29.11.2018 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 № 34 

 
РЕШЕНИЕ №467 

 
Във връзка с тиражираната информация по медиите за намеренията на 

КЕВР за двойно увеличаване на цената на водата в Благоевградска област и 
инициираната от община Сатовча подписка против увеличението ѝ, подкрепена от 
населението на цялата община и на основание чл. 44, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 1, т. 
20 и ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши: 

1. Подкрепя подписката на община Сатовча, с която се цели недопускане 
увеличаване цената на питейната вода.  

2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 15 от 3МСМА, упълномощава кмета на 
общината да представи исканията на населението на община Сатовча 
включително и събраните подписи пред КЕВР, МОСВ, омбудсмана на Република 
България и областния управител на област с административен център 
Благоевград. 

 
РЕШЕНИЕ №468 

 
 
Във връзка с тиражираната информация по медиите за намеренията на 

КЕВР за двойно увеличаване на цената на водата в Благоевградска област и 
внесена в община Сатовча подписка от населението с цел недопускане 
увеличението на цената на водата за питейни нужди и искане за незабавно 
откриване на процедура за провеждането на референдум за отделяне и 
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обособяване на общинско ВиК и на основание чл. 44, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 1, т. 
20 и ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 20 от ЗМСМА дава съгласието си за 
откриване на процедура за провеждането на референдум за отделяне от 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, 
Благоевград, и обособяване на общинско ВиК. 

2. Определя комисия в състав: председателите на постоянни комисии към 
Общински съвет – Сатовча, председателя на Общински съвет – Сатовча, и 
представители на Общинска администрация – Сатовча, която да предприеме 
необходимите действия за реализиране на процедурата по т. 1 от настоящето 
решение. 

 

 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                    
Председател на Общински съвет – Сатовча                                 
                       
              
                       


