
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 

БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ 

2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 07541/22-83 
 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

 
От заседание на  Общински съвет – Сатовча 02.12.2011 година. 

 
РЕШЕНИЕ  № 23 

 
 Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: приема Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация.  
 
 

РЕШЕНИЕ  № 24 
 

Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.33 от Правилника за  организацията и 
дейността на общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация, Общински съвет Сатовча реши: приема определения 
поименен състав на постоянните комисии и техните председатели. 

 
1.  Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Нафие Бошнакова 
ЧЛЕНОВЕ: 2. Савко Манов 
          3. Зайра Ибишева 
          4. Пламен Поюков 
                   5. Елхан Кълков  
                   6. Руси Камбошев 
                   7. Сюлейман Арунов 
 
2. Комисия по образование, култура, младежта, спорта и евроинтеграцията 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Нели Бурова 
 ЧЛЕНОВЕ: 2. Венцислав Манов 
          3. Халил Мусов 
          4. Нафие Бошнакова 
                    5. Сюлейман Арунов 
                    6. Руси Камбошев 
                    7. Христо Заимов 
 
3. Комисия по здравеопазване и социална политика 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Радослав Кастаманов 
ЧЛЕНОВЕ: 2. Зайра Ибишева  
          3. Ани Моллова 
          4. Искрен Кальонев 
                   5. Венцислав Манов  
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4. Комисия по устройството на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда 
и благоустрояване 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Елхан Кълков 
ЧЛЕНОВЕ: 2. Венцислав Манов 
          3. Нели Бурова 
          4. Михаил Парпелов 
                   5. Христо Заимов 
 
 5. Комисия по туризъм, горско и селско стопанство и промишленост 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Пламен Поюков 
ЧЛЕНОВЕ: 2. Савко Манов 
          3. Халил Мусов 
          4. Михаил Парпелов 
                   5. Емил Гулев 
 
6. Комисия по бедствия, аварии и катастрофи, противообществени прояви 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Искрен Кальонев 
ЧЛЕНОВЕ: 2. Ани Моллова  
          3. Радослав Кастаманов  
          4. Сюлейман Арунов 
                   5. Емил Гулев 
 

РЕШЕНИЕ  № 25 
 

 Общински съвет – Сатовча на основание чл.26, ал.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.2 от вече приетия Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация реши: определя средно дневно 
работно време от 6 часа, при сумирано отчитане работното време за месеца считано от 
16.11.2011 година. Като база за определяне на възнаграждението на Председателя на 
Общински съвет – Сатовча да послужи възнаграждението на Кмета на Общината. 
 

 РЕШЕНИЕ  № 26 
 

Общински съвет – Сатовча на основание чл.24, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.1 от вече приетия Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация реши: да има един заместник-
председател на Общински съвет Сатовча.  

 
РЕШЕНИЕ  № 27 

 
 Общински съвет – Сатовча на основание чл.24, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.1 от вече приетия Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация реши: избира за заместник-
председател на Общински съвет – Сатовча да бъде г-н Сюлейман Арунов. 
 

РЕШЕНИЕ  № 28 
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Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация приема предложението на кмета на 
община Сатовча и дава съгласие да се осигурят оборотни средства в размер на 35000 
лева за целите на проекта, които в последствие същите да бъдат възстановени от 
бюджета на проекта. 
 

РЕШЕНИЕ  № 29 
 

Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и в съответствие с 
чл.51 и следващи от ЗОС, в съответствие с поетите ангажименти с Решение на ОС 
№349 / 19.07.2011 г.: 

1. Във връзка с одобрение на проект „С нови възможности отново на работа” по 
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, Приоритетна ос 5:  „Социално 
включване и насърчаване на социалната икономика”, Област на интервенция 5.1. 
„Подкрепа на социалната икономика” по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности” поема ангажимент за 
правно организационната форма на новосъздаденото социално предприятие 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство на територията на община 
Сатовча”. 

2. За осъществяване на целите на проекта Общински съвет село Сатовча 
предоставя помещение за офис на новосъздаденото социално предприятие, като се 
обособи в един от неизползваните офиси на втори етаж от двуетажна масивна сграда 
(бивш младежки дом, собственост на община Сатовча, съгласно Акт №217 за частна 
общинска собственост, с местонахождение: село Сатовча, община Сатовча, област 
Благоевград, УПИ I, пл. № 756, кв. 18 по план, одобрен със Заповед №51 / 1992 година 
за периода на проекта и пет години след приключването на проекта. 

3. Общински съвет Сатовча предоставя безвъзмездно  за целите на проекта имот 
номер 049057 в землището на село Годешево, с площ от 1,596 декара, представляващ 
неизползвана нива в местността „Лозята” от землището на село Годешево, съгласно 
скица № К00274 / 19.07.2011 година и дава съгласието си същият да се използва за 
създаване на разсадник за трайни насаждения, производство на посадъчен материал и 
цветя – рязан цвят, луковични и саксийни цветя за периода на проекта и пет години 
след приключване на проекта; 

4. Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мустафов Мименов да 
предприеме всички необходими действия: 

- да подписва или да упълномощи представител, с право да подписва всеки 
изискуем документ във връзка със спецификата и условията на проект „С нови 
възможности отново на работа” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, 
Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, 
Област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика” по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.02 „Нови 
възможности”. 
 

РЕШЕНИЕ  № 30 
 

Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация приема предложението на кмета на 
община Сатовча и Председател на Комисията към Общински фонд „С един лев в 
помощ на болните деца от община Сатовча” промяна в състава на Комисията и 
определя за свой представител в нея д-р Радослав Кастаманов. 
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РЕШЕНИЕ  № 31 
  

 Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.14 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация реши: на всяка сесия да бъдат 
спирани по 10 лв., на всеки Общински съветник, които ще бъдат внесени по сметка на  
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”. 

 
 
 


