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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТБЛАГОЕВГРАД 

 

Дата: 27.12.2019 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 № 4 

 
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 20 декември 2019 

година. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 30 

 
  Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 124, ал. 1 до 4, чл. 127, ал. 1 и 2 

от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА актуализира 
Поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2019 година съгласно 
Приложение № 1. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

РЕШЕНИЕ № 31 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 66, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за 
местните данъци и такси, чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната власт и чл. 12 и 13 от Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Сатовча приема План-сметка по 
чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2020 година за приходите от такса 
битови отпадъци и необходимите разходи за дейностите по чл. 62 за сметосъбиране и 
извозване, третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на обществените 
места.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

РЕШЕНИЕ № 32 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА: 

Приема следните промени в Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и 
управление на общинското имущество на община Сатовча, както следва:  

Добавя се нова ал. 11 към чл. 11 от Глава трета „Управление на имотите и 
вещите – общинска собственост” както следва:  

Чл. 11, ал. 11. Имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да 
се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица, освен в полза на 
държавата, при условия и по ред, определени в специален закон, като в тези случаи 
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публичният характер на собствеността не може да се променя от държавата, в чиято 
полза се прехвърля правото на собственост. Имоти – публична общинска собственост, 
могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със 
закон. 

Чл. 15 от Раздел II „Управление на недвижими имоти – частна общинска 
собственост” се променя както следва:  

Чл. 15, ал. 1. Със заповед на кмета на Общината след решение на Общински 
съвет се предоставят за безвъзмездно ползване имоти – частна общинска собственост, 
на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, 
предвидени в Закона за политическите партии. Решението на Общинския съвет се 
приема с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.  

Чл. 15, ал. 2. Исканията за предоставяне на имотите по ал. 1 се отправят до 
специалист „Общинска собственост”, като се придружават от данни за 
парламентарното представителство на политическата партия и за представляващия, 
който ще сключи договора за безвъзмездно ползване.  

Чл. 15, ал. 3. Договорът за безвъзмездно ползване се сключва от кмета на 
общината въз основа на негова заповед, издадена в изпълнение на решението на 
Общински съвет, при наличие на свободни имоти. Договорът се сключва за срок не по- 
дълъг от конституирането на следващото Народно събрание.  

Чл.15, ал. 4. При възникване на нужда от осигуряване на имоти за задоволяване 
на здравни, образователни или социални дейности на населението, договорите по ал. 3 
могат да бъдат прекратени от община Сатовча с едностранно едномесечно писмено 
предизвестие.  

Чл. 16 от Раздел II „Управление на недвижими имоти – частна общинска 
собственост” се променя както следва:  

Чл. 16, ал. 1. Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията 
придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, 
престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с 
отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.  

Чл. 16, ал. 2. Правоотношенията се прекратяват със заповед на съответния кмет, 
в която се посочва основанието за прекратяването на правоотношението, събраните 
доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 15, ал. 5 от ЗОС. 

Чл. 17, ал. 2 от Раздел II „Управление на недвижими имоти – частна общинска 
собственост” се променя както следва:  

Чл. 17, ал. 2. Не се предоставят помещения на организации по чл. 15 преди те 
да са уредили задълженията си към Общината, произтичащи от ползване на други 
общински имоти.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

РЕШЕНИЕ № 33 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА: 
1. Дава съгласие община Сатовча да кандидатства по проект „Красива 

България” за 2020 година, мярка М02 ”Подобряване на социалната инфраструктура” с 
проектно предложение „Ремонт на покрив и подмяна на дограма на сграда бивша 
поликлиника – Сатовча”, находяща се в УПИ I, кв. 42 по плана на село Сатовча пред 
Министерството на труда и социалната политика на обща стойност от 119 900,29 лева.  

2. Дава съгласие община Сатовча да съфинансира с 52% от стойността на 
реализацията на проекта или 62 348,15 лева.  
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3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

РЕШЕНИЕ № 34 
 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА 
определя: 

1. д-р Арбен Мустафов Мименов – кмет на община Сатовча, за 
представител/делегат в Общото събрание на Сдружение „Толерантност” за мандат 
2019 - 2023 година.  

2. Елвер Мехмедалиев Шаматарев за заместник-представител/заместник-
делегат в Общото събрание на сдружение „Толерантност”. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

РЕШЕНИЕ № 35 
 
 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от  ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) приема Краткосрочна 
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 
биогорива 2019 - 2021 година на община Сатовча.  

2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира произтичащите от 
решението процедури и мерки.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

РЕШЕНИЕ № 36 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, пар. 27, 

ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ реши: 
Предоставя на Общинската служба по земеделие земя от общинския фонд, 

придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ: 
- поземлен имот с идентификатор 39089.24.351 по кадастралната карта и ка-

дастралните регистри, в землището на село Кочан, община Сатовча, обл. Благоевград, с 
площ на имота 249 кв. м с трайно предназначение на територията: земеделска, начин 
на трайно ползване: ливада, номер по предходен план 024351, актуван с АЧОС № 1058 
от 02.12.2019година 

- поземлен имот с идентификатор 39089.24.354 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, в землището на село Кочан, община Сатовча, обл. 
Благоевград, с площ на имота 3153 кв. м с трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: ливада, номер по предходен план 024354, 
актуван с АЧОС №1059 от 02.12.2019 година 

- поземлен имот с идентификатор 39089.25.75 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, в землището на село Кочан, община Сатовча, обл. 
Благоевград, местността Караибрямов боаз, с площ на имота 1000 кв.м, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, номер 
по предходен план 025075, актуван с АЧОС № 1060 от 02.12.2019 година, които имоти 
да бъдат възстановени на наследниците на Юсеин Асанов Молаюсеинов – бивш жител 
на село Кочан.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 37 
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Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, пар. 27, 
ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ реши: 

Предоставя на Общинската служба по земеделие земя от общинския фонд, 
придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ: 

 - поземлен имот с идентификатор 39726.2.821 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, в землището на село Крибул, община Сатовча, обл. 
Благоевград, с площ на имота 3564 кв. м, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин трайно ползване: изоставена орна земя, актуван с АЧОС № 1061 от 
02.12.2019 година, който имот да бъде възстановен на наследниците на Джамал 
Ракипов Рамаданов – бивш жител на село Крибул.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

РЕШЕНИЕ № 38 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА 
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организа-

цията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодейст-
вието му с Общинска администрация, приет с Решение № 20 от 26.11.2015 година. 

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинска администрация 

 

§ 1. В чл. 12, ал. 6, т. 3 думите „Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси.” се заменят със „Закона противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобитото имущество.”  

§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1: 
а) т. 2 се изменя както следва: „когато след избирането му е осъден с влязла в 

сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или 
на лишаване от право да заема държавна длъжност.” 

б) в. т. 11 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси;” се заменят със „Закона противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество;” 

2. В ал. 2 изречение първо след думите „се установяват” се добавя „служебно 
от общинската администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други” 
и в изречение второ ; 

3. В ал. 3 думите „т. 3, 5“ се заменят с „т. 5“ 
4. В ал. 4 след думите „получаване на” се добавя „справката и” и след цифрата 

„2“ се добавя „3“. 
5. В ал. 5 думите „от партии” и запетаята след тях се заличават. 
§ 3. В чл. 37, т. 1 накрая се добавя „и противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество”. 
§ 4. В чл. 45 думите „или от заместник-председателя на Общинския съвет и се 

подписва от тях” се заменят с „от председателя на водещата комисия и протокола се 
подписва от него“. 

§ 5. В чл. 70 се добавя изречение второ: „Решенията са приети с мнозинство 
повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите „за” 
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общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието 
съветници.”. 

§ 6. В чл. 81 накрая се добавя „и противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество”. 

§ 7. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения: 
 1. В ал. 1 думите „на общини или кметства” се заличават и: 
а) в т. 2 думите „или смърт” се заличават 
б) създава се нова т. 3.  
„3. при поставяне под запрещение;”  
в) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:  
„4. когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от 

свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема 
държавна длъжност;“  

г) досегашните т. 4 – 11 стават съответно т. 5 – 12;  
д) в т. 11 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси” се заменят със „Закона противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество”  

е) създава се т. 13:  
„13. при смърт” 
2. В ал. 2 след думите „се установяват” се добавя „служебно от общинската 

администрация относно съдимостта на лицата” 
3. алинея 3 се изменя така:  
„(3) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи 

обстоятелствата по ал. 2, т. 2, 5 и 10, общинската избирател¬на комисия уведомява 
кмета, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок 
от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение 
общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че 
обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна 
комисия прекратява пълномощията на кмета.“;  

4. създават се нови ал. 4 и 5:  
„(4) В тридневен срок от получаване справката и на документите, 

удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската 
избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета. 

(5) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3, както и 
отказите по ал. 4 може да се оспорват пред съответния административен съд от 
заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни 
съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за 
образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от 
упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от 
решението се изпраща на Централната избирателна комисия и на председателя на 
общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.” 

5. досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така: 
„(6) Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският 

съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет 
на района се избира един от заместник-кметовете на общината, съответно на района. 
Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на 
общината или кмет на района се избира по предложение на общински съветник.” 
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5. досегашната ал. 5 става  ал. 7;  
6. досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „местни избори” и „ал. 4“ се 

заменят съответно с  „общински съветници или кметове” и „ал. 6“;  
7. досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „местни избори” се заменят с  

„общински съветници или кметове”;  
8. досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“;  
9.  досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея думите „ал. 4, 5 и 6“ се заменят с „ал. 

6, 7 и 8“.  
§ 8. В чл. 95 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 се добавя изречение второ както следва: 
„На гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на Общинския съвет, се 

осигурява възможност за това срещу заплащане, съгласно Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги ”.  

2. Алинея 2 се отменя. 
 
 

РЕШЕНИЕ № 39 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общинският съвет – Сатовча, дава 
съгласие председателят на Общински съвет – Сатовча, да членува в Националната 
асоциация на председателите на общински съвети в Република България. 


