ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 18.02.2020 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 № 6
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 12 февруари 2020
година.
РЕШЕНИЕ № 58
На основание чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6
от Закона за местното самоуправление и местната власт 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 – 11 038 505,00
Разходи – 11 038 505,00
- Местни (общински дейности)
Приходи – 6 292 911,00
Разходи – 6 399 994,00
Дефицит – -107 083,00
- Общо
Приходи – 17 331 416,00
Разходи – 17 438 499,00
Дефицит – -107 083,00
Намира бюджетния дефицит за нормален – под 0,617% от общите приходи, и
задължава кмета на общината в процеса на изпълнение на бюджета да мобилизира
усилията на Общинска администрация за търсене на допълнителни източници и

1

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 2020 година, в размер на не повече от 15% от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години (1 104 541 лв.)
съгласно чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ в размер на 165 681.00 лв.
3. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2020 година, в размер на не повече от 50% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните 4 години (532 236 лв.) съгласно чл. 94,
ал. 3, т. 2 от ЗПФ в размер на 266 118.00 лв.
4. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които
ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година (Приложение № 2).
5. Приема размера на новия общински дълг, който може да бъде поет през
2020 година, в размер на 390 550 лв. съгласно чл. 39 от ЗПФ.
6. Приема плана за капиталовите разходи съгласно приложения списък.
(Приложение № 3)
7. Приема разпределението на предходния остатък по отговорности и
дейности. (Приложение № 5)
8. Приема разчета за ИБСФ съгласно приложението. (Приложение № 4)
9. Определя представителните разходи за Общинска администрация и за
Общински съвет в размер на 15 555 лв. съгласно чл. 33, т. 3 от ПМС № 381 от
30.12.2019 година.
10. Приема размера на просрочените вземания, които общината ще събере
през 2020 година, в размер на около 400 000 лв.
На основание чл. 83, ал. 2 и чл. 94, ал. 3, т. 9 от Закона за публичните финанси
11. Приема актуализираната бюджетна прогноза 2020 - 2023 година.
(Приложение № 6)
На основание чл. 76 от ЗДБРБ и чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА Общинският
съвет – Сатовча:
12. Приема средствата за работни заплати и осигурителни вноски на
Общинска администрация в размер на 734 200,00 лв. и средства за заплати и
осигурителни вноски на кметовете на населени места в размер на 271 800 лв.,
утвърдени в чл. 51 от ЗДБРБ за 2020 година.
13. Приема размера на индивидуалните работни заплати на кметовете на
кметства съгласно приложението и в рамките на утвърдените средства по ЗДБРБ за
2020 година, посочени в т. 12. (Приложение № 7)
На основание чл. 76 от ЗДБРБ и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА
14. 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. 12 сума.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

РЕШЕНИЕ № 59
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и във връзка с
чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА приема предложената от Кмета на община Сатовча Програма
за управление на община Сатовча за мандат 2019 – 2023 година.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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РЕШЕНИЕ № 60
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците:
Приема Годишен отчет за 2019 година на Кмета на община Сатовча за
изпълнение на Програма за управление на отпадъците в община Сатовча (2017 - 2020
година).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

РЕШЕНИЕ № 61
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите дава съгласие:
1. При отсъствие или невъзможност на Кмета на община Сатовча като титуляр
и официален представител на Общината в 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 община Сатовча
определям инж. Искрен Балев – главен инженер на община Сатовча.
2. Оправомощава представителя на Общината да участва на заседанието на
Асоциацията и да гласува положително по гореописаните точки от дневния ред.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

РЕШЕНИЕ № 62
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
чл. 3, ал. 1, т. 1от Правила за избор на обекти и определяне на дейности за
предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и
реставрацията на недвижимите културни ценности на Министерството на културата и
предложение с Вх. № 26-00-012 от 28.01.2020 година от Билгин Асанов – председател
на Сдружение с нестопанска цел „БИО-Б-ЕКО” – село Борино:
1. Дава съгласието си СНЦ „БИО-Б-ЕКО” – село Борино, ЕИК 120526197,
ул. „Родопи” № 35, село Борино, да подготви и представи за финансиране пред
Министерството на културата (или други български и европейски институции,
финансиращи подобни проекти) проект „Реставрация, консервация и социализиране
на каменен мост над река Бистрица между село Сатовча и село Долен, община
Сатовча”.
2. Възлага на кмета на община Сатовча със своя заповед да определи
длъжностни лица за координация и подпомагане подготовката на проектното
предложение.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

РЕШЕНИЕ № 63
С цел овладяване на популацията на бездомните кучета на територията на
община Сатовча и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от
Закона за защита на животните Общинският съвет – Сатовча, реши:
Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета
на територията на община Сатовча 2020-2024 година.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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РЕШЕНИЕ № 64
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство
на територията:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП-ПР)
за изменение на уличната регулация от О.Т. 219 през О.Т. 220 до О.Т. 221 от кв. 67 по
плана на стопанския двор в село Вълкосел и допуска изработването на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) изменение на уличната регулация от О.Т. 219 през О.Т.
220 до О.Т. 221 от кв. 67 по плана на стопанския двор в село Вълкосел.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

РЕШЕНИЕ № 65
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство
на територията:
1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП-ПР)
за изменение на уличната регулация от О.Т. 82 до О.Т 101 между кв. 24 и кв. 31 по
плана на село Вълкосел и допуска изработването на Подробен устройствен план
(ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация от О.Т. 82 до О.Т 101 между кв. 24 и
кв. 31 по плана на село Вълкосел.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
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