ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 07541/22-83

ПРОТОКОЛ № 4
От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 29.12.2011 година.
РЕШЕНИЕ № 32
Общински съвет Сатовча на основание чл.45 и чл.46 от Правилника на
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация приема предложението на Кмета на
Община Сатовча към докладната записка относно изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията
на Община Сатовча, да се включи втора точка, а именно: „На основание чл.18, ал.1 от
ЗМДТ и във връзка с некоректно подадени данни да се проверят декларациите за
недвижими имоти (по чл.14, ал.1, 2 и 3 от ЗМДТ) и се извърши предеклариране на
имотите”.
РЕШЕНИЕ № 33
1. На основание чл.12 от Закона за общинските бюджети и чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА актуализира общинския бюджет за 2011 година, както следва:
било
а. Дейности Държавна отговорност
-приходи
лв.
7283777
- разходи
лв.
7283777
- превишение на приходите над разходи лв.
в това число остатъци по недов. обекти
остатък за покриване дефицит е местни дейности

става
7097356
6792209
305147
47 733
257 414

б. Дейности Общинска отговорност
- приходи
- разходи
- недостиг/ остатък

лв.
лв.
лв.

2462236
2619713
157477

2293218
2438486
-145268

в. общо за всички дейности
- приходи
- разходи
- недостиг/ остатък

лв.
лв.
лв.

9746013
9903490
-157477

9390574
9230695
159879

2. Разрешава на кмета на Общината да извърши компенсация между
икономията в дейности Държавна отговорност и преразхода в местните дейности.
3. Актуализира поименния списък на обектите по придобиване на ДМА и основен
ремонт съгласно приложение

Приложение: 1. баланс на проектобюджет 2011г.
2. поименния списък на капиталовите разходи 2011г.
РЕШЕНИЕ № 34
1. Общински съвет Сатовча на основание чл. 21, чл.1, т.2 от ЗМСМА приема
предложените промени в наименованието на дирекциите на Общинска
администрация Сатовча, като Дирекция „Финансово-счетоводни дейности,
канцелария, протокол и охрана на труда” класифицирана към Общата администрация
се променя по следния начин: Дирекция „Финансово-счетоводни дейности, местни
данъци и такси, канцелария и протокол”. Дирекциите „Устройство на територията,
екология, туризъм и евроинтеграция” и „Правно-информационно обслужване, ГРАО,
общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика” класифицирани към
Специализираната администрация се променя по следния начин: Дирекция
„Териториално устройство, екология, туризъм и заетост” ТУЕТЗ и Дирекция „
Правно обслужване, общинска собственост, ГРАО и архив”.
2. Приема новата структура на Общинска администрация Сатовча съгласно
приложение № 1.
3. Приема уеднаквяването на наименованието на длъжностите съгласно новия
класификатор, приет с ПМС № 161/2011 година.
РЕШЕНИЕ № 35
1. На основание чл.1, ал.2 от ЗМДТ, и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет
Сатовча променя чл.43а „Туристически данък” - определя се на база брой нощувки в
зависимост от категорията:
- категория 1 звезда – 1 лв. за нощувка
- категория 2 звезди – 2 лв. за нощувка
- категория 3 звезди – 3 лв. за нощувка
- категория 4 звезди – 3 лв. за нощувка
- категория 5 звезди – 3 лв. за нощувка
Да бъде променено както следва:
- категория 1 звезда – 0.40 лв. за нощувка
- категория 2 звезди – 0.45 лв. за нощувка
- категория 3 звезди – 0.50 лв. за нощувка
- категория 4 звезди – 0.60 лв. за нощувка
- категория 5 звезди – 0.70 лв. за нощувка
2. На основание чл.18, ал.1 от ЗМДТ и във връзка с некоректно подадени данни
да се проверят декларациите за недвижими имоти (по чл.14, ал.1, 2 и 3 от ЗМДТ) и се
извърши предеклариране на имотите.
РЕШЕНИЕ № 36
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с
чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ определя за представители на общината в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България:
- д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча и
2

- д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет Сатовча или
упълномощения от него заместник-председател на Общински съвет – Сюлейман
Натъков Арунов.
РЕШЕНИЕ № 37
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА определя за
представители на общината в Общото събрание на Югозападните общини:
- д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча и
- д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет Сатовча или
упълномощения от него заместник-председател на Общински съвет – Сюлейман
Натъков Арунов.
РЕШЕНИЕ № 38
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласие
да се заделят средства от бюджета на Общината в размер на 800лв. за закупуване на
зимни гуми на линейка при ЦСНМП в с. Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 39
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава
съгласието си да се прекрати договор за наем, сключен на 02.08.2010 година между
община Сатовча и „Космо България Мобайл” ЕАД, с който се отдава под наем 25
/двадесет и пет/ квадратни метра от втория етаж от сградата на кметство в с. Кочан,
община Сатовча за монтиране на телекомуникационни съоръжения, и договор за наем
с „Мобилтел” ЕАД от 04.01.2010 година, с който се отдава под наем 10 квадратни метра
от трети етаж от сградата на кметство в село Слащен за монтиране на
телекомуникационни съоръжения.
РЕШЕНИЕ № 40
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА приема текста
на предложената молба-декларация до Министър-председателя на РБ, с която се иска
обособяване и изграждане на Противопожарна служба на територията на община
Сатовча и дава съгласие същата да бъде изпратена до МС.
РЕШЕНИЕ № 41
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА допълва Наредба
№1 на Общински съвет Сатовча за опазване на обществения ред в следния смисъл:
- В чл.20 се допълва нова точка „5” със следното изречение „Забранява се
съхранението и продажбата на пиротехнически изделия /пиратки/ без необходимите
разрешителни документи, съгласно действащата нормативна уредба”.
РЕШЕНИЕ № 42
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация дава следното наименование на новата
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улица от кв.1 по плана на село Слащен (бивш стопански двор), от О.Т. 208 до О.Т.
214: „Римски мостове”.
РЕШЕНИЕ № 43
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната Общински
съвет Сатовча одобрява разходите за командировка на председателя на Общинския
съвет в размер на 91.60 лв. /деветдесет и един лев и 60ст./ направени на основание
командировъчна заповед № 545 от 21.11.2011 година.
РЕШЕНИЕ № 44
Общински съвет Сатовча на основание чл. 33, ал.1, т.1 от ЗМСМА реши: Емил
Гулев става председател на комисията по устройство на територията, пътна и селищна
мрежа, околна среда и благоустрояване. Неговото място в комисията по туризъм,
горско и селско стопанство и промишленост да се заеме от Нафие Бошнакова. Гюлзара
Качанова да бъде в комисията по образование, култура, младежта, спорта и
евроинтеграцията и в комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба
РЕШЕНИЕ № 45
Общински съвет Сатовча на основание чл.25, ал.2, т.3 Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, избира следната комисия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет
ЧЛЕНОВЕ: 2. Нафие Бошнакова
3. Нели Бурова
4. д-р Радослав Кастаманов
5. Емил Гулев
6. Пламен Поюков
7. д-р Искрен Кальонев
РЕШЕНИЕ № 46
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 170, ал.2 от Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража, Общински съвет Сатовча избира
наблюдателна комисия към Общински съвет Сатовча в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Сюлейман Арунов – зам. председател на Общински съвет
ЧЛЕНОВЕ: 2. Виолета Урдева – представител на затвора гр. Бобов Дол
3. Димитър Неделчев – пробационен служител
4. Величка Селяшка – гл. експерт „ЗД” при „ДПС” - Сатовча
5. Николай Начев – представител от полицията
РЕШЕНИЕ № 47
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ 2773/1980г. и
чл.98, т.12 от Конституцията на Република България Общински съвет Сатовча реши:
Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на
задължението в размер на 2 279.66 лв., от които 1 546.68 лв. главница, 660.23 лв.
лихва и 72.75 лв. лихва за просрочване на Пелагия Левтерова Терзиева, жител на с.
Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.
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МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в
Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в
правомощията на Президента на Република България. Опрощаването се извършва
при установяване на липса на собственост и липса на средства за осигуряване на
жизнен минимум, и при изключително тежко материално положение. От
удостоверенията издадени от данъчна служба село Сатовча се вижда, че лицето няма
недвижима и движима собственост. Също така лицето получава пенсия в размер на
176 лева, същевременно е болна от Хипертония, Стенокардия, Диаберт, ИБС, заради
които заболявания месечно са и нужни около 100 лв. за лекарства.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 48
Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.2, от Закона за местното
самоуправление и местната администрация реши: Средствата от последното
заседание на Общински съвет Сатовча, провело се на 02.12.2011 година да бъдат
дарени на г-н Недко Илиев Жижовски.
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