ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата: 30.10.2020 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 № 11
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 23 октомври 2020
година.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 134
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 49, ал. 1, ал. 2 т. 2 и ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация включва в дневния ред:
- Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
даване на съгласие от общински имот с пл. № 124 по плана на село Жижево, община
Сатовча (за училище), да се отдели нов имот с проектен пл. № 275 с площ от 450 кв. м
за „Изграждане на нова сграда за кметство на село Жижево“.
- Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост в полза на държавата на
язовири – общинска собственост, на територията на община Сатовча.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 135
На основание чл. 124, ал. 1 – 4, чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси, чл. 35, ал. 1 – 4 от Наредба 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 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА
Общинският съвет – Сатовча, актуализира Поименния списък за капиталови разходи
на община Сатовча за 2020 година съгласно приложението.
....................................................................
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РЕШЕНИЕ № 136
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост Общинският съвет – Сатовча:
Приема следната актуализация на Програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, в община Сатовча през 2020 година, приета с
Решение № 44 от 24.01.2020 година на Общински съвет – Сатовча, а именно:
В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се
добавя:
т. 11. Продажба на УПИ IX, кв. 52 по плана на село Кочан, с площ от
450 кв. м.
В раздел IV „Имоти, които общината има намерение да придобие и
способите за тяхното добиване” се добавя:
т. 4. Придобиване чрез покупка на част от сграда, представляваща търговски
обект – ресторант в село Годешево, находящ се в УПИ XI, кв. 1 по плана на село
Годешево, собственост на Потребителна кооперация „Места“ – село Слащен.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 137
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 133, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност Общинският съвет – Сатовча, приема Наредба за
обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански
животни на територията на община Сатовча и отменя Наредбата за отглеждане на
селскостопански и други животни на територията на община Сатовча, приета с
Решение № 286, Протокол № 43 от 31 януари 2011 година на Общински съвет –
Сатовча.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 138
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и т. 3 от Договора за безвъзмездна
финансова помощ за отпускане на аванс в размер на 10 % от стойността на Договора
Общинският съвет – Сатовча:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед
без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Управляващия орган на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“, в размер на 38 277,40 лв.
(тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и седем лева и четиридесет стотинки) за
обезпечаване на
100 % от стойността на допустимия аванс по договор
BG16MIOP002-2.009-0069-С01 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта
на управлението на отпадъците“.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор BG16MIOP002-2.0090069-С01 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на
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отпадъците“ и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 година“, съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез
подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на
управлението на отпадъците“.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 139
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 4,
чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 39, ал. 1 и 2 от Наредбата за
управление и стопанисване на общинските горски територии, собственост на община
Сатовча Общинският съвет – Сатовча:
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от горски територии –
собственост на община Сатовча, за 2021 година.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да утвърди Годишния план за
ползване на дървесина от общински горски територии – собственост на община
Сатовча, за 2021 година.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 140
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 33,
ал. 2 от Наредба 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, дава съгласие:
1. За определяне на местна дейност по предоставяне на топъл обяд, която да
осъществява дейността си чрез социалните кухни, които са собственост на община
Сатовча.
2. Доставката на топъл обяд до домовете на ползвателите на социалната
услуга да се осъществява с автомобили, собственост на община Сатовча.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 141
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет – Сатовча:
1. Дава съгласие за кандидатстване пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на
околната среда и водите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на
1 500 000 лв. с ДДС за изграждане на обект „Реконструкция на пречиствателна
станция за питейни води (ПСПВ) Сатовча“ село Сатовча, община Сатовча.
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2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 142
На основание чл. 14 на Глава трета от Вътрешния правилник на Общински
фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” Общинският съвет –
Сатовча, приема Информация за финансовото състояние на Общински фонд „С един
лев в помощ на болните деца от община Сатовча” и изпълнението на приетите
решения за отпускане на средства от Фонда за второто четиримесечие на 2020 година.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 143
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, 5 и 7,
чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията и молба с вх. № 94-001576 от 12.10.2020 година от Наско Радославов Семерджиев – жител на село Слащен,
и приложените към нея документи Общинският съвет – Сатовча:
1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план – план застрояване
(ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на имот ПИ с идентификатор 67270.16.523
местност Папалев дол, землище на село Слащен, община Сатовча, област
Благоевград, от начин на трайно ползване земеделска територия – нива, в начин на
трайно ползване урбанизирана територия за изграждане на „Офис сграда и шивашки
цех“.
2. Одобрява задание за изготвяне на Подробен устройствен план – план
застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на имот ПИ с идентификатор
67270.16.523 местност Папалев дол, землище на село Слащен, община Сатовча от
начин на трайно ползване земеделска територия – нива, в начин на трайно ползване
урбанизирана територия за изграждане на „Офис сграда и шивашки цех“.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 144
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1
чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията Общинският съвет – Сатовча:
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработване на Подробен
устройствен план (ПУП-ПП) парцеларен план на трасе и сервитут за „Въздушно
кабелно отклонение 20 kV от съществуващ въздушен електропровод 20 kV за
захранване на КТП 20/0/0.4 kV в имот с идентификатор 21868.74.37, местност Долни
банян, землище на село Плетена“ в съответствие с чл. 125 на ЗУТ и Наредба № 8 от
14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове за
изработване на ПУП-ПП, на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
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....................................................................
РЕШЕНИЕ № 145
На основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА Общинският
съвет – Сатовча, реши:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение № 20 от
26.11.2015 година, изменен и допълнен с Решение № 38 от 20.12.2019 г.
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. 18, ал. 1, т. 10 думите „обявяването на изборните резултати“ се
заменят с „полагането на клетвата“.
§ 2. Създава се нов чл. 47а със следния текст:
„Чл. 47а, (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА,
председателят на Общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от
разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява
пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за
комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук
между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на
изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието,
идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на
заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция,
председателят на Общинският съвет може да свика заседания на постоянните
комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено
гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично
гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки
общински съветник.
(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските
съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници
подписват декларация за ползване на имейл.
1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез
видеоконференция, на имейла ще се изпращат кодове и данни, необходими за
провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна
комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските
съветници и идентификацията им чрез звук и видео.
За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се
прилага към протокола от заседанието.
2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено
приемане на решения, на имейла общинските съветници получават образец на
формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна
комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл попълнен
формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общинския съвет, в което
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посочва начина („за“, „против“, „въздържал се“), по който гласува по предложените
проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на
комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за
начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от
общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в
който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от
електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са
гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на
заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения.
(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в
закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията,
включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските
съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на
Общинския съвет.
§ 3. Създава се нов чл. 73а:
„Чл. 73а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА,
председателят на Общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на
условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие
чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за
едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници,
намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и
информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на
гласуване на всеки общински съветник.
(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на
заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на Общинският съвет
може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез
неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за
кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на
гласуване на всеки общински съветник.
(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските
съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници
подписват декларация за ползване на имейл.
1. При провеждане на заседания чрез видеоконференция, на имейла ще се
изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на
заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на
общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се
изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от
заседанието.
2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на
имейла общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено
гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл
попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общинския съвет, в
което посочва начина („за“, „против“, „въздържал се“), по който гласува по
предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на
заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви
за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от
общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в
който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от
електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са
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гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на
заседанието с взети неприсъствени решения.
(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в
закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията,
включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските
съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на
Общинския съвет.
(5) Решенията, взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2, се обявяват публично.
§ 4. Създава се нов чл. 73б:
„Чл. 73б. При изключителни обстоятелства председателя на Общинския съвет
може да предложи на общинските съветници приемане на решение чрез полагане на
подпис в нарочен протокол на проекта за решение. На следващото заседание
председателя на Общинския съвет уведомява общинските съветници за взетото
решение.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 146
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 64а, ал. 2 от
Закона за защита при бедствия Общинският съвет – Сатовча, определя Байрям
Байрямов Дерменджиев за представител на Общински съвет – Сатовча, в Областния
съвет за намаляване на риска от бедствия.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 147
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона
за общинската собственост Общинският съвет – Сатовча:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
урегулиран поземлен имот IX (девети), кв. 52 (петдесет и втори) по плана на село
Кочан, с площ от 450 (четиристотин и петдесет квадратни метра) кв. м, актуван с
АЧОС № 1075 от 14.10.2020 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 300,00
лв. (две хиляди и триста лева) и определя начална тръжна цена в размер на
2 300,00 лв. (две хиляди и триста лева) (без ДДС).
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за покупкопродажба на гореописания имот.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 148
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от Правилника
за прилагане на Закона за опазването на земеделските земи Общинският съвет –
Сатовча, реши:
1. Дава предварително съгласие за определяне на трасе и сервитут за
инвестиционно намерение „Въздушно кабелно отклонение 20 kV от съществуващ
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въздушен електропровод 20 kV за захранване на КТП 20/0/0.4 kV в имот с
идентификатор 21868.74.37, местност Долни банян, землище на село Плетена“,
въздушно през общински имоти № 069016, 077013, 076003, 076004, 076006, 000155 и
000162 – общинска собственост, и на подземен кабел 20 kV през имоти № 076006 и
076004.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 149
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 и чл. 34, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общинският
съвет – Сатовча:
1. Дава съгласие община Сатовча да придобие чрез покупка на търг с явно
наддаване с първоначална цена 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) част от
сграда – ресторант в село Годешево, с площ от 250 кв. м, находяща се в УПИ XI, кв. 1
по плана на село Годешево, собственост на Потребителна кооперация „Места“ – село
Слащен.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да предприеме всички необходими
действия за придобиване право на собственост върху имота и сключване на договор
за покупко-продажба на гореописания имот.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 150
Във връзка с чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и
лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на
община Сатовча Общинският съвет – Сатовча, избира:
д-р Ани Моллова, д-р Искрен Кальонев, Зайра Ибишева и д-р Красимир
Учкунев за членове на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане
на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на
територията на община Сатовча до края на мандата на настоящия Общински съвет.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 151
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласие от имот с пл. № 124 по плана на село Жижево, община
Сатовча (за училище), да се отдели нов имот с проектен пл. № 275 с площ от 450 кв. м
за „Изграждане на нова сграда за кметство на село Жижево“.
2. Разрешава „Изграждане на нова сграда за кметство на село Жижево“.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
....................................................................
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РЕШЕНИЕ № 152
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и пар. 33 от Заключителните
разпоредби на Закона за водите Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие за
безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на държавата на следните
язовири – публична общинска собственост:

Сатовча
Кочан
Кочан
Кочан
Кочан
Жижево
Жижево
Долен
Долен
Крибул
Вълкосел
Слащен
Слащен
Туховища
Годешево

Наименование на
обекта
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем
Водоем

Идентификатор
Сивек
Стара ливада 1
Стара ливада 2
Скорев дол
Полени
Валчевица
Стайковица
Сливница
Борованица
Ливадите
Мокрен
Чешмите
Мокри поляни
Череше
Бабел

65440.21.113
39089.30.257
39089.30.121
39089.27.2
39089.26.18
29372.8.48
29372.19.25
21868.57.50
21868.60.17
39726.3.259
12499.95.1
67270.45.100
67270.106.1
73519.56.9
15312.16.130

....................................................................

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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