ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата: 18.02.2021 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 № 14
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 12 февруари 2021
година.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 175
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
прилагане на пар.58 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 176
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, реши:
Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост, в община Сатовча през 2021 година.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 177
На основание чл. 104, ал. 1, т. 5 Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1,
т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласие за временно предоставяне на оборотни средства в размер на
150 000 лв. за целите на следните проекти: „Осигуряване на топъл обяд в условията
1

на пандемия от COVID – 19“, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания“, „Механизъм лична помощ“, “Обучение и заетост на хора с
увреждания“, „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, “Наше село с
нулеви отпадъци“ и „Асистентска подкрепа“, които в последствие ще бъдат
възстановени от сумите по междинните плащания в бюджета на общината, но не покъсно от 31.12.2021 година.
2. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на община Сатовча.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 178
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет – Сатовча,
реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, в размер на 577 002,69 лева (петстотин седемдесет и седем
хиляди и два лева и шестдесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения
размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на
община Сатовча“ по Договор № BG06RDNP001-7.001-0109-C01 от 29.05.2019 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни
предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001
– Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по Договор № BG06RNP001-7.001-0109-C01 от
29.05.2019 година и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 179
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет – Сатовча,
реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, в размер на 115 400,53 лева (сто и петнадесет хиляди и
четиристотин лева и петдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения
размер на ДДС на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени
места на община Сатовча“ по Договор № BG06RDNP001-7.001-0109-C01 от
29.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за
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развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на
проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001
– Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по Договор № BG06RNP001-7.001-0109-C01 от
29.05.2019 година и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 180
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 5 и 6 от Закона за
местните данъци и такси Общинският съвет – Сатовча, приема следните промени в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Сатовча, както следва:
В чл. 24 от Раздел III „Такса за детски ясли, детски градини, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални
услуги” се правят следните допълнения:
Създава се нова ал. 5 със следния текст:
Родителите/настойниците на децата в задължителна предучилищна възраст,
заплащат 50% (петдесет процента) от размера на таксата, определена в ал. 1. За второ
дете, настанено по едно и също време в детска градина и отговаря на условията на
чл. 283, ал.10 от ЗПУО, такса от родителите/настойниците не се заплащат.
Размерът на таксата се намалява пропорционално със средствата,
определени с решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за
съответната бюджетна година и съобразно регламента на чл. 283, ал.11 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 181
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 Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласие 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 и ал. 5 от Закона за водите, за представител
на община Сатовча да бъде определен инж. Искрен Младенов Балев – главен инженер
на община Сатовча.
2. Оправомощава представителя на община Сатовча
да участва на
заседанието на Асоциацията по ВиК и да гласува положително по всички точки от
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дневния ред, описани подробно в приложената Покана с вх. № 15-00-04/27.01.2021
година.
3. Представителят на община Сатовча да подкрепи предложението на община
Гоце Делчев пред МРРБ за изграждане на водохранилище – язовир, на р. Туфча в
землището на с. Брезница, община Гоце Делчев, като горното предложение стане
точка 4 от дневния ред, а точка „Други“ да стане точка 5.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 182
Общинският съвет – Сатовча, във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА приема
Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на община Сатовча за
периода 2019 – 2023 година за календарната 2020 година.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 183
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 41, ал. 1 от
Наредбата за управление и стопанисване на общинските горски територии,
собственост на община Сатовча Общинският съвет – Сатовча, приема представения
Отчет за дейността на звено „Управление и стопанисване на общинските горски
територии” към община Сатовча за 2020 година.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 184
Общинският съвет – Сатовча, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА приема
Отчет на Кмета на община Сатовча за изпълнението на решения на Общинския съвет
за времето от 01.07.2020 година до 31.12.2020 година.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 185
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците Общинският съвет – Сатовча,
приема Годишен отчет за 2020 година на Кмета на община Сатовча за изпълнение на
Програма за управление на отпадъците в община Сатовча (2017 - 2020 година).
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 186
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, реши:
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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 третото четиримесечие на 2020 година.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 187
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15 от Глава трета от Вътрешния
правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община
Сатовча” Общинският съвет – Сатовча, реши:
Приема Годишния финансов отчет за 2020 година на Комисията към
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 188
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1, т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация Общинският съвет – Сатовча:
Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Сатовча, и неговите
комисии за периода май 2020 – декември 2020 година.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 189
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 1 и 2 от Закона за
социалните услуги Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласие община Сатовча да кандидатства с проектно предложение
по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна
грижа +“ по приоритетна ос 6: “Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата,
предизвикана от пандемията COVID – 19, и подготовка за екологично, цифрово и
устойчиво възстановяване на икономиката“ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от ЕСФ.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да изготви и подаде в срок
проектното предложение по процедурата.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 190
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 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 парцел I, кв. 17 по плана на село Туховища, утвърден
със Заповед № 241/1984 година, с площ 647 (шестстотин четиридесет и седем) кв. м,
актуван с АЧОС № 1086 от 15.01.2021 година.
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2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на
4 350,00 лв. (четири хиляди триста и петдесет лева) и определя начална тръжна цена в
размер на 4 350,00 лв. (четири хиляди триста и петдесет лева).
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за покупко-продажба на гореописания имот.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 191
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1 - 3 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение с площ от 11 кв. м, находящо се на II етаж от
административна сграда в УПИ V, кв. 19 по плана на с. Вълкосел, актуван с АЧОС №
729 от 16.07.2015 година, за офис на куриерски и пощенски услуги с начална тръжна
цена 27.50 лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване 5 (пет) години по
договор.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за отдаване под наем.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 192
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1 - 3 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение в приземен етаж на сграда, находяща се в поземлен имот 144
по плана на с. Осина, актувано с АЧОС № 1088 от 01.02.2021 година, с площ от 60
кв. м за търговска дейност с начална тръжна цена 150,00 лв. (без ДДС) за месечен
наем със срок на ползване 5 (пет) години по договор.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за отдаване под наем.
....................................................................
РЕШЕНИЕ № 193
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната
Общинският съвет – Сатовча, реши:
Одобрява разходите за командировка за периода от 01.07.2020 година до
31.12.2020 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, в размер 840
лева на основание командировъчни заповеди №№ 220, 230, 242, 251, 257, 270, 284,
286, 318, 326, 337, 342, 346, 357, 369, 378, 383, 392, 396, 404, 411, 415 и 419.
....................................................................
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РЕШЕНИЕ № 194
На основание чл. 21, ал. 1 т. 19 от ЗМСМА и пар. 58 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс Общинският съвет – Сатовча,
1. Дава съгласие кмета на община Сатовча възстановените средства до 31
януари 2021 година от РИОСВ – Смолян, по сметката на община Сатовча от месечни
обезщетения и отчисления за 2020 година по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 година до 31 декември
2020 година, които са в размер на 180 037,82 лв., да се използват за закупуване на
специализиран автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци, закупуване на
товаро-подемна техника, закупуване на контейнери и кофи, закупуване на комунална
машина за почистване на улици, извършване на ремонт на наличната техника и
разходи, които ще бъдат извършени за почистване на речните корита и други
обществени територии, замърсени от придошлите реки и дерета в следствие на
обилните валежи.
2. Възлага на кмета да извърши служебно вътрешни компенсирани промени
по приходната и разходната част по бюджета на община Сатовча.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да предприеме всички необходими
действия за провеждане на процедури по закупуване на техниката и сключване на
договорите.
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