ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 11.03.2021 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 № 15
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 5 март 2021
година.

РЕШЕНИЕ № 195
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 – 13 011 402.00
Разходи – 13 011 402.00
- Местни (общински дейности)
Приходи – 6 202 466.00
Разходи – 6 306 622.00
Дефицит – -104 156.00
- Общо
Приходи – 19 213 868.00
Разходи – 19 318 024.00
Дефицит – -104 156.00
Намира бюджетния дефицит за нормален – под 0,542% от общите приходи, и
задължава кмета на общината в процеса на изпълнение на бюджета да мобилизира
усилията на Общинската 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 2021 година в размер на не повече от 15% от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години (1 260 960 лв.)
съгласно чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ в размер на 189 144.00 лв.
3. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2021 година в размер на не повече от 50% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните 4 години (530 329.08 лв.) съгласно чл. 94,
ал. 3, т. 2 от ЗПФ в размер на 265 164.54 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
2021 година в размер на 415 306 лв. съгласно чл. 39 от ЗПФ.
6. Приема плана за капиталовите разходи съгласно приложения списък.
(Приложение № 3)
7. Приема разчета за ИБСФ съгласно приложението. (Приложение № 4)
8. Приема разпределението на предходния остатък по отговорности и
дейности. (Приложение № 5)
9. Определя представителните разходи за Общинска администрация и за
Общински съвет, в размер на 16 170 лв. съгласно чл. 36, т. 3 от ПМС № 408 от
23.12.2020 година, съгласно ограниченията по чл. 92 от ЗДБРБ за 2021 година.
10. Приема размера на просрочените вземания, които общината ще събере
през 2021 година, в размер на около 330 000 лв.
На основание чл. 83, ал. 2 и чл. 94, ал. 3, т. 9 от Закона за публичните
финанси:
11. Приема актуализираната бюджетна прогноза 2021 - 2024 година.
(Приложение № 6)
На основание чл. 78 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 927 200,00 лв. и средства за заплати и
осигурителни вноски на кметовете на населени места в размер на 304 100 лв.,
утвърдени в чл. 51 от ЗДБРБ за 2021 година.
13. Приема размера на индивидуалните работни заплати на кметовете на
кметства съгласно приложението и в рамките на утвърдените средства по чл. 51 от
ЗДБРБ за 2021 година, посочени в т. 12. (Приложение № 7)
На основание чл. 76 от ЗДБРБ и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският
съвет – Сатовча.
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 № 196
На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 16, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността
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на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Размерът на възнаграждението на общинския съветник за участието му в
заседание на Общинския съвет и на неговите комисии за един месец да е 65% от
средната брутна заплата на Общинската администрация – Сатовча, за съответния
месец.
2. За неучастие в заседание на Общинския съвет, възнаграждението на
общинския съветник се намалява с 60% за съответния месец от възнаграждението по
т. 1.
3. За неучастие в заседания на комисии, възнаграждението на общинския
съветник се намалява с 40% за съответния месец от възнаграждението по т. 1.
4. Общински съветник, който желае да получава възнаграждението си в
намален размер, може да декларира това обстоятелство с декларация по образец в
деловодството на Общински съвет за съответния месец и/или година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 197
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи Общинският съвет – Сатовча,
РЕШИ:
1. Приема Годишен план за паша за 2021 година.
2. Дава съгласието си за предоставяне на мери и пасища, както следва:
- За общо ползване –
31 143,699 дка
- За индивидуално ползване 15 000,000 дка
ОБЩО:
46 143,699 дка
3. Определя съответно 2 дка за отглеждане на едно животно от рода на дребен
рогат добитък и до 5 дка за отглеждане на едно животно от рода на едър рогат
добитък.
4. На основание чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, определя
такса за индивидуално ползване на мери и пасища в размер на 2,00 лв. за 1 дка, като
таксата се заплаща само за одобрените за подпомагане площи по схеми и мерки за
плащане на площ.
5. Задължава Общинска администрация – Сатовча, да осигурява наличие на
постоянно затревени площи (мери и пасища) в съотношение:
- минимум 5 дка за отглеждане на едно животно от рода на ЕРД (на възраст
над 24 месеца)
- минимум 2 дка за отглеждането на едно животно от рода на ДРД
- минимум 0,5 дка за отглеждане на едно животно от рода на еднокопитните.
6. Задължава Общинска администрация – Сатовча, да не предоставя мери и
пасища на животновъди, чиито ферми не отговарят на изискванията на Наредбата за
определяне на обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на
селскостопански животни на територията на община Сатовча и на животновъди,
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които са системни нарушители на Закона за опазване на селскостопанското
имущество.
7. Задължава Общинска администрация – Сатовча, да не сключва нови
договори за наем на общински пасища и мери, както и да прекратява сключените
договори с животновъди – собственици на пасищни животни, за опожарени площи,
които ще се наемат или вече са наети по действащи договори с цел предотвратяване
на злонамерени действия, довеждащи до възникване на пожари с тежки последствия
за околната среда.
8. На основание чл. 26, от ЗСПЗЗ, чл. 39 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
Общинският съвет – Сатовча, предоставя правото на ползване на слабопродуктивни
земи (ниви), които не се ползват за тази цел и са се превърнали в пасища, като
същите могат да се ползват за пашуване. Ползването на същите да се осъществява при
условията от т. 3 до т. 7.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 198
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 от
Закона за общинската собственост Общинският съвет – Сатовча:
1. Дава съгласие община Сатовча да сключи договор за сътрудничество с
Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) за безвъзмездно реализиране на
дейностите по проект по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура,
включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова
инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и
електронно правителство“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
година.
2. Дава съгласие за безвъзмездно право на ползване без провеждане на търг
на помещение от 12 кв. м, в сградата на Общинска администрация, село Сатовча,
ул. „Тодор Шопов“ № 37, ет. 2, стая 18, в което да бъдат монтирани крайните
съоръжения на оптичните кабелни линии и активното оборудване до 31.12.2030
година, вкл. на Държавна агенция „Електронно управление“.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише договора за
сътрудничество с Държавна агенция „Електронно управление“.
ПУП – Парцеларен план за въздушно кабелно отклонение 20 kV от
съществуващ въздушен електропровод 20 kV за захранване на КТП 20/0.4 kV в имот с
идентификатор 21868.74.37, землище на село Долен.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 199
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и протокол на Общинския експертен съвет по устройство
на територията Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за
въздушно кабелно отклонение 20 kV от съществуващ въздушен електропровод 20 kV
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за захранване на КТП 20/0.4 kV в имот с идентификатор 21868.74.37, землище на село
Долен.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 200
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,
реши:
1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен
план – План за улична регулация на улица с О.Т. 206 до О.Т 209 по регулационния
план на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от Кмета
на общината относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР
за УПИ XVIII – пл. № 78, 79, 80 и 81 и УПИ XVII – пл. № 82 и 83 от кв. 6 по плана на
село Туховища.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 201
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124а, ал. 1 и
чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията Общинският съвет – Сатовча,
реши:
1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен
план – план за регулация за УПИ XVIII – пл. № 78, 79, 80 и 81 и УПИ XVII – пл. № 82
и 83 от кв. 6 по плана на село Туховища, община сатовча, област Благоевград и
образуването на нов УПИ ХХII за имот пл. № 81 от кв. 6, с Туховища и частта от
общинската улица (тупик) .
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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