
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 

БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ 

2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 07541/22-83 
 

ПРОТОКОЛ  № 7 

22.02.2012 година 
 

 
РЕШЕНИЕ № 70 

 
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 мастната администрация, във връзка с чл.41, ал.1, т.2 от Наредба 
№ 25/29.07.2008 година изменена и допълнена в ДВ бр.30 от 2011 г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 год., чл.56, § 2 на Регламент 
(ЕО) № 1974/2006 на Комисията на Европейските общности и Договор за отпускане 
на финансова помощ по №01/321/00457 от 23.10.2009 г.по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за проект 
„Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване 
и подобряване на уличната настилка в селата Ваклиново, Туховища, Крибул. 
Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972, Вълкосел-Фъргово,Слащен-
Туховища”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК 
по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер   по ДДС № BG121100421, 
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински 
съвет Сатовча: 

1. Възлага на кмета да подготви необходимите документи за удължаване срока 
на договора за отпускане на финансова помощ с №01/321/00457 от 23.10.2009 г. по 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за проект 
„Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване 
и подобряване на уличната настилка в селата Ваклиново, Туховища, Крибул. 
Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972, Вълкосел-Фъргово,Слащен-
Туховища”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 

2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в срок до 36 месеца от 
датата на получаване от Община Сатовча на решение за съгласуване на 
последната по време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 3 030 850.90 
лева, словом (Три милиона тридесет хиляди осемстотин и петдесет лева и 90 
стотинки) за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ с №01/321/00457 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на 
водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на 
уличната настилка в селата Ваклиново, Туховища, Крибул. Рехабилитация на 



общински път BLG-1270/III-1972, Вълкосел-Фъргово,Слащен-Туховища”, сключен 
между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 
2 755 319.00 лева. 
 

РЕШЕНИЕ № 71 
 
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 мастната администрация, във връзка с чл.41, ал.1, т.2 от Наредба 
№ 25/29.07.2008 година изменена и допълнена в ДВ бр.30 от 2011 г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 год., чл.56, § 2 на Регламент 
(ЕО) № 1974/2006 на Комисията на Европейските общности и Договор за отпускане 
на финансова помощ по №01/321/00459 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за проект 
„Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване 
и подобряване на уличната настилка в селата Фъргово, Годешево. 
Рехабилитация на IV-то класни общински пътища BLG-1273/III-197 Сатовча-
Доспат / Кочан-Ваклиново и BLG-1277/III-1972 Вълкосел-Сатовча / Кочан-
Жижево”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК 
по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински 
съвет Сатовча:  
1. Възлага на кмета да подготви необходимите документи за удължаване срока на 
договора за отпускане на финансова помощ с №01/321/00459 от 23.10.2009 г. по 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за 

проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, 

възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата Фъргово, 
Годешево. Рехабилитация на IV-то класни общински пътища BLG-1273/III-197 
Сатовча-Доспат / Кочан-Ваклиново и BLG-1277/III-1972 Вълкосел-Сатовча / 
Кочан-Жижево”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в срок до 36 месеца от 
датата на получаване от Община Сатовча на решение за съгласуване на 
последната по време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 3 013 052.90 
лева, словом (Три милиона тринадесет хиляди и петдесет и два лева и 90 
стотинки) за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ с №01/321/00459 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на 

водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на 
уличната настилка в селата Фъргово, Годешево. Рехабилитация на IV-то класни 
общински пътища BLG-1273/III-197 Сатовча-Доспат / Кочан-Ваклиново и BLG-
1277/III-1972 Вълкосел-Сатовча / Кочан-Жижево”, сключен между община Сатовча 
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 739 139.00 лв 

 
 



РЕШЕНИЕ № 72 
 
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 мастната администрация, във връзка с чл.41, ал.1, т.2 от Наредба 
№ 25/29.07.2008 година изменена и допълнена в ДВ бр.30 от 2011 г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 год., чл.56, § 2 на Регламент 
(ЕО) № 1974/2006 на Комисията на Европейските общности и Договор за отпускане 
на финансова помощ по №01/321/00461 от 23.10.2009 г.по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за проект 
„Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване 
и подобряване на уличната настилка в селата Жижево, Боголин, Долен и Осина. 
Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972, Вълкосел-Фъргово, Слащен-
Туховища-Годешево; отсечка Вълкосел-Слащен”, сключен между община Сатовча 
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 
номер  по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен 
Андонов Порожанов, Общински съвет Сатовча: 

1. Възлага на кмета да подготви необходимите документи за удължаване срока 
на договора за отпускане на финансова помощ с №01/321/00461 от 23.10.2009 г. по 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за 
проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и 

възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата Жижево, 
Боголин, Долен и Осина. Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972, 
Вълкосел-Фъргово, Слащен-Туховища-Годешево; отсечка Вълкосел-Слащен”, 
сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в срок до 36 месеца от 
датата на получаване от Община Сатовча на решение за съгласуване на 
последната по време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 3 065 711.00 
лева, словом (Три милиона шестдесет и пет хиляди седемстотин и единадесет 
лева) за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ с №01/321/00461 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на 
водоснабдителна и канализационна мрежа и възстановяване и подобряване на  

уличната настилка в селата Жижево, Боголин, Долен и Осина. Рехабилитация на 
общински път BLG-1270/III-1972, Вълкосел-Фъргово, Слащен-Туховища-
Годешево; отсечка Вълкосел-Слащен”, сключен между община Сатовча и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 787 010.00 лева. 
 

РЕШЕНИЕ № 73 
 
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 мастната администрация, в чл.41, ал.3, във вр. с  чл.39, ал.1, т.2 
от Наредба № 24/29.07.2008 година изменена и допълнена в ДВ бр.30 от 2011 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013 год., чл.56, § 2 на Регламент (ЕО) № 



1974/2006 на Комисията на Европейските общности и Договор за отпускане на 
финансова помощ по №01/322/00205 от 23.10.2009 г.по мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на улици в село Кочан, 
община Сатовча” сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар 
Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер  по ДДС № 
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов 
Порожанов, Общински съвет Сатовча: 

1. Възлага на кмета да подготви необходимите документи за удължаване 
срока на договора за отпускане на финансова помощ с №01/322/00205 от 23.10.2009 
г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за проект 
„Рехабилитация на улици в село Кочан, община Сатовча”, сключен между 
община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в срок до 36 месеца от 
датата на получаване от Община Сатовча на решение за съгласуване на 
последната по време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 1 038 647.50 
лева, словом (Един милион тридесет и осем  хиляди шестотин четиридесет и 
седем  лева и петдесет стотинки) за обезпечаване на 110% от авансово плащане 
по договор за отпускане на финансова помощ с №01/322/00205 от 23.10.2009 г. по 
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за проект 
„Рехабилитация на улици в село Кочан, община Сатовча”, сключен между 
община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 944 225.00 
лева. 
 
         

РЕШЕНИЕ № 74 
 
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 мастната администрация, в чл.41, ал.3, във вр. с  чл.39, ал.1, т.2 
от Наредба № 24/29.07.2008 година изменена и допълнена в ДВ бр.30 от 2011 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013 год., чл.56, § 2 на Регламент (ЕО) № 
1974/2006 на Комисията на Европейските общности и Договор за отпускане на 
финансова помощ по №01/322/00207 от 23.10.2009 г.по мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на улици в село Вълкосел, 
община Сатовча”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар 
Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер  по ДДС № 
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов 
Порожанов, Общински съвет Сатовча: 

1. Възлага на кмета да подготви необходимите документи за удължаване 
срока на договора за отпускане на финансова помощ с №01/322/00207 от 23.10.2009 
година по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за проект 
„Рехабилитация на улици в село Вълкосел, община Сатовча”, сключен между 
община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 



2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в срок до 36 месеца от 
датата на получаване от Община Сатовча на решение за съгласуване на 
последната по време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 1 044 046.30 
лева, словом (Един милион четиридесет и четири хиляди четиридесет и шест  
лева и тридесет стотинки) за обезпечаване на 110% от авансово плащане по 
договор за отпускане на финансова помощ с №01/322/00207 от 23.10.2009 г. по мярка 
322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на 
улици в село Вълкосел, община Сатовча”, сключен между община Сатовча и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 949 133.00 лева. 
 

РЕШЕНИЕ № 75 
 
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 мастната администрация, в чл.41, ал.3, във вр. с  чл.39, ал.1, т.2 
от Наредба № 24/29.07.2008 година изменена и допълнена в ДВ бр.30 от 2011 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013 год., чл.56, § 2 на Регламент (ЕО) № 
1974/2006 на Комисията на Европейските общности и Договор за отпускане на 
финансова помощ по №01/322/00208 от 23.10.2009 г. по мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на улици в село Кочан, 
Слащен, Сатовча и Плетена, община Сатовча” сключен между община Сатовча и 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 
номер  по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен 
Андонов Порожанов, Общински съвет Сатовча: 

1. Възлага на кмета да подготви необходимите документи за удължаване 
срока на договора за отпускане на финансова помощ с №01/322/00208 от 23.10.2009 
г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за проект 
„Рехабилитация на улици в село Кочан, Слащен, Сатовча и Плетена, община 
Сатовча”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 

2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в срок до 36 месеца от 
датата на получаване от Община Сатовча на решение за съгласуване на 
последната по време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 1 055 167.30 
лева, словом (Един милион петдесет и пет хиляди сто шестдесет и седем лева и 
тридесет стотинки) за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ с №01/322/00208 от 23.10.2009г. по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на улици в 
село Кочан, Слащен, Сатовча и Плетена, община Сатовча”, сключен между 
община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 959 243.00 
лева. 
 


