ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 24.09.2021 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 № 20
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 17 септември 2021
година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 264
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския
дълг и чл. 21, ал. 1, т. 6 и 10 от ЗМСМА приема Отчета на кмета на община Сатовча за
състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година съгласно приложението.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 265
I. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, чл. 42 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 приема изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2020 година по
приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:
№

Дейност

1.
1.1
1.1.1
1.1.2

Държавни дейности
Трансфери от РБ (3100)
Субсидия от РБ (3111)
Други получени целеви трансфери
(3128, 3118)
Субсидии за капиталови разходи
(3113)
Приходи
от
услуги
и

1.1.3
1.2

Уточнен
план
12 678 361
10 433 921
10 236 914
197 007

Отчет
11 035 724
10 433 921
10 236 914
197 007

Изпълнение
%
87,04
100,00
100,00
100,00

16 291
1

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

собственост
(неданъчни
приходи)
Приходи от храна – столуващи
ученици
Приходи от наеми
Лихви
по
разплащателни
бюджетни сметки
Получени дарения
Трансфери в т.ч.
Параграф 6101 от МОН, МТСП и
Решения на МС
Параграф 6105 от ПВЗ
Получен трансфер от ПУДООС
(6401)
Други финансови разходи
Наличност в началото на
годината по банкови сметки
Събрани средства и извършени
плащания от и за сметки на
СЕС (8803)
Остатък към 31.12.20120 г. по
банкови сметки
Местни приходи в т.ч.
Имуществени
данъци
и
неданъчни приходи
Патентен данък
Данък недвижими имоти
Данък МПС
Данък при придобиване на
имущество
Туристически данък
Други данъци
Неданъчни приходи в т.ч.
Приходи от стоки, услуги, наеми
и лихви
Приходи от такси (ДГ, ДЯ, пазари,
ТБО,
технически
и
административни услуги)
Приходи от глоби, начети и други
неданъчни приходи
Внесен ДДС и данък върху
приходите
Приходи от концесии
Приходи от продажби на ДМА § 40
Получени дарения
Други приходи

14 423
460
8

1 337 521

1 400
1 028 704

76,91

1 247 150

938 333

75,24

88 401
1 970

88 401
1 970

100,00
100,00

0

3 379

1 001 080

1 001 080

-

94 161

239 099
- 1 686 750

6 541 464
606 500

4 445 501
647 345

67,96
106,73

15 000
50 000
480 000
60 000

9 364
52 218
524 061
61 164

62,43
104,44
109,18
101,94

1 000
500
951 900
195 900

358
180
841 008
195 851

35,80
36,00
88,35
97,42

636 500

566 458

89,00

30 500

54 037

177,17

-

29 517

25 000
35 000

12 528
13 147

50,11
37,56

25 000
4 000

32 275
1 229

129,10
30,73
2

2.3
2.3.1.
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1

Трансфери от ЦБ в т.ч.
Изравнителна субсидия (3112)
Целеви трансфери за КР (3113)
Други целеви трансфери (3118)
Трансфери в т.ч.
Получени
трансфери
от
министерства и ведомства (6101)
Предоставен трансфер на РИОСВ
– Смолян, ОбА Доспат (6102)
Предоставен трансфер от ДФЗ
(6202)
Получен
трансфер
ПУДООС
(6401)
Безлихвени заеми и остатъци по
сметки в т.ч.

2 094 600
1 526 300
568 300
0
47 309

2 091 360
1 526 300
565 060
0
- 171 693

99,85
100,00
99,43

47 309

47 309

100,00

Временни
безлихвени
между бюджет и ИБС

Грешка!
Невалидна
връзка.
2 929 150
2 929 150

-

0
0
- 18 351

заеми

Наличност в началото на
годината по банкови сметки
2.7
Наличност към 31.12.2020 г.
2.8
Други
приходи
(друго
финансиране)
2.9
Ползване на бюджетни средства
по ЕП (8803)
2.10
Заеми от банки в страната
2.10.1 Погашения по заеми в страната
2.10.2 Получени заеми от банки в
страната

219 002

2.6

-

-

201 245

2 029 389
0

0

129 532

289 240
0
289 240

26 539
26 539
0

Субсидиите от държавния бюджет се превеждат в сроковете, заложени в ЗДБРБ за
2020 г.
По отношение на собствените приходи на Общината имаме следното изпълнение
на плана спрямо отчета
Вид приход

План

Отчет

Изпълнение
%

1. Имуществени данъци

606 500

647 345

106,73

2. Неданъчни приходи – приходи от собственост
и услуги

195 900

190 851

97,42

3. Общински такси – тук приходите почти са
обвързани с разходи, защото това са приходи от
такси ДГ, ДЯ, ДСП, ТБО, срещу които стоят
съответните разходи за храна, сметосъбиране и
сметоизвозване т.е. приходите са съпоставими

636 500

566 458

88,96

3

на разходите.
Високият процент на събираемост на имуществените данъци, неданъчни
приходи и общинските такси за 2020 година се дължи на усилията на Общинска
администрация, като се предприеха действия по издаване на актове за установяване
на задължения на всички некоректни длъжници на община Сатовча, по този начин се
събраха голяма част от старите задължения и се прекъсна давностния срок. Това
допринесе за високата събираемост и отчитането на средствата над заложения
първоначален план.
Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета
Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, област
Благоевград към 31.12.2020 год. е 15 481 225 лв. ( 80,55 % ) в т.ч. по функции както
следва:
Изпъл
План
Отчет
нение
Вид разход
%
1.

Разходи ДД в т. ч.

1.1

Общи държавни служби

12 678 361 11 035 724

87,04

1 007 433

935 485

92,86

199 968

131 223

65,62

9 451 815

8 422 436

89,11

1.4 Здравеопазване

877 669

495 274

56,43

1.5 Социално осигуряване подпомагане и грижи
(ПВЗ)

934 554

853 880

91,36

0

0

0

187 920

187 920

100,00

19 002

9 506

50,02

Разходи МД в т.ч.

6 541 464

4 445 501

67,96

2.1 Общ. държавни служби

1 000 129

1 000 129

100,00

2.2 Отбрана и сигурност

318 001

213 363

67,10

2.3 Образование (311, 322, 389)

480 293

363 878

75,76

2.4 Здравеопазване

181 261

72 708

40,11

2.5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

458 146

330 659

72,17

3 420 251

1 989 868

58,18

2.7 Почивно дело, култура, религиозна дейност

119 956

81 864

68,25

2.8 Икономически дейности и услуги

506 803

382 108

75,40

56 624

l0 924

19,29

1.2 Отбрана и сигурност (вкл.средства по СБ)
1.3 Образование (311, 322, 389)

1.6 Жилищно строителство, БКС и ООС (проект
Еразъм и др.)
1.7 Почивно дело, култура, религиозна дейност
1.8 Икономически дейности и услуги
2.

2.6 Жилищно строителство, БКС и ООС (вкл.
Македонски проект)

2.9 Разходи, неквалифицирани в други дейности
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(лихви по кредит)
Извършените разходи по бюджета за 2020 година са финансирани със
собствени средства, субсидия от централния бюджет, трансфери от министерства и
ведомства и трансфери от държавния бюджет и Европейския съюз.
Общи приходи и разходи по бюджета за 2020 година
План

Отчет

1. Приходи Държавни дейности

12 678 361

11 035 724

2. Разходи Държавни дейности

12 678 361

11 035 724

3. Приходи Местни дейности

6 541 464

4 445 501

4. Разходи Местни дейности

6 541 464

4 445 501

Общо приходи

19 219 825

15 481 225

Общо разходи

19 219 825

15 481 225

II. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, чл. 43 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация приема отчета за
изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, както следва:
Към 31.12.2020 год. приходите и разходите по СЕС, ДМП, РА, КСФ са:
1. По ОПРЧР – Патронажна грижа
1
2
3
4
5
6

Патронажна грижа
Наличности в началото на годината
Получен трансфер до 31.12.2020 година
Предоставен заем от бюджета
Възстановен заем към бюджета
Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и
други разходи)
Наличност на 31.12.2020 година

Сума
0,00
102 579,00
77 178,00
-36 481,00
-142 705,00
-571,00

2. По ОПОС – „Наше село за нулеви отпадъци“
1
2
3
4
5

Работа
Наличности в началото на годината
Получен трансфер до 31.12.2020 год.
Предоставен заем от бюджета
Възстановен заем към бюджета
Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и

Сума
0,00
38 277,00
3 300,00
-3 300,00
-10 995,00
5

6

други разходи)
Наличност на 31.12.2020 год.

-27 282,00

3. По Програма за трансгранично сътрудничество България - Македония

1
2
3
4
5
5
6

Трансгранично сътрудничество България - Македония
Наличности в началото на годината
Получен трансфер до 31.12.2020 год.
Предоставен заем от бюджета
Приходи от лихви по валутни сметки
Възстановен заем към бюджета
Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и
други разходи)
Наличност на 31.12.2020 год.

Сума
4 645,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
-4 648,00

4. По Програма Еразъм (СУ – Сатовча)

1
2
3
4
5
6

Еразъм
Наличности в началото на годината
Получен трансфер до 31.12.2020 год.
Предоставен заем от бюджета
Възстановен заем към бюджета
Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и
други разходи)
Наличност на 31.12.2020 год.

Сума
4,00
86 408,00
0,00
0,00
-8 175,00
-78 237,00

5. По ОПРЧР – Топъл обяд

1
2
3
4
5
6

Топъл обяд
Наличности в началото на годината
Получен трансфер до 31.12.2020 год.
Предоставен заем от бюджета
Възстановен заем към бюджета
Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и
други разходи)
Наличност на 31.12.2020 год.

Сума
927,00
53 650,00
31 500,00
-31 500,00
-54 315,00
-262,00

6. По ОПРЧР – Обучение и заетост и Обучение и заетост на младите хора

1
2
3
4
5

Обучение и заетост и Обучение и заетост на младите хора
Наличности в началото на годината
Получен трансфер до 31.12.2020 год.
Предоставен заем от бюджета
Възстановен заем към бюджета
Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и
други разходи)

Сума
0,00
73 976,00
18 337,00
-14 590,00
-77 320,00
6

6

Наличност на 31.12.2020 год.

-403,00

7. По ОПРЧР – Социално-икономическа интеграция

1
2
3
4
5
6
7

Социално-икономическа интеграция
Наличности в началото на годината
Получен трансфер до 31.12.2020 год.
Предоставен трансфер до 31.12.2020 год.
Предоставен заем от бюджета
Възстановен заем към бюджета
Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и
други разходи)
Наличност на 31.12.2020 год.

Сума
36 387,00
271 632,00
-58 191,00
186 000,00
-172 000,00
-263 480,00
-348,00

8. По ОПРСР – общо приходи и разходи

1
2
3
4
5
6

Наличности в началото на годината
Получен трансфер до 31.12.2020 год.
Предоставен заем от бюджета
Възстановен заем към бюджета
Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и
други разходи)
Наличност на 31.12.2020 год.

Сума
231 329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-231 329,00

9. По ОПРСР – Мярка 7.2. Реконструкция и рехабилитация на пътища

1
2
3
4
5
6

Реконструкция и рехабилитация на пътища
Сума
Наличности в началото на годината
2 445 344,00
Получен трансфер до 31.12.2020 год.
0,00
Предоставен заем от бюджета
0,00
Възстановен заем към бюджета
0,00
Разходи по проекта (преведени суми за заплати, осигуровки и
-461 246,00
други разходи)
Наличност на 31.12.2020 год.
-1 984 098,00

III. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 42 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 Закона за месното самоуправление и месната администрация приема отчета за
изпълнението на капиталовите разходи, съгласно актуализирания план, приет с
Решение № 166 от 30.12.2020 година на Общински съвет – Сатовча.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 266
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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 имотите – общинска собственост, в
община Сатовча през 2021 година, приета с Решение № 176 от 12.02.2021 година на
Общински съвет – Сатовча, а именно:
В раздел А „Имоти, които общината има намерение да предостави под
наем” се добавя:
т. 7 Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда
Читалище село Сатовча, с площ от 30 кв. м, в ПИ – 175, кв. 19 по плана на село
Сатовча
т. 8 Отдаване под наем на помещение, находящо се на втори етаж от сграда
Читалище село Плетена, с площ от 16 кв. м, в УПИ VІІІ, кв. 27 по плана на село
Плетена
т. 9 Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда
Читалище село Плетена, с площ от 35 кв. м в УПИ VІІІ, кв. 27 по плана на село
Плетена
т. 10 Отдаване под наем на помещение, находящо се в сграда Читалище село
Фъргово, с площ от 40 кв. м, в ПИ – 72 по плана на село Фъргово
т. 11 Отдаване под наем на помещение, находящо се в приземен етаж от
сграда СУ „Христо Смирненски” село Кочан, с площ от 54 кв. м в кв. 17 по плана на
село Кочан
т.1 2 Отдаване под наем на помещение, находящо се в приземен етаж от
сграда Читалище село Слащен, с площ от 20 кв. м в УПИ ІV, кв. 7 по плана на село
Слащен
т. 13 Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда
Читалище село Годешево, с площ от 20 кв. м в УПИ ХІ – 146, кв. 1 по плана на село
Годешево
т. 14 Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда
Читалище село Сатовча, с площ от 8 кв. м в ПИ – 175, кв. 19 по плана на село Сатовча
т. 15 Отдаване под наем на петно № 11, кв. 16, находящо се в района на
площадното пространство в село Слащен, с площ от 11 кв. м за разполагане на
преместваем (временен) търговски обект
т. 16 Отдаване под наем на помещение, находящо се на партерен етаж от
Административна сграда Общинска администрация – Сатовча, с площ от 28 кв. м в
ПИ – 91, кв. 19 по плана на село Сатовча
т. 17 Отдаване под наем на помещение, находящо се на партерен етаж от
административна сграда Кметство село Кочан, с площ от 3 кв. м в УПИ Х, кв. 27 по
плана на село Кочан
т. 18 Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда
Детска градина село Вълкосел, с площ от 2 кв. м, в УПИ VІІ, кв. 24 по плана на село
Вълкосел
т. 19 Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда
Читалище село Вълкосел, с площ от 37.78 кв. м, в УПИ V, кв. 19 по плана на село
Вълкосел
т. 20 Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж от бивш
пансион за ученици село Сатовча, с площ от 48.3 кв. м, находящ се в УПИ І- 322, кв.
36 по плана на село Сатовча
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В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде“ се
добавя:
т. 21 Продажба на УПИ ХІІ, кв. 34, с площ от 450 кв. м по плана на с.
Ваклиново
т. 22 Продажба на поземлен имот с идентификатор 76203.9.12, местността
Майката, в землището на с. Фъргово, с площ от 2127 кв. м
В раздел Г „Имоти, които общината има намерение да учреди за
безвъзмездно право на ползване на учреждения на бюджетна издръжка, или на
сдружения с нестопанска цел“ се добавя:
т. 3 Учредяване на безвъзмездно право на ползване на футболно игрище с
площ 11420 кв. м и сграда – съблекалня, с площ 130 кв. м, находящи се в имот от
кв. 41 по плана на село Слащен
В Раздел IV „Описание на имотите, които общината има намерение да
придобие и способите за тяхното придобиване“ се добавя:
т. 2 Придобиване чрез отчуждаване на имот – част от стопанска сграда –
плевня, с площ от 14 кв. м, построена в югоизточната част на имот с пл. № 646 от
кв. 36 по плана на село Вълкосел, община Сатовча – О.Т. 94, която част попада в
кръстовището между двете улици за прилагане на първоначалната улична регулация
предвидена в плана на село Вълкосел.
т. 3 Придобиване чрез покупка на 400 кв. м от имот № 04707.3.553, местност
Бърдо, землище на село Боголин, за поставяне на пластмасов резервоар 50 м3 за
питейни нужди с обща площ на имота 2984 кв. м – собственост на наследниците на
Халил Талипов Талипов – бивш жител на село Боголин.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 267
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 59 от ЗМСМА Общинският съвет –
Сатовча:
1. Дава съгласие община Сатовча да кандидатства с проектно предложение
„Равен старт за всички“ по процедура „Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи, BGLD-2.003 – Образование и грижи в ранна
детска възраст“.
2. Упълномощава д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, да
предприеме всички правни и административни действия по отношение на
кандидатстването и подаването на проектното предложение в установения срок.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 268
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, приема
следната Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча:
Параграф единствен. В чл. 18 т. 5 и т. 8 се отменят.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 269
9

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 167в, ал. 2 от ЗДП
Общинският съвет – Сатовча:
1. Дава съгласието си да се сформира на Общинска комисия по безопасност
на движението по пътищата – ОбщКБДП.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да определи поименния състав
на Комисията чрез своя заповед.
3. Комисията следва да изпълнява своите функции съгласно утвърдените от
Директора на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Правила
за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 270
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и в изпълнение на Решение № 280 от 19.11.2010 година
Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на помещение с обща площ 28 кв. м,, находящо се
партерен етаж от административна сграда Общинска администрация – Сатовча, ПИ 91, кв. 19 по плана на село Сатовча за монтиране на АТМ (банкомат) и офис на банка
за ИРМ (изнесено работно място) със срок на ползване 5 години.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем в размер
на 280,00 лева (без ДДС).
3. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи договор
със спечелилия участник.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 271
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и в изпълнение на Решение № 280 от 19.11.2010 година
Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от помещение, находящо се на първи етаж от
сграда Детска градина – Вълкосел, в УПИ VII, кв. 24 по плана на село Вълкосел, с
площ от 2 кв. м за инсталиране на АТМ (банкомат) със срок на ползване 5 години.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя и приема начална тръжна цена за месечен
наем в размер на 20 лева (без ДДС).
3. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи договор
със спечелилия участник.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 272
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и в изпълнение на Решение № 280 от 19.11.2010 година
Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на терен с площ 3 кв. м на партерен етаж от
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административна сграда Кметство с. Кочан, в УПИ Х, кв. 27 по плана на село Кочан
за монтиране на АТМ (банкомат) със срок на ползване 5 години.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем в размер
на 30 лева (без ДДС).
3. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи договор
със спечелилия участник.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 273
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се на
втори етаж от сграда Читалище – село Плетена, в УПИ VIII, кв. 27 по плана на село
Плетена – публична общинска собственост, с площ от 16 кв. м за фризьорски услуги
със срок на ползване 3 години по договор.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем
40,00 лв. (без ДДС).
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 274
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се на
първи етаж от сграда Читалище – село Плетена, в УПИ VIII, кв. 27 по плана на село
Плетена – публична общинска собственост, с площ от 35 кв. м за търговска дейност
със срок на ползване 3 години по договор.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем
87,50 лв. (без ДДС).
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 275
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение на първи етаж от
сграда Читалище, село Сатовча, ПИ – 175, кв. 19 по плана на село Сатовча, публична
общинска собственост, с площ от 8 кв. м за счетоводни услуги със срок на ползване 3
години по договор.
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2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем
20,00 лв. (без ДДС).
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 276
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се на
първи етаж от сграда Читалище – село Сатовча, ПИ – 175, кв. 19 по плана на село
Сатовча, публична общинска собственост, с площ от 30 кв. м за търговска дейност със
срок на ползване 3 години по договор.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем
75,00 лв. (без ДДС).
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 277
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо в
сграда Читалище – село Фъргово, ПИ – 72 по плана на село Фъргово, публична
общинска собственост, с площ от 40 кв. м за търговска дейност със срок на ползване 3
години по договор.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем
100,00 лв. (без ДДС).
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 278
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в
приземен етаж от сградата на СУ „Христо Смирненски” – село Кочан, в кв. 17 по
плана на село Кочан, публична общинска собственост, с площ от 54 кв. м за търговска
дейност със срок на ползване 3 години по договор.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем
135,00 лв. (без ДДС).
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3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 279
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в
приземен етаж от сграда Читалище – село Слащен, в УПИ IV, кв. 7 по плана на село
Слащен, публична общинска собственост, с площ от 20 кв. м за търговска дейност със
срок на ползване 3 години по договор.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем 50,00
лв. (без ДДС).
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 280
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се на
първи етаж от сграда Читалище – село Годешево, в УПИ XI – 146, кв. 1 по плана на
село Годешево, публична общинска собственост, с площ от 20 кв. м за търговска
дейност със срок на ползване три 3 години по договор.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем 50,00
лв. (без ДДС).
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 281
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се на
първи етаж от сграда Читалище село Вълкосел, в УПИ V, кв. 19 по плана на село
Вълкосел – публична общинска собственост, с площ от 37,78 кв. м, за търговска
дейност със срок на ползване 3 години по договор.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем в размер
на 94,45 лева (без ДДС).
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3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 282
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се на
първи етаж от сграда – бивш пансион за ученици село Сатовча, в УПИ I – 322, кв. 36
по плана на село Сатовча – публична общинска собственост, с площ 48,3 кв. м, за
спортни дейности със срок на ползване 3 години по договор.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем в размер
на 120,75лева (без ДДС).
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 283
1. На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от ЗОС
Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем (временен)
търговски обект по съществуващо петно – петно № 11 от кв. 16 по плана на село
Слащен, с площ 11 кв. м за търговска дейност със срок на ползване 3 години по
договор.
2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, определя начална тръжна цена за месечен наем
16.50 лв. (без ДДС).
3. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи договор
за наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 284
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 31а, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Сатовча Общинският
съвет – Сатовча,
1. Дава съгласие да се проведе процедура за продажба на УПИ XII от кв. 34 по
плана на село Ваклиново, с площ от 450 кв. м, актуван с АЧОС № 1144 от
10.08.2021 г. на собственика на законно построената жилищна сграда в имота –
Малин Алдинов Дайлиев, с постоянен адрес в село Ваклиново, община Сатовча.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на
3 800,00 лв. (три хиляди и осемстотин лева) без ДДС.
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3. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за продажба
на гореописания имот.
.................................................................
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ № 285
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча,
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 39089.14.244, с начин на трайно ползване изоставена
нива, с площ от 1077 кв. м, находящ се в местността Тенсникола, землището на село
Кочан, актуван с АЧОС № 1146 от 10.08.2021 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 100 (две
хиляди и сто) лева и определя начална тръжна цена в размер на 2 100 (две хиляди и
сто) лева.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за покупко-продажба на гореописания имот.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 286
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча,
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 39089.14.243, с начин на трайно ползване изоставена
нива, с площ от 2459 кв. м, находящ се в местността Тенсникола, землището на село
Кочан, актуван с АЧОС № 1148 от 10.08.2021 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4975,00
(четири хиляди деветстотин седемдесет и пет) лева и определя начална тръжна цена в
размер на 4975,00 (четири хиляди деветстотин седемдесет и пет) лева.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за покупко-продажба на гореописания имот.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 287
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча,
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 39089.14.242 с начин на трайно ползване изоставена
нива, с площ от 1085 кв. м, находящ се в местността Тенсникола, землището на село
Кочан, актуван с АЧОС № 1147 от 10.08.2021 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 116 (две
хиляди сто и шестнадесет) лева и определя начална тръжна цена в размер на 2 116
(две хиляди сто и шестнадесет) лева.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за покупко-продажба на гореописания имот.
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Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към точка 25 – докладна записка
относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с площ 3000 кв. м, в местността Беров дол, село Фъргово.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 288
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча,
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 76203.25.25, с начин на трайно ползване нива, с площ
3000 кв. м, находящ се в местността Беров дол, землището на село Фъргово актуван с
АЧОС № 1145 от 10.08.2021 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 5850,00
(пет хиляди осемстотин и петдесет) лева и определя начална тръжна цена в размер на
5850,00 (пет хиляди осемстотин и петдесет) лева.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за покупко-продажба на гореописания имот.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от Кмета
на общината относно искане по пар. 27, ал. 2 от за предоставяне на имот в
собственост на Феим Исменов Кумбаров – жител на село Кочан.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 289
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, пар. 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и
чл. 45ж от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча,
Предоставя на Общинска служба по земеделие – Сатовча, земя от общинския
фонд, придобита от Общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- поземлен имот с идентификатор 39089.14.180 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, в землището на село Кочан, община Сатовча,
обл. Благоевград, местност Чигарев дол, с площ на имота 749 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин трайно ползване: пасище, който
имот е образуван от поземлен имот с идентификатор 39089.14.232, актуван с АПОС
№ 1150 от 01.09.2021 година, който имот да бъде възстановен на Феим Исменов
Кумбаров – жител на село Кочан.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 290
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 2021 година.
.................................................................
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РЕШЕНИЕ № 291
На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 11, ал. 5 от Наредба
№ 2 за реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото
възпитание и спорта Общинският съвет – Сатовча:
1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване на Сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Слащен -2007“, с ЕИК 206416041, представлявано
от Жулиен Вадимов Манов – председател на Управителния съвет, футболно игрище, с
площ 11 420 кв. м и сграда – съблекалня, с площ 130 кв. м, находящи се в имот от кв.
41 по плана на село Слащен – публична общинска собственост.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за
безвъзмездно ползване на футболно игрище с площ 11420 кв. м и сграда –
съблекалня, с площ 130 кв. м, находящи се в имот от кв. 41 по плана на село Слащен,
община Сатовча, представляващо публична общинска собственост със Сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Слащен -2007“ за срок от 3 години.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 292
На основание чл. 124, ал. 1 до 4, чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 до 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 Общинският съвет – Сатовча, актуализира Поименния списък за капиталови
разходи на община Сатовча за 2021 година, съгласно Приложение № 1.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 293
На основание чл. 9 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и
лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на
община Сатовча Общинският съвет – Сатовча, приема Отчет за дейността на
Комисията за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни
начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Сатовча за периода
01.01 – 30.06.2021 година.
.................................................................
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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