ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 07541/22-83
e-mail: obs_satovcha@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 9
От заседание на Общински съвет - Сатовча, проведено на 27.04.2012 година.
РЕШЕНИЕ № 91
Общински съвет – Сатовча на основание чл.45 и чл.46 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема за разглеждане
внесената докладна записка от Кмета на Община Сатовча относно изпълнението на
проект „С нови възможности отново на работа”, финансиран по Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” от ОП
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.
РЕШЕНИЕ № 92
Общински съвет – Сатовча на основание чл.45 и чл.46 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема за разглеждане
внесената докладна от Кмета на Община Сатовча относно приемане н годишен план за
развитие на социалните услуги за 2012 година.
РЕШЕНИЕ № 93
Общински съвет – Сатовча на основание чл.45 и чл.46 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема за разглеждане
внесената докладна от Кмета на Община Сатовча относно промяна начина на трайно
ползване на имоти, публична общинска собственост – мери и пасища, съгласно чл.25,
ал.1 и ал.9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.45и от ППЗСПЗЗ.
РЕШЕНИЕ № 94
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, приема
„Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2012 – 2015 година”.
РЕШЕНИЕ № 95
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, РЕШИ:
1. Общински съвет Сатовча на основание чл. 8, ал.9 от ЗОС, приема следната
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в община Сатовча през 2012 година, приета с решение № 54/27.01.2012
година.
В раздел „Б” „Описание на имотите, които общината има намерение да продаде да
се добави:

- т.10. – Продажба на УПИ – парцел XXIII – 170 ОТ кв.19 по плана на село Сатовча, ведно с
построената в него двуетажна масивна сграда, пристройка към същата и
млекосъбирателен пункт;
- т.11 – Продажба на земеделска земя (изоставена нива) с площ от 0.554 дка., в местността
„Бресте” в землището на село Слащен – имот № 102071;
- т.12 – Продажба на УПИ – парцел II – 405, кв.27 по плана на село Слащен с площ – 1140
кв. м., ведно с построена в него двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 390 кв.м.
РЕШЕНИЕ № 96
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1
от Закона за общинската собственост – дава съгласието си да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажба на УПИ – парцел II – 405, кв.27 по плана на село Слащен с
площ – 1140 кв. м., ведно с построена в него двуетажна масивна жилищна сграда с площ от
390 кв.м.
2. Възлага изготвянето на експертна оценка на гореописания имот от лицензиран
оценител, след което същата да се предостави на Общински съвет за утвърждаване.
РЕШЕНИЕ № 97
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1
от Закона за общинската собственост – дава съгласието си да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажба на УПИ – парцел XXIII – 170, от кв.19 по плана на село
Сатовча с площ – 250 кв. м., ведно с построена в него двуетажна масивна сграда,
пристройка към същата и млекосъбирателен пункт – частна общинска собственост.
2. Утвърждава оценката на лицензирания оценител, възлизаща на 42 300.00 лв.
РЕШЕНИЕ № 98
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост ПРИЕМА изготвената оценка от независим лицензиран оценител
„Селма”ЕООД гр. Гоце Делчев за поземлен имот № 218, от кв.26Б, с площ на имота 140
кв.м., по плана на село Туховища, ведно с построената в него двуетажна административна
сграда със застроена площ – 140 кв.м. и РЗП – 210 кв.м. – частна общинска собственост, в
размер на 20 100 лева.
РЕШЕНИЕ № 99
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.4
от Закона за общинската собственост, прехвърля чрез дарение на „Български пощи” ЕАД
собствения на общината недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: част от
първи етаж, обособен в самостоятелен обект, състоящ се от чакалня, работна зала, склад,
коридор и сервизно помещение, с обща застроена площ от 71 (седемдесет и един)
квадратни метра, находящ се в сграда читалище – село Плетена, цялата застроена в УПИ
парцел VIII /осми/ от квартал 27 /двадесет и седми/, по действащия план на село Плетена,
община Сатовча, одобрен със заповед № 418 / 1993 година, при съседи на имота: от изток
– Христо Капсъзов, от запад – селска здравна служба, от север – избени помещения, и от
юг – улица, при съседи на парцела: от изток – Христо Капсъзов, Любен Юзекчиев и Таня
Чаушева, от запад – улица, от север – тупик, и от юг – улица.
2. „ Български пощи” ЕАД следва да възстанови на община Сатовча сумата на
вложените средства за вътрешно преустройство и обособяване на собствеността на имота,
описан в т.1, като същата е в размер на 7 000.00 /седем хиляди лева/ лева.

РЕШЕНИЕ № 100
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост ПРИЕМА изготвените оценки от независим лицензиран
оценител ЕТ „Георги Чобанов – 2000” гр. Банско за ДМА, както следва:
1. Товарен автомобил „Краз” – 256 – Б1, с рег. № 0871 ВР в размер на 4 000 лева.
2. Булдозер „Т – 170” – в размер на 17 600 лева.
РЕШЕНИЕ № 101
Общински съвет село Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в
съответствие с чл.51 и следващи от ЗОС и поетите ангажименти в Решение на Общински
съвет Сатовча №349 /19.07.2011 година реши:
1. Заменя терена, на който е предвидено да се изпълняват дейностите по проект
„С нови възможности отново на работа” от имот № 049057 в землището на село
Годешево с площ от 1,596 декара, представляващ неизползвана нива в местността
„Лозята” на имот № 065091 в землището на село Годешево, с площ 5,401 декара,
съгласно скица № Ф00314/12.03.2012 година, находящ се в местността „Медево” и имот
№ 065078 в землището на село Годешево с площ от 22,554 декара, съгласно скица №
Ф00351/23.03.2012 година, находящ се в местността „Медево”.
2. Общински съвет Сатовча предоставя безвъзмездно за целите на проекта имот с
№ 065091 в землището на село Годешево, с площ 5,401 декара, съгласно скица №
Ф00314/12.03.2012 година, находящ се в местността „Медево” и построена в същия имот
сграда складово помещение (на бивша казарма) за преустройство в битова сграда за
персонала на Социалното предприятие за периода на проекта и пет години след
приключването му.
3. Общински съвет Сатовча предоставя безвъзмездно за целите на проекта имот с
№ 065078 в землището на село Годешево с площ от 22,554 декара, съгласно скица №
Ф00351/23.03.2012 година, находящ се в местността „Медево”, и дава съгласието си
същият да се използва за създаване на разсадник за трайни насаждения, производство
на посадъчен материал и цветя-рязан цвят, луковични и саксийни цветя за периода на
проекта и пет години след приключването му.
4. Разходите по ремонта на битовата сграда за работещите в Социалното
предприятие ще бъдат финансирани от бюджета на проекта, съгласно изготвения КСС за
СМР.
5. Предвидените първоначални разходи в бюджета на проекта за монтаж на
оранжерийна конструкция, напоителна система и заграждения ще бъдат за сметка на
общинския бюджет, поради недопустимост на финансиране от Схема „Нови
възможности”.
РЕШЕНИЕ № 102
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема
годишен план за развитие на социалните услуги за 2012 година.
РЕШЕНИЕ № 103
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната Общински
съвет Сатовча одобрява разходите за командировка на председателя на Общинския съвет
в размер на 121.00 лв. /сто двадесет и един лева./ направени на основание
командировъчна заповед № 170 от 21.03.2012 година.

РЕШЕНИЕ № 104
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 2589.02 /две хиляди петстотин осемдесет и девет
лева и две стотинки/, от които 1932.00 лв. /хиляда деветстотин тридесет и два лева/ главница, 571.55 лв. /петстотин седемдесет и един лева и петдесет и пет стотинки/ - лихва и
85.47 лв. /осемдесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки/ - лихва просрочие на Юми
Ибраимова Мирчева жител на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. Доходите на семейството възлизат на 450 лв., които са
недостатъчни за издръжката на семейството, същевременно съпругът на г-жа Мирчева е
безработен.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 105
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 1387.40 /хиляда триста осемдесет и седем лева
и четиридесет стотинки/, от които 901.82 лв. / деветстотин и един лева и осемдесет и две
стотинки/ - главница, 444.16 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева и шестнадесет
стотинки/ - лихва и 41.42 лв. /четиридесет и един лева и четиридесет и две стотинки/ - лихва
просрочие на Силвия Богомилова Календерова жител на село Слащен, община Сатовча,
област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. Доходите на семейството възлизат на 240 лв. от трудовото
възнаграждение на г-жа Календерова, които са крайно недостатъчни за издръжката на
семейството, същевременно съпругът й е безработен.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 106
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 3076.59 /три хиляди седемдесет и шест лева и
петдесет и девет стотинки/, от които 1 989.82 лв. /хиляда деветстотин осемдесет и девет
лева и осемдесет и две стотинки/ - главница, 970.89 лв. /деветстотин и седемдесет лева и
осемдесет и девет стотинки/ - лихва и 115.88 лв. /сто и петнадесет лева и осемдесет и осем
стотинки/ - лихва просрочие на Адиле Юсеинова Сельова жител на село Слащен, община
Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително

тежко материално положение. Доходите им възлизат на 240 лв. от обезщетение за
отглеждане на малко дете, което г-жа Сельова получава, същевременно съпругът й е
безработен и семейството трудно може да се издържа от тези доходи.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 107
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 2 162.98 /две хиляди сто шестдесет и два лева и
деветдесет и осем стотинки/, от които 1 426.17 лв. /хиляда четиристотин двадесет и шест
лева и седемнадесет стотинки/ - главница, 671.32 лв. /шестстотин седемдесет и един лева и
тридесет и две стотинки/ - лихва и 65.49 лв. /шестдесет и пет лева и четиридесет и девет
стотинки/ - лихва просрочие на Зимруд Мехмед Дервишева, жител на село Слащен,
община Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. Доходите им възлизат на 148.94 лв. от трудовото
възнаграждение на г-жа Дервишева, които са крайно недостатъчни за издръжката на
семейството им, същевременно съпругът й е безработен.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 108
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 4130.11 /четири хиляди сто и тридесет лева и
единадесет стотинки/, от които 2751.42 лв. /две хиляди седемстотин петдесет и един лева и
четиридесет и две стотинки/ - главница, 1246.19 лв. /хиляда двеста четиридесет и шест лева
и деветнадесет стотинки/ - лихва и 132.50 лв. /сто тридесет и два лева и петдесет стотинки/
- лихва просрочие на Юркие Зекирова Ислямова, жител на село Слащен, община
Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. Доходите на семейството възлизат на 490.00 лв. от трудовите
им възнаграждения, които са крайно недостатъчни за издръжката на семейството.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 109
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 1919.55 /хиляда деветстотин и деветнадесет
лева и петдесет и пет стотинки/, от които 1 456.66 лв. /хиляда четиристотин петдесет и шест
лева и шестдесет и шест стотинки/ - главница, 292.39 лв. /двеста деветдесет и два лева и
тридесет и девет стотинки/ - лихва и 170.50 лв. /сто и седемдесет лева и петдесет стотинки/ -

лихва просрочие на Диана Георгиева Смилкова жител на село Ваклиново, община
Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. От удостоверенията издадени от данъчна служба село
Сатовча се вижда, че семейството не притежава недвижима и движима собственост. Също
така семейството им е многодетно и доходите който получават в размер на 331.00 лв. от
трудовото възнаграждение на г-жа Смилкова са крайно недостатъчни за издръжката на
семейството, същевременно съпругът й е безработен. Освен това лицето страда от
заболявания, поради които се налага често да посещава болнично заведение.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 110
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 3603.03 /три хиляди шестстотин и три лева и три
стотинки/, от които 2379.42 лв. /две хиляди триста седемдесет и девет лева и четиридесет и
две стотинки/ - главница, 1109.02 лв. /хиляда сто и девет лева и две стотинки/ - лихва и
114.59 лв. /сто и четиринадесет лева и петдесет и девет стотинки/ - лихва просрочие на
Фатма Джемалова Ислямова, жител на село Слащен, община Сатовча, област
Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. Доходите на семейството възлизат на 470.00лв. от трудовите
им възнаграждения, които са крайно недостатъчни за издръжката на семейството.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 111
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 1182.49 /хиляда сто осемдесет и два лева и
четиридесет и девет стотинки/, от които 772.36 лв. /седемстотин седемдесет и два лева и
тридесет и шест стотинки/ - главница и 410.13 лв. /четиристотин и десет лева и тринадесет
стотинки/ - лихва на Фатме Хасимова Джинджиева, жител на село Слащен, община
Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. От удостоверенията издадени от данъчна служба село
Сатовча се вижда, че лицето няма недвижима и движима собственост. Също така доходите
на семейството възлизат на 310 лв. от трудовото възнаграждение на г-жа Джинджиева, които

са крайно недостатъчни за издръжката на семейството, същевременно съпругът й е
безработен.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 112
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 2227.51 /две хиляди двеста двадесет и седем
лева и петдесет и една стотинки/, от които 1485.71 лв. /хиляда четиристотин осемдесет и пет
лева и седемдесет и една стотинки/ - главница и 741.80 лв. /седемстотин четиридесет и
един лева и осемдесет стотинки/ - лихва на Фатма Мустафова Шаматарева, жител на село
Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. От удостоверенията издадени от данъчна служба село
Сатовча се вижда, че семейството не притежава недвижима и движима собственост. Също
така доходите който получават в размер на 260.00 лв. от трудовото възнаграждение на г-жа
Шаматарева са крайно недостатъчни за издръжката на семейството, същевременно
съпругът й е безработен.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 113
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 2674.94 /две хиляди шестстотин седемдесет и
четири лева и деветдесет и четири стотинки/, от които 1781.26 лв. /хиляда седемстотин
осемдесет и един лева и двадесет и шест стотинки/ - главница и 893.68 лв. /осемстотин
деветдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки/ - лихва на Айше Садетова
Ракищанлиева, жител на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. От удостоверенията издадени от данъчна служба село
Сатовча се вижда, че семейството не притежава недвижима и движима собственост. Също
така доходите който получават в размер на 300.00 лв. от трудовото възнаграждение на г-жа
Ракищанлиева, са крайно недостатъчни за издръжката на семейството, същевременно
съпругът й е безработен.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 114
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 1860.60 /хиляда осемстотин и шестдесет лева и
шестдесет стотинки/, от които 1 433.00 лв. /хиляда четиристотин тридесет и три лева/ -

главница и 427.60 лв. /четиристотин двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/ - лихва на
Асине Хюсеинова Бошнакова, жител на село Слащен, община Сатовча, област
Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. От удостоверенията издадени от данъчна служба село
Сатовча се вижда, че семейството не притежава недвижима и движима собственост. Също
така доходите който получават в размер на 200.00 лв. от трудовото възнаграждение на г-жа
Бошнакова, са крайно недостатъчни за издръжката на семейството, същевременно съпругът
й е безработен.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 115
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 1821.36 /хиляда осемстотин двадесет и един
лева и тридесет и шест стотинки/, от които 1333.14 лв. /хиляда триста тридесет и три лева и
четиринадесет стотинки/ - главница и 488.22 лв. /четиристотин осемдесет и осем лева и
двадесет и две стотинки/ - лихва на Пембе Джаватова Джилджова, жител на село
Ваклиново, община Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. Доходите който семейството получава в размер на 513.72 лв.
от трудовите си възнаграждения, са крайно недостатъчни за издръжката на семейството.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 116
Общински съвет Сатовча изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА
опрощаване на задължението в размер на 2032.96 /две хиляди тридесет и два лева и
деветдесет и шест стотинки/, от които 1549.09 лв. /хиляда петстотин четиридесет и девет
лева и девет стотинки/ - главница и 483.87 лв. /четиристотин осемдесет и три лева и
осемдесет и седем стотинки/ - лихва на Инцафа Сюлейманова Бостанджиева, жител на
село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република
България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на
Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително
тежко материално положение. От удостоверенията издадени от данъчна служба село
Сатовча се вижда, че лицето не притежава недвижима и движима собственост. Също така е
разведена, сама отглежда децата си, безработна е и разчита единствено на помощта на
родителите си.

Ето защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.

