ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 28.04.2022 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 № 27
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 21 април 2022
година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 383
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 – 13 620 774.00
Разходи – 13 620 774.00
- Местни (общински дейности)
Приходи – 6 200 624.00
Разходи – 6 315 944.00
Дефицит – -115 320.00
- Общо
Приходи – 19 821 398.00
Разходи – 19 936 718.00
Дефицит – - 115 320.00
Намира бюджетния дефицит за нормален – под 0,5818% 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 2022 година, в размер на не повече от 15% от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години (5 343 381
лв.) - съгласно чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ, в размер на 801 507.15 лв.
3. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2022 година, в размер на не повече от 50% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните 4 години (5 343 381 лв.), съгласно
чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ, в размер на 2 671 690.50 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
2022 година, в размер на 468 972 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 в размер
на 14 280 лв. и за Общински съвет в размер на 7 140, съгласно ограниченията по
чл. 92 от ЗДБРБ за 2022 година и указанията на ФО-3 от 25.03.2022 година.
10. Приема размера на просрочените вземания, които общината ще събере
през 2022 година, в размер на около 400 000 лв.
На основание чл. 83, ал. 2 и чл. 94, ал. 3, т. 9 от Закона за публичните
финанси:
11. Приема актуализираната бюджетна прогноза 2022 - 2025 година (Приложение № 6).
На основание чл. 77 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 942 800,00 лв. и средства за заплати и
осигурителни вноски на кметовете на населени места в размер на 342 400 лв.,
утвърдени в чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 година.
13. Приема размера на индивидуалните работни заплати на кметовете на
кметства съгласно приложението и в рамките на утвърдените средства по чл. 52 от
ЗДБРБ за 2022 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.
15. Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните
финанси за районните, кметствата и населените места с кметски наместници, с
изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с
бюджет, по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси (Приложение
№ 8).
.................................................................
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РЕШЕНИЕ № 384
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 2022 година, приета с Решение № 332 от 27.01.2022 година на
Общински съвет – Сатовча, а именно:
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. 2 Предоставяне за безвъзмездно ползване на преместваем обект тип
павилион, находящ се в УПИ І, пл. № 756, кв. 18 по сега действащия план на село
Сатовча с използваема площ от 20 кв. м за приемен кабинет за административни
услуги на Агенция за социално подпомагане – град София, в частност Дирекция
„Социално подпомагане“ – град Хаджидимово.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 385
След обсъждане на предоставените доклади от секретарите на читалища и на
основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши:
Приема изготвените доклади за осъществяваната читалищна дейност и
извършените разходи за тези дейности по разпределените бюджети за 2021 година
на НЧ „Граничар – 1952 г.” – село Туховища; НЧ „Изгрев – 1950” – село Вълкосел;
НЧ „Искра – 1953 г.” – село Годешево; НЧ „Пробуда – 1928 г.” – село Слащен;
НЧ „Просвета – 1938” – село Кочан; НЧ „Просвета – 1937” – село Плетена;
НЧ „Първи май – 1956” – село Ваклиново и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1926” –
село Сатовча.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 386
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, предоставя за безвъзмездно ползване на преместваем
обект тип павилион – собственост на община Сатовча, находящ се в УПИ I, пл. №
756, кв. 18 по сега действащия план на село Сатовча, с използваема обща площ 20
кв. м, за офис на Агенция за социално подпомагане – град София, в частност
дирекция „Социално подпомагане“ – град Хаджидимово, във връзка със създаването
на приемен кабинет за административни услуги, който да се използва от Изнесено
работно място – Сатовча, със срок на ползване 5 (пет) години по договор.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 387
На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА и § 59 и § 60 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно3

осигурителния процесуален кодекс Общинският съвет – Сатовча, приема
предложението на Кмета на община Сатовча:
1. Средствата от отчисленията и обезщетенията по чл. 60 и чл. 64 от Закона
за управление на отпадъците за остатъка от 2021 година и настоящата 2022 година
ще се използват за:
- закупуване на товарен автомобил (сметосъбирач) за извозване на битови
отпадъци до депо в село Барутин.
- изплащане на граждански договори за почистване на речните корита и
други обществени територии в община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши служебно вътрешни
компенсирани промени по приходната и разходната част по бюджета на община
Сатовча.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 388
Грешка! Невалидна връзка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл. 124б, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за устройство на територията
Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на Подробен
устройствен план (ПУП - ПР) за изменение на уличната регулация на улица,
започваща от О.Т. 111 през О.Т. 7 до О.Т.158 между кв. 6, кв. 7 и кв. 17 по плана на
село Годешево, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 389
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл. 124б, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията Общинският
съвет – Сатовча, реши:
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на Подробен
устройствен план (ПУП - ЧИПР) за изменение на регулацията на УПИ ХII, кв. 2 по
плана на село Плетена, община Сатовча, като се отреди нов УПИ ХII, кв. 2 по плана
на село Плетена, с площ около 400 кв. м и имот с нов кадастрален номер 707, който
да се използва за пешеходен проход между прилежащите улици на УПИ ХII и УПИ
ХV, кв. 2 по плана на село Плетена, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 390
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от
Закона за устройство на територията Общинският съвет – Сатовча,
1. Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на
трасе и сервитут за „Проектно трасе за транспортен достъп до ПИ с идентификатор
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21868.73.13‚ м. Банян‚ землище на село Долен, община Сатовча“ в имот с
идентификатор 21868.73.61‚ м. Банян‚ землище на село Долен, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 391
На основание чл. 124а, ал. 1, 5 и 7, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 3 и
чл. 125 от Закона за устройство на територията и молба с вх. № 94-00-563 от
08.04.2022 г. от Съби Алеков Спахиев – жител на село Кочан, и приложените към
нея документи Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Разрешава промяна на Общия устройствен план и разрешава изработване
на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на
предназначението на имот с идентификатор 65440.45.55, местност Бели бряг,
землище на село Сатовча, от начин на трайно ползване земеделска територия –
ливада, в начин на трайно ползване – Пп - предимно производствени устройствени
зони и терени, които се застрояват с производствени, складови и обслужващи сгради
и съоръжения.
2. Одобрява задание за изготвяне на проект на ОУП и план застрояване ПУП
– ПЗ за промяна на предназначението на имот с идентификатор 65440.45.55,
местност Бели бряг, землище на село Сатовча.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 392
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
пар. 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската
служба по земеделие земя от общинския фонд:
- поземлен имот с идентификатор 67270.51.54 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-511 от 31.07.2019 г. на
изпълнителния директор на АГКК, землище на село Слащен, община Сатовча,
местност Топалови падини, с площ 2959 кв. м, с трайно предназначение на
територията земеделска, начин на трайно ползване изоставена нива, актуван с
АЧОС № 1188 от 18.04.2022 година, който имот да бъде възстановен на
наследниците на Асип Ибраимов Ислямов – бивш жител на село Слащен.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 393
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
пар. 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската
служба по земеделие земя от общинския фонд:
- поземлен имот с идентификатор 67270.16.478 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-511 от 31.07.2019 г. на
изпълнителния директор на АГКК, землище на село Слащен, община Сатовча,
местност Църквата, с площ 1519 кв. м, с трайно предназначение на територията
земеделска, начин на трайно ползване нива, актуван с АЧОС № 1186 от 18.04.2022
5

година, който имот да бъде възстановен на наследниците на Сюлейман Сюлейманов
Алендаров – бивш жител на село Слащен.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 394
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
пар. 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската
служба по земеделие земя от общинския фонд:
- поземлен имот с идентификатор 67270.16.481 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-511 от 31.07.2019 г. на
изпълнителния директор на АГКК, землище на село Слащен, община Сатовча,
местност Оградите, с площ 814 кв. м, с трайно предназначение на територията
земеделска, начин на трайно ползване нива, актуван с АЧОС № 1187 от 18.04.2022
година, който имот да бъде възстановен на наследниците на Али Абдурахманов
Махмудчиев – бивш жител на село Слащен.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 395
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
пар. 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската
служба по земеделие земя от общинския фонд:
- поземлен имот с идентификатор 67270.16.471 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-511 от 31.07.2019 г. на
изпълнителния директор на АГКК, землище на село Слащен, община Сатовча,
местност Оградите, с площ 323 кв. м, с трайно предназначение на територията
земеделска, начин на трайно ползване нива, актуван с АЧОС № 1189 от 18.04.2022
година, който имот да бъде възстановен на наследниците на Мустафа Мустафов
Джинджиев – бивш жител на село Слащен.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 396
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК114 от 12 април 2022 г. на Областния управител на област с административен център
Благоевград Общинският съвет – Сатовча, отменя свое Решение № 372 от 31 март
2022 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 21868.73.11, местност Банян, землище на село Долен, община
Сатовча.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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