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ПРОТОКОЛ № 23 
 

От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 05.04.2013 година 
   

 
     РЕШЕНИЕ  № 292 
 

 Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, приема 
годишен план за развитие на социалните услуги на община Сатовча за 2014 г. 

 
 

РЕШЕНИЕ  № 293 
 
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 

от ЗЕЕ приема План за действие по енергийна ефективност до 2016 година и Програма по 
енергийна ефективност до 2016 година. 
 

РЕШЕНИЕ  № 294 
 
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с 

чл.9 от ЗЕВИ приема Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 – 2022 година и Краткосрочна 
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 
биогорива за периода 2013 – 2015 година. 

 
РЕШЕНИЕ  № 295 

 
Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласие 

Общинска администрация – Сатовча да кандидатства с проект „Въвеждане на 
механизми за наблюдение и контрол при изготвяне и реализация на стратегически 
планове и програми в община Сатовча” пред ОП „Административен капацитет”, 
Приоритетна ос 1 „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия 
BG051PO002/13/1.3-07. 
  

РЕШЕНИЕ  № 296 
 
 1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 
от Закона за общинската собственост – дава съгласието си, да се проведе публичен търг 
с явно наддаване за отдаване под наем на помещение находящо се в приземен етаж от 
сграда „Младежки дом” с.Ваклиново за търговска дейност с площ 40кв.м – частна 
общинска собственост, със срок на ползване 5 години по договор, с начална тръжна цена 
в размер на 100.00 лв. (без ДДС). 
 2. Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 
от Закона за общинската собственост дава съгласието си да се проведе публичен търг с 



явно наддаване за отдаване под наем на помещение находящо се в сграда „Младежки 
дом” с.Ваклиново (кафе) за търговска дейност с площ 137 кв.м – частна общинска 
собственост със срок на ползване 5 години с начална тръжна цена 342.50 лв. (без ДДС). 
 
  

РЕШЕНИЕ  № 297 
 
 1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.1 от 
Закона за общинската собственост – ДАВА съгласието си, да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за отстъпено право на строеж на стопанска сграда в УПИ IV от кв.10 по 
плана на с.Плетена, община Сатовча с площ от 56 кв.м, актуван с АОС № 288/ 12.03.2012 
год., по указания начин на скица-виза одобрена от гл. архитект на общината. 
 2. Утвърждава изготвената оценка от лицензиран оценител, възлизаща на 450.00 лв. 
/ четиристотин и петдесет лева / без ДДС. 
 3. Възлага на Кмета на община Сатовча да проведе публичен търг и сключи договор 
за отстъпено право на строеж със спечелилия търга. 
  

РЕШЕНИЕ  № 298 
 

Общински съвет Сатовча във връзка с чл.7, ал.2, т.3 и ал.4, т.3 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, дава 
съгласието си за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на Кадире Елмазова Мустафова, жител на село Осина. 
 

 
РЕШЕНИЕ  № 299 

 
Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение 

на ПМС № 1/ 09.01.2013 г., приема План – график за обслужване на просрочените 
задължения за 2013 год., съгласно приложение № 12. 
 


