ПРОТОКОЛ № 33
от заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година

РЕШЕНИЕ № 382
На основание чл. 124, ал. 1 до 4, чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча актуализира
Поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2013 година съгласно
приложението.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет – Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ № 383
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, променя
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Сатовча, както следва:
1. В Глава ІІ – Местни такси, Раздел І – Такса за битови отпадъци, чл. 18, т. 6 „За
сгради на фирми и граждани, строени след 2000 година, таксата се определя върху 50% от
данъчната оценка на имота.” се променя „За сгради на фирми и граждани, строени след 2005
година, таксата се определя върху 50% от данъчната оценка на имота.”
2. В Раздел ІІІ - Таксите за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи,
лагери и други общински социални услуги, чл. 24, ал. 1, изречение последно „Намалението се
ползва когато децата са настанени в детски заведения (ясли и градини).” се променя
„Намалението се ползва когато децата са настанени в детски заведения (ясли и градини) по
едно и също време.”
3. В Раздел ІІІ - Таксите за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи,
лагери и други общински социални услуги, чл. 24, се допълва нова ал. 4 „Освобождават се от
заплащане на такса за целодневна детска градина и детска ясла деца с ТЕЛК решения, които
нямат задължение за посещаване в специализирани детски заведения (деца със специални
образователни потребности)”.
4. В Раздел ІV - Такси за услуги, предлагани в сферата на стопанската и
икономическата дейност, осъществявани от физически и юридически лица на
територията на общината, подпомагани от Общинска администрация, чл. 40б се допълва
нова т. 31 „Такса за обработка и разглеждане на искане по параграф 27 от Закона за
стопанисването и ползването на земеделските земи за промяна начина на трайно ползване на
физически лица – 50 лева за един имот.”

РЕШЕНИЕ № 384
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча,
променя Наредбата за определяне и администриране размера на местните данъци, както
следва:
1. В Глава ІІ - Местни данъци, Раздел ІV – Данък върху превозните средства, чл.
45, ал. 1 „За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с
действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.” се
променя „За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с
действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро
3”, „Евро 4”, „Евро 5” и „Евро 6”, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление. Тези,
съответващи на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се заплаща с 50 на сто
намаление, а за съответстващите на екологичните категории „Евро” 5 и „Евро 6” с 60 на сто
намаление.
2. В Глава ІІ - Местни данъци, Раздел ІV – Данък върху превозните средства, чл.
45, ал. 2 „За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи,
снабдени с „екодвигатели”, съответстващи на стандартите Евро 2”, „Евро 3”, „Евро 4” и
„Евро 5”, данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.” се променя
„За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени
с „екодвигатели”, съответстващи на стандартите „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с
40 на сто намаление, а за съответстващите на екологичните категории „Евро 5” и „Евро 6” и
„ЕЕV” се заплаща с 50 на сто намаление.”
3. В Глава ІІ - Местни данъци, Раздел ІV – Данък върху превозните средства, чл. 45
се допълва с нова ал. 4 „Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и
„ЕЕV” се удостоверяват чрез представяне на документ, от който е видно съответствието на
превозното средство с определената от производителя екологична категория.
РЕШЕНИЕ № 385
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82, ал.1 от Закона за
публичните финанси Общинският съвет – Сатовча, приема Наредба за условията и реда за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 386
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 от Закона за нормативните актове
Общински съвет – Сатовча, приема Наредба за осигуряване на противопожарния ред на
територията на община Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 387
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от
ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си за промяна начина на трайно
ползване на част от имот № 000384, актуван с АПОС № 412 от 20.11.2013 година,
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представляващ имот № 000440 с площ от 0,177 дка.(нула декара и сто седемдесет и седем
квадратни метра), находящ се в местността Караджуше, в землището на село Туховища от
пасище, мера в изоставена нива, съгласно скица-проект, издадена от Общинска служба
„Земеделие” село Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба „Земеделие” село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
РЕШЕНИЕ № 388
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от
ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си за промяна начина на трайно
ползване на имот № 073035, актуван с АПОС № 411 от 12.11.2013 година, находящ се в
местността Банян в землището на село Долен от пасище, мера в друга селскостопанска
територия, съгласно скица-проект, издадена от Общинска служба „Земеделие” село Сатовча
по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба „Земеделие” село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
РЕШЕНИЕ № 389
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от
ЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си да бъде предоставена земя от
общинския поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ
и Протоколно решение №10/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, а именно:
- имот №086010, находящ се в местността Божиме, в землището на село Вълкосел,
община Сатовча, с площ – 3,876 дка, актуван с АЧОС №417/ 27.11.2013 година.
РЕШЕНИЕ № 390
Общински съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с
параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ дава съгласието си да бъде предоставена земя от
общинския поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ
и Протоколно решение №10/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, а именно:
- имот №095061, находящ се в местността Мокрен, в землището на село Вълкосел,
община Сатовча, с площ – 3,803 дка. Имотът е образуван от имот №095002, актуван с АЧОС
№406/ 27.10.2013 година.
РЕШЕНИЕ № 391
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от
ЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си да бъде предоставена земя от
общинския поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ
и Протоколно решение №10/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, а именно:
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- имот №000426, находящ се в местността Дафковица (Палашева река), в землището
на село Сатовча, община Сатовча, с площ – 3,276 дка. Имотът е образуван от имот №04060,
актуван с АЧОС №416/ 26.11.2013 година.
РЕШЕНИЕ № 392
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от
ЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си да бъде предоставена земя от
общинския поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ
и Протоколно решение №10/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, а именно:
- имот №031177, находящ се в местността Бреста в землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ – 2,009 дка, актуван с АЧОС №354/15.07.2013 година
- имот №031287, находящ се в местността Боруня, в землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ – 0,419 дка. Имотът е образуван от имот №031168, актуван с
АЧОС №355/16.07.2013 година
- имот №025230, находящ се в местността Кадънски мост, в землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 1,038 дка. Имотът е образуван от имот №025005, актуван с
АЧОС №353/15.07.2013 година.
РЕШЕНИЕ № 393
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от
ЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си да бъде предоставена земя от
общинския поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ
и Протоколно решение №10/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, а именно:
- имот №030283, находящ се в местността Пристане, в землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ – 1,805 дка, актуван с АЧОС №403/21.10.2013 година
- имот №030302, находящ се в местността Пристане, в землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ – 0,255 дка. Имотът е образуван от имот №030284, актуван с АЧОС
№404/21.10.2013 година.
РЕШЕНИЕ № 394
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от
ЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си да бъде предоставена земя от
общинския поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ
и Протоколно решение №10/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, а именно:
- имот №021024, находящ се в местността Сивек, в землището на село Сатовча,
община Сатовча, с площ – 6,198 дка, актуван с АЧОС №418/28.11.2013 година
- имот №041075, находящ се в местността Полени, в землището на село Сатовча,
община Сатовча, с площ – 2,046 дка, актуван с АЧОС №419/28.11.2013 година.
РЕШЕНИЕ № 395
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, отменя свое
Решение №262 от 31 януари 2013 година.
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РЕШЕНИЕ № 396
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от
ЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си да бъде предоставена земя от
общинския поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ
и Протоколно решение №10/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, а именно:
- имот №001199, находящ се в местността Тузлуолан, в землището на село Фъргово,
община Сатовча, с площ – 2,637 дка. Имотът е образуван от имот №0010064, актуван с
АЧОС №359/16.07.2013 година
- имот №001022, находящ се в местността Тузлуолан, в землището на село Фъргово,
община Сатовча, с площ – 0,379 дка, актуван с АЧОС №358/16.07.2013 година.
РЕШЕНИЕ № 397
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча
Общинският съвет – Сатовча, освобождава от такса за детска градина г-жа Марияна Илиева
Севриева, с постоянен адрес село Ваклиново, община Сатовча до навършване на 6-годишна
възраст на детето й Мариян Валериев Севриев.
РЕШЕНИЕ № 398
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча
Общинският съвет – Сатовча, освобождава от такса за детска градина г-жа Фатме Рамизова
Усева, с постоянен адрес село Фъргово, община Сатовча на детето й Миглена Ахмедова
Усева.
РЕШЕНИЕ № 399
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча
Общинският съвет – Сатовча, освобождава от такса за детска градина Зекрем Капинов с
постоянен адрес село Фъргово, община Сатовча на детето му Зекрем Зекремов Капинов.
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