ПРОТОКОЛ № 35
Заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 5 февруари 2014 година.
РЕШЕНИЕ № 401
На основание чл. 94 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА
Общинският съвет - Сатовча:
1. Приема бюджета на общината общо и по структура, както следва: (Приложение
№ 1)
- Дейност „Държавна отговорност”
Приходи - 5 773 663.00
Разходи - 5 773 663.00
- Местни (общински) дейности
Приходи - 3 121 201.00
Разходи - 3 250 221.00
Дефицит 129 205.00
- Общо
Приходи - 8 894 864.00
Разходи - 9 024 069.00
Дефицит - 129 205.00
Намира бюджетния дефицит за нормален – под 2% 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 икономично
изразходване на наличните средства за преодоляване на необръзката.
2. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2014 година в размер на 432 608 лева (не повече от 5% от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години).
3. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2014 година в размер на 2 595 650 лева (не повече от 30% от средногодишния
размер на отчетените разходи през последните 4 години).
4. Приема размера на просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2014
година в размер и по видове съгласно Приложение № 2.
5. Приема размера на просрочените задължения, които да бъдат разплатени през
2014 година в размер на 75 156.00 лева (Приложение № 3).
6. Приема плана за капиталовите разходи, съгласно приложения списък
(Приложение № 4).
7. Приема разпределение на преходния остатък по отговорности и дейности
(Приложение № 5).
8. Приема разчета за ИБСФ, съгласно Приложение № 6.
9. Приема поименния списък и средствата за транспорт на пътуващия педагогически
персонал в учебните заведения на територията на общината – до размера на получената

целева субсидия от Министерството на финансите, съгласно чл. 50, ал. 2 от ПМС №
3/15.01.2014 година и чл. 40в от Закона за народната просвета (Приложение № 7).
10. Определя представителните разходи в размер на 25 000 лева, съгласно чл. 49,
ал.1, т. 3 от ПМС № 3/15.01.2014 година.
11. На основание чл. 81 от Закона за държавния бюджет на Република България и
чл. 21, ал. 1, т. 5 Общинският съвет Сатовча приема средствата за работна заплата и
осигурителни вноски на Общинска администрация в размер на 662 200.00 лева.
12. Приема размера на индивидуалните работни заплати на кметовете на кметства,
съгласно Приложение № 8.
13. На основание чл. 81 от Закона за държавния бюджет на Република България и
чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общинският съвет Сатовча приема общата численост на Общинска администрация в размер
на 73,5 броя и делегира правото на кмета на общината да определи индивидуалните работни
заплати на служителите – до размера на посочената в точка 11сума.
РЕШЕНИЕ № 402
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг
приема отчета на кмета на община Сатовча за състоянието на общинския дълг съгласно
приложението.
РЕШЕНИЕ № 403
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9
от Закона за общинската собственост приема годишна Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2014 година.
РЕШЕНИЕ № 404
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 92 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация, Общински съвет Сатовча приема отчета на кмета на община
Сатовча за изпълнението на решенията на Общинският съвет – Сатовча, за периода от
01.07.2013 година до 31.12.2013 година.
РЕШЕНИЕ № 405
На основание чл. 44, ал. 5 ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, приема годишен
отчет за изпълнение на Програма за управление на община Сатовча за периода 2012 – 2015
година за календарната 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 406

2

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и мeстната администрация и на основание договор за отпускане на
финансова помощ по № 01/321/00461 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата
Жижево, Боголин, Долен и Осина. Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972,
Вълкосел-Фъргово, Слащен-Туховища-Годешево; отсечка Вълкосел-Слащен”, сключен
между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния
директор, Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 613 142.20 лева, словом (шестстотин и тринадесет хиляди сто
четиридесет и два лева) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ с №
01/321/00461 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 година за проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна
мрежа и възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата Жижево,
Боголин, Долен и Осина. Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972, Вълкосел
- Фъргово, Слащен – Туховища - Годешево; отсечка Вълкосел-Слащен.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по договор № 01/321/00461 от 23.10.2009 година и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.издаване на запис на заповед от
община Сатовча в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща
плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор
№ 01/321/00457 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата
Ваклиново, Туховища, Крибул. Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972,
Вълкосел-Фъргово, Слащен-Туховища”, сключен между община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 407
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на
финансова помощ № 01/321/00457 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата
Ваклиново, Туховища, Крибул. Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972,
Вълкосел-Фъргово, Слащен-Туховища”, сключен между община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление град София, бул.
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„Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет - Сатовча:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 606 170.18 лева, (шестстотин и шест хиляди сто и седемдесет лева и
осемнадесет стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ с №
01/321/00457 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата
Ваклиново, Туховища, Крибул. Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972,
Вълкосел-Фъргово,Слащен-Туховища”, сключен между община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по договор № 01/321/00457 от 23.10.2009 година и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 408
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание договор за финансова помощ
№ 01/321/00459 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата
Фъргово, Годешево. Рехабилитация на IV-класни общински пътища BLG-1273/III-197
Сатовча-Доспат / Кочан-Ваклиново и BLG-1277/III-1972 Вълкосел-Сатовча / КочанЖижево”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
Изпълнителния директор, Общинският съвет - Сатовча:
1. Възлага на кмета да подготви необходимите документи за удължаване срока на
договора за отпускане на финансова помощ с № 01/321/00459 от 23.10.2009 година по мярка
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на
водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната
настилка в селата Фъргово, Годешево. Рехабилитация на IV-класни общински пътища
BLG-1273/III-197 Сатовча-Доспат/Кочан-Ваклиново и BLG-1277/III-1972 ВълкоселСатовча/ Кочан-Жижево”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 602 610.58 лева, (шестстотин и две хиляди шестстотин и десет лева
и петдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 110% стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ с №
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01/321/00459 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 година за проект „Рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата
Фъргово, Годешево. Рехабилитация на IV-то класни общински пътища BLG-1273/III197 Сатовча-Доспат/Кочан-Ваклиново и BLG-1277/III-1972 Вълкосел-Сатовча/ КочанЖижево”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 409
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на
финансова помощ по № 01/322/00205 от 23.10.2009 година по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 година за проект „Рехабилитация на улици в село Кочан, община Сатовча”
сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния
директор Общински съвет - Сатовча, реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
в размер на 207 729.50 лева, словом (двеста и седем хиляди седемстотин двадесет и
девет лева и петдесет стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия
ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ с №
01/322/00205 от 23.10.2009 година по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за
проект „Рехабилитация на улици в село Кочан, община Сатовча”, сключен между
община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по договор № 01/322/00205 от 23.10.2009 година и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 410
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основани договор за отпускане на
финансова помощ по № 01/322/00207 от 23.10.2009 година по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 година за проект „Рехабилитация на улици в село Вълкосел, община
Сатовча”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
BG121100421, представляван от
121100421, идентификационен номер по ДДС №
Изпълнителния директор, Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 208 809.26 лева, словом (двеста и осем хиляди осемстотин и девет
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лева и двадесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия
ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ с №
01/322/00207 от 23.10.2009 година по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за
проект „Рехабилитация на улици в село Вълкосел, община Сатовча”, сключен между
община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по договор № 01/322/00207 от 23.10.2009 година и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 411
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на
финансова помощ по № 01/322/00208 от 23.10.2009 година по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 година за проект „Рехабилитация на улици в село Кочан, Слащен, Сатовча и
Плетена, община Сатовча” сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №
136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общински съвет – Сатовча, реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 211 033.46 лева, словом (двеста и единадесет хиляди тридесет и три
лева и четиридесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността допустимия
ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ с №
01/322/00208 от 23.10.2009година по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за
проект „Рехабилитация на улици в село Кочан, Слащен, Сатовча и Плетена, община
Сатовча”, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в
размер на 959 243.00 лева.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по договор № 01/322/00208 от 23.10.2009 година и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 412
Общинският съвет с. Сатовча, на основание чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от
15.03.2002 година на Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници
с автобуси:
1. Дава съгласието си да се проведе процедура за възлагане и определяне на
превозвачите по утвърдените транспортни схеми на община Сатовча.
2. Делегира изпълнението на своите функции относно повеждането на процедура по
реда на Закона за обществените поръчки на Кмета на община Сатовча.
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3. Делегира на Кмета на община Сатовча правото да комбинира ефективни с
неефективни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на
община Сатовча, след разглеждане от Общински съвет.
РЕШЕНИЕ № 413
Основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, 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 трето четиримесечие на 2013 година 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.
РЕШЕНИЕ № 414
На основание чл. 15, Глава трета от Вътрешния правилник на Общински фонд „С
един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” Общинският съвет – Сатовча, приема
годишния отчет за 2013 година на кмета на община Сатовча и председател на Комисията
към Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”.
РЕШЕНИЕ № 415
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, дава
съгласие:
1.Общинска администрация – Сатовча, да кандидатства с проект „Интегрирана
система за ранно откриване на горски пожари и видеонаблюдение на територията на община
Сатовча” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”, финансирана по Програма за развитие на селските райони.
2. Разработеният проект „Интегрирана система за ранно откриване на горски пожари
и видеонаблюдение на територията на община Сатовча” е в съответствие и отговоря на
приоритетите, заложени в Плана за развитие на община Сатовча за периода 2014-2020
година.
3. Общинският съвет – Сатовча, предоставя безвъзмездно за целите на проекта
имоти с номера:
3.1. Имот с № 034150 в местността Тузлата, в землището на село Кочан
3.2. Имот с № 111001 в местността Тикале, в землището на село Слащен
3.3. Имот с № 083004 в местността Голям камък, в землището на село Долен
3.4. Имот с № 035001 в местността Ела, в землището на село Плетена
3.5. Имот с № 002054 в местността Кордунево, в землището на село Туховища
и дава съгласието си същите да се използват за поставяне на пожароизвестителни
кули по проект „Интегрирана система за ранно откриване на горски пожари и
видеонаблюдение на територията на община Сатовча” или други подходящи терени,
отговарящи на техническите изискания за поставяне на пожароизвестителни кули.
4. Упълномощава кмета на общината – д-р Арбен Мименов, да организира
изготвянето и внасянето на проектното предложение с указания в поканата срок, както и да
подписва или упълномощи представител с право да подписва, всеки изискуем документ във
връзка със спецификата и условията на Поканата за набиране на проектни предложения.
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РЕШЕНИЕ № 416
1. Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с чл.37о, от ЗСПЗЗ, приема Годишен план за паша за 2014 година на община Сатовча
и дава съгласието си за предоставяне на мери и пасища, както следва:
- За общо ползване – 22 748,257 дка;
- За индивидуално ползване – 15 000 дка;
- ОБЩО: 37 748,257 дка;
- Определя съответно до 2 дка за 1 брой дребен рогат добитък и до 5 дка за 1 брой
едър рогат добитък.
2. Общинският съвет - Сатовча, задължава ползвателите да спазват условията на
Системата за кръстосано съответствие, която е изградена от Законоустановените изисквания
за управление (ЗИУ) и Условията за добро земеделско и екологично състояние. Методиката
за прилагане на кръстосаното съответствие е утвърдена със заповед № РД09-1102/08.08.2012
година на Министъра на земеделието и храните.
3. На основание чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ – Общинският съвет – Сатовча, определя такса
за индивидуално ползване на мери и пасища в размер на 2.00 лв. за 1 дка, като таксата да се
използва за поддържането на тези мери и пасища.
4. Задължава Общинска администрация – Сатовча, да осигурява наличие на
постоянно затревени площи (мери и пасища) в съотношение
- минимум 5 дка за отглеждане на 1 (едно) възрастно животно от рода на ЕРД (на
възраст над 24 месеца);
- минимум 1 дка за отглеждане на 1 (едно) младо животно от рода на ЕРД (на
възраст от 2 до 8 месеца);
- минимум 2 дка за отглеждане на 1 (едно) младо животно от рода на ЕРД (на
възраст от 8 до 24 месеца);
- минимум 0,5 дка за отглеждане на 1 (едно) животно от рода на ДРД;
- минимум 0,5 дка за отглеждане на 1 (едно) животно от рода на еднокопитните;
5. Да се спазва стриктно, утвърдения от Министерството на земеделието и храните
„Ред за предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани – животновъди за общо
ползване”.
6. Задължава Общинска администрация – Сатовча, да не предоставя мери и пасища
на животновъди, чиито ферми не отговарят на изискванията на Наредбата за отглеждане на
селскостопански и други животни на територията на община Сатовча и на животновъди,
които са системни нарушители на Закона за опазване на селскостопанското имущество.
РЕШЕНИЕ № 417
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ
от 0,299 дка, находящ се в местността Тозлуолан, в землището на село Фъргово, съставляващ
имот № 001046, актуван с акт за частна общинска собственост № 176 от 18.08.2006 година.
2. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на в размер на
301,39 лева.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на
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трайно ползване – нива, с площ от 0,473 дка, находящ се в местността Тозлуолан, в
землището на село Фъргово, съставляващ имот № 001045, актуван с акт за частна общинска
собственост № 175 от 18.08.2006 година.
РЕШЕНИЕ № 418
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си да се проведе на публичен търг
с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ
от 0,473 дка, находящ се в местността Тозлуолан, в землището на село Фъргово, съставляващ
имот № 001045, актуван с акт за частна общинска собственост № 175 от 18.08.2006 година
2. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на в размер на
440,50 лева.
РЕШЕНИЕ № 419
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет
– Сатовча, одобрява разходите за командировка за периода от 01.07.2013 година до
31.12.2013 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, в размер на 970.00
(деветстотин и седемдесет) лева, направени на основание командировъчни заповеди № №
395, 397, 406, 422, 427, 440, 451, 473, 481, 488, 506, 525, 538, 551, 575, 587, 592, 598, 607, 638,
648, 653, 670, 702, 759, 767, 776 и 816.
РЕШЕНИЕ № 420
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1, т. 16 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет Сатовча приема отчета
за дейността на Общински съвет Сатовча и неговите комисии за периода от 01.07.2013 г. до
31.12.2013 година.
РЕШЕНИЕ № 421
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общинският съвет дава съгласието си община Сатовча да кандидатства по
проект на МТСП – „Красива България” с обект „Обновяване на площадно пространство в
село Слащен, община Сатовча” по мярка 01 „Подобряване на обществената среда в
населените места”.
1. Общинският съвет Сатовча одобрява съфинансиране от общинския бюджет,
съгласно изискванията на проекта – 50%.
РЕШЕНИЕ № 422
На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗМСМА Общинският съвет изменя
чл. 16, ал. 2, като става: „Размерът на възнаграждението на общинския съветник за
участието му в заседанията на общинския съвет и на неговите постоянни комисии за един
месец е 56% средната брутна работна заплата на Общинската администрация – Сатовча, за
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съответния месец. За неучастие в заседание на Общинския съвет възнаграждението на
общинския съветник се намалява с 30%, а при неучастие в заседание на комисия с 20%.
Общинският съветник не получава възнаграждение при неучастие на заседание на
комисиите и заседание на Общинския съвет, проведени през съответния месец.
Изменението влиза в сила от 1 февруари 2014 година.
РЕШЕНИЕ № 423
На основание чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 2, т. 23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет Сатовча, приема предложението на кмета на община Сатовча:
1. Дава съгласие за временно предоставяне на оборотни средства в размер до 100 000
лева за целите на проектите, който в последствие ще бъдат възстановени от сумите по
междинните плащания в бюджета на общината, но не по-късно от 31.12.2014 година или при
ненавременно възстановяване на средствата от оперативните програми, същите да бъдат
възстановени от ползвания кредит от Търговска банка „Д” АД.
РЕШЕНИЕ № 424
Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация разрешава на община Гърмен да изработи ПУП
– парцеларен план за линейна инфраструктура, трасе за „Външен водопровод и напорен
водоем V =250 м3, село Долно Дряново, община Гърмен”, по сега съществуващото трасе.
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