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ПРОТОКОЛ №2 

 

От заседание на  Общински съвет – Сатовча, проведено на 26 ноември 2015 г. 
 

 
РЕШЕНИЕ №8 

 
Общински съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: наименованието да бъде Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация. 

 
РЕШЕНИЕ №9 

 
Общински съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: приема глава първа Общи положения 
и конституиране на Общинския съвет на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация. 

 

РЕШЕНИЕ №10 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: приема глава втора Ръководство на 
Общинския съвет от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

 

РЕШЕНИЕ №11 
 

Общинският съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация реши: приема глава трета Общински 
съветник на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

 
РЕШЕНИЕ №12 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: приема глава четвърта Поведение на 
общинския съветник. Конфликт на интереси на Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация. 

 

РЕШЕНИЕ №13 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: приема глава пета Политически 
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представителни групи на Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

 
РЕШЕНИЕ №14 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: приема глава шеста Комисии на 
Общинския съвет на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

 

РЕШЕНИЕ №15 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: приема глава седма Планиране, 
подготовка и провеждане на заседания на Общинския съвет на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация. 

 

РЕШЕНИЕ №16 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: приема глава осма Внасяне, 
обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на Общинския съвет 
на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

 

РЕШЕНИЕ №17 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: приема глава девета Контрол върху 
актовете на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския 
съвет на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

 
РЕШЕНИЕ №18 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: приема глава десета Взаимодействие 
между Общински съвет и Общинска администрация на Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация.  

 

РЕШЕНИЕ №19 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация реши: приема глава единадесета Преходни и 
заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.  

 

РЕШЕНИЕ №20 
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Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация реши: приема Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация.  

 

РЕШЕНИЕ №21 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал.  1 и 2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 36 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация, определя председателите и членовете на постоянните 
комисии към Общински съвет – Сатовча, както следва: 

 

1.  Комисия по бюджет, финанси, икономика, европейски проекти и 
нормативна уредба 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Нафие Бошнакова 
          ЧЛЕНОВЕ: 2. Байрям Дерменджиев 
               3. Пламен Поюков 
               4. Ангел Сандев 
                             5. Руси Камбошев 
                             6. Халил Мусов  
                              7. Юсеин Избищали  
 

2. Комисия по образование, култура, младежта, спорта и евроинтеграцията 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Халил Мусов  
          ЧЛЕНОВЕ: 2. Людмил Доленски  

3. Нафие Бошнакова  
4. Руси Камбошев 
5. Венцислав Манов  
6. Гюлтен Зейнев 
7. Съби Айвазов 

 

3. Комисия по социална политика и здравеопазване 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Зайра Ибишева  
          ЧЛЕНОВЕ: 2. Искрен Кальонев  
               3. Гюлтен Кичук 
               4. Ани Моллова 
                             5. Гюлтен Зейнев 
 

4. Комисия по устройството на територията, пътна и селищна мрежа, околна 
среда и благоустрояване 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Байрям Дерменджиев  
          ЧЛЕНОВЕ: 2. Ангел Сандев 
               3. Гюлтен Кичук 
               4. Венцислав Манов 
                             5. Съби Айвазов 
 

 5. Комисия по туризъм, горско и селско стопанство и промишленост 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Пламен Поюков 



4 
 

          ЧЛЕНОВЕ: 2. Гюлтен Кичук 
                3. Емил Гулев 
                4. Людмил Доленски 
                              5. Халил Мусов 
 

6. Комисия по бедствия, аварии и катастрофи, противообществени прояви 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Ани Моллова  
          ЧЛЕНОВЕ: 2. Искрен Кальонев  
               3. Емил Гулев  
               4. Зайра Ибишева  
                             5. Юсеин Избищали. 
 
 

РЕШЕНИЕ №22 
 
На основание чл. 34, ал.  1 и 2  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 16, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация Общинският съвет – Сатовча, реши: 

1. Размерът на възнаграждението на общинския съветник за участието му в 
заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии за един месец е 56% от 
средната брутна работна заплата на Общинската администрация – Сатовча, за 
съответния месец.  

2. За неучастие в заседания на Общинския съвет възнаграждението на 
общинския съветник се намалява с 60% за съответния месец (същите проценти са от 56-
те процента в  т. 1) .  

3. За неучастие в заседания на комисии възнаграждението на общинския 
съветник се намалява с 40% за съответния месец (същите проценти са от 56-те процента 
в т. 1) .  

4. Общински съветник, който желае да получава възнаграждението си в 
намален вид може да декларира това с декларация по образец в деловодството на 
Общински съвет за съответния месец и/или година.   

 
 

С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

РЕШЕНИЕ №23 
 

Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общинският съвет – Сатовча, реши:  

1. От месечното възнаграждение на всеки общински съветник бъдат дарявани 
по 10 лева, които ще бъдат внасяни по сметка на общински фонд „С един лев в помощ 
на болните деца от община Сатовча”. 

2. Всеки съветник, който желае да дарява сума различна от гореспоменатата, 
може да направи това с декларация. 

 
РЕШЕНИЕ №24 

 
Общински съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 15 от ЗМСМА и чл. 

9, ал. 1,  т. 1, чл. 10, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 22, ал. l, т. 7 от Наредба №16 от 30.07.2015 г. 
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за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 
приема предложението на кмета на общината и :  

1. Одобрява участието на общината в създаване на публично-частно 
партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес по подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 
подкрепена от Европейският фонд за развитие на земеделието и селските райони за 
създаване на местна инициативна група на цялата територия на община Сатовча, 
обхващаща всички населени места с прилежащите им землища, а именно: селата – 
Сатовча, Кочан, Ваклиново, Жижево, Осина, Фъргово, Вълкосел, Слащен, Годешево, 
Туховища, Боголин, Крибул, Плетена и Долен.  

 2. Въз основа на Протокол от проведена подготвителна среща за създаване на 
партньорство на територията на община Сатовча за прилагането на Водено от  
общността местно развитие, състояла се на 18.11.20015 г., приема като партньори за  
подписване на Споразумение за партньорство и подаване на Заявление за  
изразяване на интерес следните организации:  

За стопанският сектор: "ОПТИМА" ООД със седалище и адрес на управление 
село Кочан 2955, община Сатовча, област Благоевград, ЕИК 811183030, представлявано 
от Красимир Ананиев Хаджиев, ЕГН **** – управител.  

За нестопанският сектор: Народно Читалище "Просвета 1937" със седалище и 
адрес на управление: село Плетена 2954, област Благоевград, община Сатовча, ЕИК 
000016218, представлявано от Антоанета Данаилова Бекташева, ЕГН: **** – 
упълномощен  представител.  

 3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да 
подаде заявление за изразяване на интерес с всички прилежащи към него документи и да 
подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. да бъде Общинска 
Администрация – Сатовча, със седалище и адрес на управление село Сатовча 2950, 
област Благоевград, община Сатовча, ул. „Тодор Шопов” №37, ЕИК 000024962, 
представлявана от д-р Арбен Мустафов Мименов, ЕГН: ****– кмет на община Сатовча.  

 4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на 
споразумение за партньорство: д-р Арбен Мустафов Мименов – кмет на община 
Сатовча.  

 5. Община Сатовча се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя 
представител и други лица в подготовката на Заявлението за изразяване на интерес  
по подмярка 19.1, на ПРСР 2014 – 2020 г.  

 6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта общината осигурява: 
помещение за офис на проекта за пет годишен период за безвъзмездно ползване и 
оборотни финансови средства в размер на 10 000 лева, които ще бъдат възстановени на 
общината от бюджета на проекта.  

 

РЕШЕНИЕ №25 
  
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 4, ал. 1 , т. 1 и чл. 5, ал. 1 от 

Закона за общинския дълг и чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 
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местната администрация, чл. 127, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси изменя 
свое Решение №213 от 05.10.2012 г. като допълва т.1.6 и 1.7, както следва:  

т. 1.6. По проекти и програми, финансирани със средства от Европейския съюз 
през новия програмен период 2014 - 2020 год.  

т. 1.7. По други проекти, финансирани със средства от държавния или 
общинския бюджет.  

РЕШЕНИЕ №26 
 

Общински съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1 , т. 19 и чл. 21, ал. 2 от 
3МСМА реши:  

1. Възлага „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – град  Благоевград, да 
изготви проектна документация за обект: „Реконструкция за ПСПВ – Сатовча,  
проектиране на 1-во стъпало за утаяване на водата”, след като сключи договор за 
безвъзмездно стопанисване и управление на „Пречиствателна станция за питейни води” 
в село Плетена за срок от три години. 

2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури.  

 
РЕШЕНИЕ №27 

 
1. Кметовете по населени места да предприемат незабавни и ефективни 

действия по информиране и предупреждаване на собствениците на такива животни за 
прибирането им и недопускане на по-нататъшни нарушения.  

2. На нарушителите да бъдат съставени актове на основание чл. 40, ал. 1 от 
ЗОСИ и налагане на глоби от 100 до 500 лв. и при повторно нарушение от 150 до 800 лв.  

3. Домашни животни пуснати свободно и безконтролно в нарушение на  
законовите разпоредби да се задържат от екополицаите или наети за тази цел лица.  
Задържаните животни да се прибират временно в изградени подходящи помещения,  
навеси или ограждения каквито трябва да бъдат изградени за район „Северен” на  
общината в село Сатовча и за район „Южен” на общината в село Слащен.  

4. Домашни животни непотърсени в 7-дневен срок от задържането им или ако в 
7-дневен срок от уведомяването им собствениците не заплатят разноските по  
храненето и отглеждането на животните и дължимото обезщетение за причинените  
вреди се продават на организиран публичен търг като от получената сума се удържа  
дължимото обезщетение за причинените щети и разноските по гледане и хранене на  
животните съгласно чл. 39, ал. 1, 2 и 3 от ЗОСИ.  

5. Общинският съвет дава съгласието си да бъдат финансирани дейностите по 
допълнително наемане на лица за залавяне на животните, както и средства за  
изграждане на подходящи помещения, навеси и заграждения и изхранване на  
задържаните животни след разглеждане и приемане на предварително изготвени  
количествено-стойностни сметки.  

6. На следващото заседание кметът на общината да предложи проект на 
Наредба за опазване на обществения ред в община Сатовча, а действащата да се отмени.   

 
 

             РЕШЕНИЕ №28 
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1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 37и, ал. 12 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи определя срока на 
договорите на 5 (пет) стопански години.  

2. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл. 37о от Закона за собствеността и ползването 
на земеделски земи дава съгласието си за предоставяне на мери и пасища, както следва:  

- За общо ползване - 22 343,951 дка  
- За индивидуално ползване - 15 000 дка  
ОБЩО: 37343,951 дка  
- Определя съответно 2 дка за отглеждане на едно животно от рода на дребен 

рогат добитък и до 5 дка за отглеждане на едно животно от рода на едър рогат добитък.  
3. На основание чл. 25, ал. l от ЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, определя 

такса за индивидуално ползване на мери и пасища в размер на 2.00 лева за 1 дка.  
4. Задължава Общинска администрация – Сатовча, да осигурява наличие на  

постоянно затревени площи (мери и пасища) в съотношение:  
- минимум 5 дка за отглеждане на едно животно от рода на ЕРД (на възраст над 

24 месеца)  
- минимум 2 дка за отглеждането на едно животно от рода на ДРД  
- минимум 0.5 дка за отглеждане на едно животно от рода на еднокопитните.  
5. 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 №29 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  възлага 
на кмета на община Сатовча да създаде комисия относно проблемите с 
водоснабдяването на територията на община Сатовча в състав: по един представител на 
четирите политически групи в Общински съвет – Сатовча, и заместник-кмет. В същата 
при необходимост да бъдат включени и кметове на населени места. 

Комисията да проведе среща с представители на „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД – Благоевград, и информира за това кмета на общината и 
Общинския съвет. 

 
 


