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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

Дата: 30.05.2016 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 №7 

От заседание на  Общински съвет – Сатовча, проведено на 17 май 2016 
година. 

Дневен ред: 
 

1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на община 
Сатовча.  

2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите, 
общинска собственост.  

3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно прекратяване на съсобственост между община Сатовча  и „НИТ-ЕКС” АД, с. 
Сатовча върху имот – УПИ I, 959, 960 от кв. 5 по плана на село Сатовча.  

4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно разглеждане и приемане на експертна оценка за ½ идеална част от УПИ XVI, 
кв. 20 по плана на село Кочан. 

5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно одобряване на задание и разрешаване за изработване на специализиран 
подробен устройствен план (СПУП) за поземлен имот в горска територия с номер 
000816 в землището на с. Крибул, с ЕКАТТЕ 39726, община Сатовча – частна 
държавна собственост.  

6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно инвестиционен проект по програма „Региони в растеж” 2014-2020, свързан с 
обновяване и модернизация на сградния фонд  и оборудването в системата на спешната 
помощ на територия на цялата  страна.  

7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно съфинансиране изработването на проект за Общ устройствен план на община 
Сатовча от общинския бюджет. 

8. Преписка за опрощаване на държавно вземане от Миглена Кумбарова, с. 
Кочан. 

9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно продажба на добита дървесина от имот №000438, обособена на партиди в 
обект №1600 (отдел 184з), собственост на община Сатовча, поради възникнали 
форсмажорни обстоятелства. 
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10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно приемане на План за противодействие на тероризма на територията на община 
Сатовча.  

11. Информация от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча и 
председател на общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община 
Сатовча, относно финансовото състояние на Фонда и изпълнението на приетите 
решения. 

 12. Разни.  
 

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на община 
Сатовча.  

 

С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

РЕШЕНИЕ №93 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12,  чл. 19, ал. 2 и 
ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на  
Закона за социално подпомагане приема Годишен план за развитие на социалните 
услуги  на община Сатовча за 2017 година.  

  

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите, 
общинска собственост. 

 

С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

РЕШЕНИЕ №94 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост приема следната 
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост, в община Сатовча през 2016 година, а именно:  

В Раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя: 
т. 16. Поземлен имот с пл. №959 от кв. 5 по плана на село Сатовча, с площ 

2423 кв. м. 
т. 17. Поземлен имот с пл. №960 от кв. 5 по плана на село Сатовча, с площ 

2079 кв. м. 
 

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно прекратяване на съсобственост между община Сатовча  и „НИТ-ЕКС” 
АД, с. Сатовча върху имот – УПИ I, 959, 960 от кв. 5 по плана на село Сатовча. 

 

С 16 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

 
РЕШЕНИЕ №95 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2, ал. 3 от Закона за общинската собственост 
реши:  

1. Да се продаде на съсобственика „НИТ-ЕКС” -  АД, село Сатовча, поземлен 
имот с пл. №959 от кв. 5 по плана на село Сатовча, с площ 2423 кв. м, с която площ се е 
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увеличила площта на УПИ I, от кв. 5 по плана на село Сатовча, актуван с АЧОС №793 
от 22.04.2016 година. 

2. Да се продаде на съсобственика „НИТ-ЕКС” - АД, село Сатовча, поземлен 
имот с пл. №960 от кв. 5 по плана на село Сатовча, с площ 2079 кв. м, с която площ се е 
увеличила площта на УПИ I, от кв. 5 по плана на село Сатовча, актуван с АЧОС №794 
от 22.04.2016 година т. 17. Поземлен имот с пл. №960 от кв. 5 по плана на село 
Сатовча, с площ 2079 кв. м. 

3. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за 
поземлени имот с пл. №959, с площ 2423 кв. м с цена в размер на 5 450,00 лева (без 
ДДС), на която цена кметът на община Сатовча да извърши продажбата на 
съсобственика „НИТ-ЕКС” -  АД, село Сатовча. 

4. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за 
поземлени имот с пл. №960, с площ 2079 кв. м с цена в размер на 4 700,00 лева (без 
ДДС), на която цена кметът на община Сатовча да извърши продажбата на 
съсобственика „НИТ-ЕКС” -  АД, село Сатовча. 

   
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет  на община Сатовча, 

относно разглеждане и приемане на експертна оценка за ½ идеална част от УПИ 
XVI, кв. 20 по плана на село Кочан.  

 

С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

РЕШЕНИЕ №96 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост приема изготвената оценка от независим 
лицензиран оценител на ½ имот: дворно място с площ на целия имот 180 кв. м, 
съставляващ УПИ XVI от кв. 20 по действащия регулационен план на село Кочан, 
актуван с АЧОС №748 от 12.10.2015 година, в размер на 700 лева (без ДДС). 

 

Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, 
относно   одобряване на задание и разрешаване за изработване на специализиран 
подробен устройствен план (СПУП) за поземлен имот в горска територия с номер 
000816 в землището на с. Крибул, с ЕКАТТЕ 39726, община Сатовча – частна 
държавна собственост.  

  

С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

РЕШЕНИЕ №97 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 
124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията и одобряване на заданието по реда 
на  чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията реши: 

1. Одобрява задание и разрешава изработването на специализиран подробен 
устройствен план за добив на сколнооблицовъчни материали – гнайси, гнайсошити и 
амфиболити в поземлен имот в горска територия  с номер 000816, с площ 4,562 дка в 
землището на с. Крибул. 

2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури. 
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Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, 
относно съфинансиране изработването на проект за Общ устройствен план на 
община Сатовча от общинския бюджет.  

 

С 17  гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

РЕШЕНИЕ №98 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т.11 от ЗМСМА 
реши:  

1. Дава съгласието си община Сатовча да съфинансира изработването на Общ 
устройствен план на община Сатовча в размер на 20% от сумата определена по 
Поименния списък за подпомагане от страна на МРРБ на Република България или 30 
313,25 лв.  

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

 

Преписка за опрощаване на държавно вземане от Миглена Кумбарова, с. 
Кочан. 

 

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

РЕШЕНИЕ №99 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 98, т. 12 от Конституцията на 
Република България и във връзка с чл. 9 от Указ 2773 от 23.12.1980 г. Общинският 
съвет – Сатовча, изразява мотивирано предложение, с което предлага опрощаване на 
вземане за неправомерно получено обезщетение за отглеждане на малко дете за 
периода 19.06.2009 до 28.05.2010 година и дължимата лихва на Миглена Младенова 
Кумбарова, жител на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград. 

 

МОТИВИ: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в 

Република България за опрощаване на публичните вземания те са единствено в 
правомощията на президента на Република България. Опрощаването се извършва при 
установяване на липса на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен 
минимум и при изключително тежко материално положение.  

Доходите, който семейството получава, са крайно недостатъчни за издръжката 
на семейството и сумата, която трябва да върнат е непосилна за тях. 

Ето защо Общински съвет – Сатовча, прави това мотивирано предложение за 
опрощаване на посочените задължения. 

 

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно   продажба на добита дървесина от имот №000438, обособена на партиди в 
обект №1600, собственост на община Сатовча, поради възникнали форсмажорни 
обстоятелства.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ №100 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 
67, ал.1, т. 4 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 и чл. 68, ал.2 и чл. 9, ал. 3 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 



5 
 

недървесни горски продукти и във връзка с раздел IV чл. 22, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за  
управление и стопанисване на общинските горски територии, собственост на  
община Сатовча, реши: 

1. Дава съгласието си да се проведе търг с явно наддаване за продажба на 
добита дървесина по утвърден от кмета на община Сатовча график по чл. 9, ал. 1, т. 3 
от НУРВИДГТ.  

2. Приема минималните цени за продажба на добита дървесина утвърдени с  
графика по чл. 9, а. 1, т. 3 от НУРВИДГТ. 

 

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно   приемане на План за противодействие на тероризма на територията на 
община Сатовча.  

 

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

РЕШЕНИЕ №101 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА 
реши: 

Планът за противодействие на тероризма на територията на община Сатовча 
да се съгласува и с граничните полицейски участъци гр. Гоце Делчев и гр. Доспат. 

  

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

 
РЕШЕНИЕ №102 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и в 
изпълнение на Решение №1 от 05.01.2016 година на Министерския съвет приема План 
за противодействие на тероризма на територията на община Сатовча. 

 

Информация от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча и 
председател на общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община 
Сатовча, относно финансовото състояние на Фонда и изпълнението на приетите 
решения. 

 

С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

 
РЕШЕНИЕ №103 

 
 

Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14 на 
Глава трета от Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча” реши: 

Приема Информация 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 за първото четиримесечие на 2016 година. 

 

С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

 

РЕШЕНИЕ №104 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.12, ал. 2 от Правилника за 
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организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация реши: Определя възнаграждението на 
председателя на Общински съвет – Сатовча, в размер на 50% от възнаграждението на 
кмета на общината при 5 часа работно време на ден. 

 


