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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

 

Дата:12.04.2018 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 № 27 

От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 5 април 2018 
година. 

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 347 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА и 
чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища приема докладите за съществените 
читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 година на 
читалищата на територията на община Сатовча: НЧ „Граничар – 1952 г.” – село  
Туховища; НЧ „Изгрев – 1950” – село Вълкосел; НЧ „Искра – 1953 г.” – село 
Годешево; НЧ „Пробуда – 1928 г.” – село Слащен; НЧ „Просвета – 1938” – село Кочан; 
НЧ „Просвета – 1937” – село Плетена;  НЧ „Първи май – 1956” – село Ваклиново и НЧ 
„Св. Св. Кирил и Методий – 1926” – село  Сатовча.  

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 348 

 
На основание параграф 4, ал. l от Закона за народните читалища, чл.39, ал. 5 

от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общинският съвет – 
Сатовча, учредява безвъзмездно право на ползване на: 

 

1. НЧ „Искра – 1953 г.” – село Годешево  
Читалищна сграда село Годешево:  
- Киносалон  
- Библиотека и книгохранилище  
 

2. НЧ „Граничар – 1952 г.”  
Читалищна Сграда село Туховища:  
- Библиотека  
- Киносалон  
 

3. НЧ „Изгрев – 1950” – село  Вълкосел  
Читалищна сграда село Вълкосел:  
- Киносалон и кинокабина  
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- Библиотека и книгохранилище  
- Стая за канцелария на секретаря  
- Репетиционна зала  
- Гримьорна  
 

4. НЧ „Просвета – 1938”  
Читалищна сграда село Кочан:  
- Киносалон и кинокабина  
- Библиотека и книгохранилище  
- Стая за канцелария на секретаря  
- Репетиционна зала  
 
 

5. НЧ „Просвета – 1937” – село Плетена  
Читалищна сграда село Плетена: 
 - Киносалон, кинокабина и сцена  
- Библиотека и книгохранилище  
- Стая за канцелария на секретаря  
- Помещение за „Клуб на самодееца” 
 

6. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1926” 
Читалищна сграда село Сатовча:  
- Киносалон, кинокабина и сцена  
- Библиотека и книгохранилище  
- Стая за канцелария на секретаря  
- Гримьорна  
 

7. НЧ „Пробуда – 1928 г.” село Слащен  
Читалищна сграда село Слащен:  
- Библиотека и книгохранилище  
- Киносалон и кинокабина  
- Читалищен клуб  
- Стая на секретаря  
 

РЕШЕНИЕ № 349 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от  ЗМСМА 
във връзка с чл.12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност приема Общинска 
програма за енергийна ефективност 2017 - 2020 година на община Сатовча.  

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

 
 

РЕШЕНИЕ № 350 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта 
и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема Общински годишен план за 
младежта – 2018 година.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 351 
 

На основание чл. 21, ал. l, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и  
местната администрация и във връзка с чл. 36б, ал. l и ал. 4 от Правилника за прилагане  
на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет – Сатовча, приема да се  
актуализира Стратегия за развитие на социалните услуги в община Сатовча 2016 -  
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2020 година и дава съгласие за разкриване на нова социална услуга „Център за 
социална рехабилитация и интеграция”.  

 

Точка 8 от Стратегия за развитие на социалните услуги в община Сатовча 
2016 - 2020 година – „Планирани социални услуги в община Сатовча за периода 2016 - 
2020 година”  се допълва както следва:  

 

№  Услуга, вид 
Потребители Капацитет 

Съдържание- 
основни 
дейности, 
фокус на 
услугата 

Статут
Целева 
група 

Териториален 
обхват 

2016 2020 

9 

Център за 
социална 

рехабилитация 
и интеграция 

Лица с 
трайни 

увреждания

Община 
Сатовча 

 30 

Предоставяне 
на комплекс-
ни услуги за 
хора с трайни 
увреждания 

Нова 

 

 
 

РЕШЕНИЕ № 352 
 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и чл. 
36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане приема 
Годишен план за развитие на социалните услуги на община Сатовча за 2019 година. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 353 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на Решение № 669 от 02.11.2017 година на Министерския съвет на 
Република България приема актуализацията на Плана за противодействие на тероризма 
на територията на община Сатовча.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 354 

 

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 имотите през 2018 
година, приета с Решение № 329 от 26.01.2018 година на Общински съвет – Сатовча, а 
именно:  

В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде се добавя”:  
т. 15 - продажба на поземлен имот с пл. № 278 по плана на село Осина с площ 

от 100 кв. м.  
 

РЕШЕНИЕ № 355 
 

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 имотите през 2018 
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година, приета с Решение № 329 от 26.01.2018 година на Общински съвет – Сатовча, а 
именно:  

 

1. В раздел А „Имоти, които общината има намерение да предостави  
под наем” се добавя:  

т. 8 - Помещение за офис за счетоводни услуги, находящо се на първи етаж  
на сграда Читалище село Сатовча (запад) с площ от 8 кв. м.  

т. 9 - Помещение за офис за GSM апарати, находящо се на първи етаж от  
сграда Читалище село Сатовча (изток) с площ от 18 кв. м.  

т. 10 - помещение за търговска дейност, находящо се на първи етаж от  
сграда Читалище село Сатовча с площ от 12 кв. м.  

т. 11 Помещение за офис, находящо се на първи етаж от сграда Читалище  
село Сатовча с площ от 4 кв. м.  

т. 12 Помещение за кафе-сладкарница, находящо се на първи етаж от сграда  
Читалище село Плетена с площ от 35 кв. м.  

т. 13 Помещение за фризьорски услуги, находящо се на втори етаж от сграда  
Читалище село Плетена с площ от 16 кв. м.  

т. 14 Помещение за кафе-сладкарница, находящо се на първи етаж от сграда  
Читалище и кметство село Фъргово с площ от 40 кв. м.  

т. 15 Помещение за търговска дейност, находящо се в приземен етаж от  
сграда Читалище село Слащен с площ от 20 кв.м.  

т. 16 Помещение за търговска дейност, находящо се на първи етаж от сграда  
Читалище село Годешево с площ от 20 кв. м.  

т. 17 Помещение за кафе-сладкарница, находящо се в приземен етаж от  
сграда СУ „Христо Смирненски” село Кочан с площ от 54 кв. м.  

2. В раздел IV „Описание на имотите, които общината има намерение  
да придобие и способи за тяхното придобиване” се добавя:  

т. 6 Придобиване чрез покупко-продажба по пазарни цени на земеделски  
имот № 066001, с площ от 2,082 дка, находящ се в м. Падини, в землището на  
село Долен с НТП овощна градина, собственост на наследниците на Никола  
Христов Цветков – бивш жител на село Долен, за нуждите на общината от терени  
за изграждане на обекти от техническата инфраструктура.  

 
 
 

РЕШЕНИЕ № 356 
 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 и чл. 27, 
ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците:  

Приема Годишен отчет за 2017 година на кмета на община Сатовча за 
изпълнение на Програма за управление на отпадъците в община Сатовча 2017-2020 
година.  

 
РЕШЕНИЕ № 357 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.37о, ал. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделски земи дава съгласието си за предоставяне на мери и пасища, 
както следва:  

- За общо ползване –          21 820,385 дка  
- За индивидуално ползване - 15 000 дка  
  ОБЩО:                              36 820,385 дка  
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2. 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. 1 от ЗСПЗЗ  Общинският съвет – Сатовча, определя 
такса за индивидуално ползване на мери и пасища в размер на 2.00 лв. 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.  

6. Приема Годишен план за паша за 2018 година на община Сатовча.  
 

 
РЕШЕНИЕ № 358 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 59 от ЗМСМА Общинският съвет – 

Сатовча: 
 

1. Дава съгласие на община Сатовча да кандидатства с проект „Социално 
икономическа интеграция и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование 
на уязвими групи в община Сатовча” по обявената процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение 
BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи, 
интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1., 
финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж 2014-2020”;  

2. Одобрява Споразумението за сътрудничество между кандидата – община 
Сатовча и партньорите – сдружение „За Равен старт” – град Долна Баня, - Партньор 1, 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Сатовча, - партньор 2 и Детска градина „Иглика” 
село Вълкосел, - Партньор 3.  

3. Упълномощава д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, да подпише 
споразумението за партньорство, както и да предприеме всички правни и 
административни действия по отношение на кандидатстването и подаването на 
проектното предложение в установения срок.  

 
РЕШЕНИЕ № 359 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 

36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, и предвид изложените в докладната записка фактически основания, 
Общинският съвет – Сатовча, реши: 

1. Възлага на кмета на община Сатовча да предложи на изпълнителния 
директор на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и 
социалната политика, чрез директора на РДСП – Благоевград, със заповед да разреши 
откриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция” в село Сатовча; 
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Капацитет – 30; Численост на персонала – съгласно Методиката за определяне 
длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в 
общността; Финансирането се осигурява като делегирана от държавата дейност; 
Средствата за издръжка се определят на базата на разработен и утвърден стандарт с 
ПМС.  

2. Предоставя помещение с площ от 87 квадратни метра, представляващи част 
от партерен етаж на жилищна сграда по Акт за частна общинска собственост № 301 от 
15.06.2012 година, с местонахождение – село Сатовча, община Сатовча, област 
Благоевград, ПИ № 98 от кв. 19, по План, одобрен със заповед № 51 от 1992 година и 
административен адрес: село Сатовча, ул. „Тодор Шопов” № 27А за разкриване на 
„Център за социална рехабилитация и интеграция”.  

3. Възлага на кмета на община Сатовча да изпълни последващите съгласно 
закона действия.  

 
РЕШЕНИЕ № 360 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, 

чл. 18а, ал. 1 и чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за социално подпомагане:  
 

1. Дава съгласие община Сатовча да кандидатства с проектно предложение 
„Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на домашен социален 
патронаж в община Сатовча” към Фонд „Социална закрила”, гр. София.  

2. Дава съгласие при одобрение на проектното предложение община Сатовча 
да съфинансира от общинския бюджет изпълнението на проекта с 10% от общата 
стойност.  

3. Възлага на кмета на община Сатовча осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 361 

 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, 

т. 6 и §1, т. 6 от ДР на ЗОС, както и §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, 
Общинският съвет – Сатовча, обявява обект „Подмяна на етернитови тръби с тръби 
ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане „Врисе-2” до резервоар 
Плетена ПИ 054026, землище на село Плетена, община Сатовча” за общински обект от 
първостепенно значение.  

2. Допълва Общинската програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост на община Сатовча с обект „Подмяна на етернитови тръби с 
тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане „Врисе-2” до резервоар 
Плетена,  ПИ 054026, землище на село Плетена, община Сатовча”, като общински 
обект от първостепенно значение.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 362 
 

 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА и 
чл. 129, ал. 1 от 3УТ одобрява ПУП – парцеларен план за трасе и сервитут на 
съществуващ водопровод за обект „Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на 
външен довеждащ водопровод от водохващане „Врисе-2” до резервоар Плетена - ПИ 
№ 054026, землището на село Плетена, община Сатовча”.  
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2.  Възлага на кмета на общината да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 363 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а,  
ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията,  
Общинският съвет – Сатовча, одобрява задание за проектиране и допуска  
изработването на Подробен устройствен план (ПУП-ПР) – за изменение на  
уличната регулация при О.Т. 107, О.Т. 106 до О.Т. 108 между кв. 25 и кв. 47 по  
плана на село Плетена.  

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 364 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , във 
връзка с чл. 124а, ал. 1, 5 и 7, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на 
територията и молба с вx.№  94-00-273/28.02.2018 година от Пламен Алдомиров 
Кацаров, Капка Лефтерова Коемджиева и Пелагия Лефтерова Терзиева, собственици на 
имот ПИ 044001, местност Батала, землище на село Сатовча, община Сатовча: 

1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за 
промяна на предназначението на имот ПИ 044001, местност Батала, землище на село 
Сатовча, община Сатовча, област Благоевград от начин на трайно ползване земеделска 
територия – нива  в начин на трайно ползване – урбанизирана територия за изграждане 
на Цех за обработка на камък, търговски обект, склад, офиси, гаражи.  

2. Одобрява задание за изготвяне на ПУП - ПЗ за имот ПИ 044001, местност 
Батала, землище на село Сатовча, община Сатовча.  

3. Възлага на кмета на общината да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури.  

 

РЕШЕНИЕ № 365 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, учредява за безвъзмездно 
управление на дирекция „Социално подпомагане” – гр. Хаджидимово, на недвижим 
имот, собственост на община Сатовча, находящ се на втори етаж от административна 
сграда, построена в УПИ – I, имот пл. № 756 от кв. 18 по плана на село Сатовча с 
използваема обща площ от 141.50 кв.м, със срок на управление 5 (пет) години по 
договор.  

2. Възлага на кмета на община Сатовча да изпълни произтичащите от т. 1. 
законови действия. 

 
РЕШЕНИЕ № 366 

 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 
34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1 от Наредба №  2 за реда и 
условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество дава  
съгласие за нуждите от терени за изграждане на обекти от техническата 
инфраструктура община Сатовча да придобие чрез покупко-продажба по пазарни цени 
земеделски имот № 066001 в землището на село Долен, с площ от 2,082 дка, находящ 
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се в местността Падини, с начин на трайно ползване – овощна градина, собственост на 
наследниците на Никола Христов Цветков – бивш жител на село Долен.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 497 лв. 
(четири хиляди четиристотин и деветдесет и седем лева).  

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба 
на гореописания имот.  

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 367 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Сатовча да 
закупи следното съоръжение – каравана и павилион, с обща площ от 47 кв. м, 
собственост на Пламен Миленов Айвазов – жител на село Сатовча, находящо се в УПИ 
I, пл. № 756, кв. 18 по плана на село Сатовча – общинска собственост, с цел 
използването им за складиране на дърва и въглища, за сумата от 2 520.00 лв. (две 
хиляди петстотин и двадесет лв.).  

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба 
на гореописания имот. 

 
РЕШЕНИЕ № 368 

 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 35, ал. 1 от ЗОС дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на поземлен имот пл. № 278 (двеста седемдесет и осем) с площ от 100 кв. м 
(сто квадратни метра) по плана на село Осина, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 920 от 26.03.2008 година.  

2. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС приема 
оценката на лицензиран оценител в размер на 710.00 лв. и определя начална тръжна 
цена в размер на 710.00 лв. (без ДДС).  

3. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор за 
покупко-продажба на гореописания имот.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 369 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, пар.  
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската служба  
по земеделие земя от общинския фонд, придобита от общината на основание 
отменения чл. 19,  ал. 2 от ЗСПЗЗ: 

- имот № 009111, находящ се в местността Вараде, землището на село 
Вълкосел, община Сатовча, с площ 1,715 дка, актуван с АЧОС № 915 от 15.01.2018 
година, който имот да бъде възстановен на наследниците на Асан Асанов Топов - бивш 
жител на село Вълкосел. 

 
РЕШЕНИЕ № 370 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, пар.  
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската служба  
по земеделие земя от общинския фонд, придобита от общината на основание 
отменения чл. 19,  ал. 2 от ЗСПЗЗ: 
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- имот № 008275, находящ се в местността Чуката, землището на село Кочан, 
община Сатовча, с площ 2,363 дка, актуван с АЧОС № 898 от 16.10.2017 година, който 
имот да бъде възстановен на наследниците на Юсеин Юсеинов Шерифов – бивш жител 
на село Кочан.  

 
РЕШЕНИЕ № 371 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, пар.  
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската служба  
по земеделие земя от общинския фонд: 

- имот № 027013, находящ се в местността Бързка река, землището на село 
Долен, община Сатовча, с площ 3,752 дка, актуван с АЧОС № 910 от 11.12.2017 
година,  

- имот № 010031, находящ се в местността  Аклиса, землището на село Долен, 
община Сатовча, с площ 9,000 дка, актуван с АЧОС № 921 от 29.03.2018 година, които 
имоти да бъдат възстановени на наследниците на Фатма Сюлейманова Сулева – бивш 
жител на село Долен. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 372 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 3, ал. l от Правилника за 
прилагане Закона за закрила на детето и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема 
Общинска програма за закрила на детето за 2018 година за община Сатовча. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 373 

 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА дава 
съгласие Общинска Администрация – Сатовча, да кандидатства по Програма Interreg - 
ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020 със следният 
проект „Укрепване коритото на река Бистрица в село Сатовча за намаляване на риска 
от наводнения” по Приоритетна ос 1 – Околна среда, Специфична цел 1.2. Превенция 
на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката 
дейност опасности и бедствия за трансграничния регион, в партньорство с община 
Липково, Македония като последната бъде водещ партньор по проекта;  

2. Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов да 
предприеме всички необходими действия за:  

- изготвяне на проектното предложение в рамките на указания срок за 
кандидатстване, който да бъде подаден за оценка от Управляващият орган на Програма 
Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020, да 
отговаря на условията на програмата и да е изготвен в партньорство с община 
Липково;  

- осъществяване на контакт със съответните трансгранични институции за 
изготвяне и подписване на изискуемите декларации за партньорство, споразумение за 
сътрудничество и други свързани документи, потвърждаващи трансграничното 
естество на проектното предложение и демонстриращо взаимните ползи от неговото 
изпълнение;  

- 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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3. В случай, че проект „Укрепване коритото на река Бистрица в село Сатовча 
за намаляване на риска от наводнения” бъде одобрен за финансиране, Общинският 
съвет – Сатовча, се ангажира да осигури необходимите оборотни средства за 
стартиране и изпълнение на проектните дейности, които в последствие ще бъдат 
възстановени от бюджета на проекта.  

 

 
 
                                                                                      

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                    
Председател на Общински съвет - Сатовча                                 
                      


