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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 
 
 
Дата: 31.01.2020 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 № 5 

 
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведена на 24 януари 2020 

година. 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 41 

 
На основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт Общинският съвет – 

Сатовча, реши: 
 

I. Определя следните кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – 
Гоце Делчев, от община Сатовча, които предлага за избиране от Общото събрание на 
Окръжен съд – Благоевград:  

1. Маруся Георгиева Лозанова  
2. Северин Дилянов Чаушев  
3. Младен Асенов Доленски 
4. Павел Митков Дерменджиев 
5. Мехмед Шукриев Шекиров 
6. Биляна Пламенова Юрукова. 

 

II. Прекратява дейността на временната комисия от общински съветници за 
провеждане на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен 
съд – Гоце Делчев, от община Сатовча, създадена с Решение № 24 от 20.12.2019 
година на Общински съвет – Сатовча. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

РЕШЕНИЕ № 42 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 104, ал. 1, т. 5 Закона за 
публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:  

Приема предложението на Кмета на община Сатовча и дава съгласие за 
временно предоставяне на оборотни средства в размер на 180 000 лв. за целите на  
следните проекти: „Осигуряване на топъл обяд в община Сатовча”, “Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, „Механизъм за лична помощ”, 



2 
 

„Обучение и заетост”, „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи”, както 
и други проекти, които ще бъдат одобрени през 2020 година, които в последствие ще 
бъдат възстановени от сумите по междинните плащания в бюджета на общината, но 
не по-късно от 31.12.2020 година. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
РЕШЕНИЕ № 43 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и 
чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост приема Стратегия за управление и 
разпореждане с общинската собственост в община Сатовча за мандат 2019 – 2023 
година.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

РЕШЕНИЕ № 44 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и 

чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2020 
година. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

РЕШЕНИЕ № 45 
 
Общинският съвет – Сатовча,  във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА приема 

Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на община Сатовча за 
периода 2015 – 2019 година за календарната 2019 година. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

РЕШЕНИЕ № 46 
 
 

Общинският съвет – Сатовча, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА реши: 
Приема Отчет на Кмета на община Сатовча за изпълнението на решения на 

Общинския съвет за периода от 01.07.2019 година до 31.12.2019 година. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

РЕШЕНИЕ № 47 
 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 41, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление и стопанисване на общинските 
горски територии, собственост на община Сатовча приема представения Отчет за 
дейността на звено „Управление и стопанисване на общинските горски територии” 
към община Сатовча за 2019 година. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

РЕШЕНИЕ № 48 
   

Общинският съвет – Сатовча, на основание 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 третото четиримесечие на 2019 година. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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РЕШЕНИЕ № 49 

 
Общинският съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15 

от Глава трета от Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча” реши: 

Приема Годишния финансов отчет за 2019 година на Комисията към 
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

РЕШЕНИЕ № 50 
 
 

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, 
т. 8 и ал. 2 от  ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши: 

1. Одобрява и приема извършените през 2017 година от „Водоснабдяване и 
канализация” – ЕООД, Благоевград, като част от одобрената Подробна 
инвестиционна програма на оператора инвестиции в публични ВиК активи на 
територията на община Сатовча с обща стойност 39 292,80 лв., както следва по 
обекти: 

1.1. Ремонт на водопровод село Кочан, улица от О.Т. 75 през О.Т. 100 до 
О.Т. 120 ( улица „Димитър Благоев”) село Кочан  - 4 898,64 лв. 

1.2. Ремонт на уличен водопровод село Осина на улица от ПИ 101 до ПИ 111 
по плана на село Осина – 5 377,63 лв. 

1.3. Ремонт на външен водопровод село Ваклиново, мест. Бельовица – 
13 709,08 лв. 

1.4. Ремонт на уличен водопровод село Сатовча от О.Т. 238 до О.Т. 328 
(ул. „Людмила Живкова”), село Сатовча  - 4 270,94 лв.  

1.5. Ремонт на съществуващ уличен водопровод от О.Т. 67 до О.Т. 79, село 
Плетена  - 2 053,02 лв. 

1.6. Ремонт на уличен водопровод от О.Т. 32 до О.Т. 84, село Слащен  - 
4 187,33 лв. 

1.7. Монтаж на водомер в мест. Хисарско дере, село Сатовча – 1 257,33 лв. 
1.8. Монтаж на водомер в сухата камера на ВС „Лазова ливада”, село Долен – 

441,55 лв. 
1.9. Изграждане на шахта и монтаж на водомер на външен водопровод ВС 

село Слащен – 1 434,98 лв. 
1.10. Монтаж на водомери на ВС „Вриз” и ВС „Тузла”, село Сатовча и на 

резервоар в село Вълкосел – 667,39 лв. 
1.11. Монтаж на водомер в резервоар с село Сатовча – 994,91 лв. 
Дава съгласие между публичния собственик и оператора по ВиК да бъде 

подписан приемо-предавателен протокол за извършените инвестиции през 2017 
година. 

2. Дава съгласие на основание чл. 198ж от Закона за водите и § 9, ал. 10 от 
Преходните и заключителни разпоредби  към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за водите ДВ, бр. 103 от 2013 година и във връзка с чл. 198б, т. 2 от Закона за 
водите община Сатовча да предостави на Асоциацията по ВиК на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград, 
(АВиК) за управление на придобитите активи по т. 1 с обща стойност 39 292,80 лв. 
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3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 
и т. 5 от Закона за водите и при условията на сключения Договор между АВиК и 
Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград, който е в сила от 01.06.2016 
година дава съгласие Асоциацията по ВиК – Благоевград, да предаде за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на оператора „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, 
Благоевград, активите по т. 1. 

4. Упълномощава кмета на община Сатовча да предприеме необходимите 
действия по изпълнението на т. 1 – 3 от настоящето решение като изпрати 
уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград, с приложени 
копия на необходимите документи. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

РЕШЕНИЕ № 51 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 

129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Протокол № 01, Решение № 01 от 
16.01.2020 година на Общинския експертен съвет по устройство на територията реши: 

1. Одобрява ПУП – ПП за промяна на трасето на въздушен електропровод 
20 kV в землището на село Кочан, община Сатовча. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

РЕШЕНИЕ № 52 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната реши: 

Одобрява разходите за командировка за периода от 01.07.2019 година до 
31.12.2019 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, в размер 610 
лева на основание командировъчни заповеди №№ 297, 303, 315, 333, 338, 344, 362, 
408, 417, 433, 443,535, 563, 571, 575, 586, 595, 606 и 609. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

РЕШЕНИЕ № 53 
 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, 
Приема следната Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните данъци на територията на община Сатовча 
 

§1.  В чл. 7 ал. 1 се изменя така: 
 „(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и 
поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и 
селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен 
устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на 
територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по 
реда на специален закон.“ 

§ 2. В чл. 17 ал. 4 се изменя така: 
„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от 

служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. 
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Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при 
наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно 
законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс.“ 

§ 3. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 2 думите „в останалите случаи – в  двумесечен срок от получаване на 

имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните 
данъци и такси.” се заменят с „ в случаите по чл. 44, ал. 3 - към момента на издаване 
на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. „ 

2. Създават се нови ал. 3 и 4: 
„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите 

по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и 
заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. 

(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, 
ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“ 

§ 4. В чл. 48, ал. 1, т. 2 след думите „на регистрация“ се добавя „при доставки 
на услуги по чл. 97а и“. 

 
РЕШЕНИЕ № 54 

 
 

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 55% от 
средната брутна работна заплата на Общинска 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 
55 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 55 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.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

РЕШЕНИЕ № 55 
 

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 
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 45% от възнаграждението на кмета на общината при 4 часа работно време 
на ден. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

РЕШЕНИЕ № 56 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15  от Закона за местното самоуправление 
Общинският съвет – Сатовча: 

1. Дава съгласие община Сатовча да участва като учредител при учредяването 
на Сдружение в частна полза по ЗЮЛНЦ със седалище в България, град Благоевград, 
адрес на управление: област Благоевград, община Благоевград, град Благоевград 
2700, ул. „Александър Стамболийски” № 77, ет. 10, и наименование „Югозападен 
иновационен център по информационни и комуникационни технологии”, който ще 
работи за развитие на информационните и комуникационни технологии в 
Югозападния район на планиране. Основните характеристики на Сдружението, 
съдържанието на Устава, управителният орган и представителят, както и размерът на 
членския внос ще бъдат определени в детайли от Учредителното събрание на 
Сдружението. 

2. Определя д-р Арбен Мустафов Мименов – кмет на община Сатовча, за  
представител в Общото събрание на Сдружение „Югозападен иновационен център по 
информационни и комуникационни технологии” при учредяването на Сдружението, а 
след неговото учредяване и в Общото събрание на Сдружението. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

РЕШЕНИЕ № 57 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 
30, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура дава съгласие да се отдаде под наем терен от 50 
кв. м в имот № 020079 в местността Оградите, в землището на село Фъргово, за 
инсталиране и използване на телекомуникационни съоръжения с месечен наем в 
размер на 72.00 лева (без ДДС) със срок на ползване 5 години.  

 


