
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 

БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ 

2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 07541/22-83 
 
 

ПРОТОКОЛ № 6 
 

От заседание на Общински съвет - Сатовча, проведено на 17.02.2012 година. 
   
 

РЕШЕНИЕ  № 63 
  
Общински съвет Сатовча на основание чл.30, ал.1 от Закона за общинските 

бюджети и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА: 
 1. Приема уточнения план на бюджета към 31.12.2011 година по приходната и 
разходната част, по функции и дейности, както следва: 

 
1. Държавни приходи в т.ч. 6 462 315 лв. 
 
1.1 Субсидия от РБ (3100) 5 913246 лв. 
- Субсидия от РБ (3111) 5 407 396 лв. 
- Получени целеви трансфери от РБ (3118)    429 812 лв. 
- Други получени целеви трансфери (3128)      78 168 лв. 
- Възстановен трансфер по СБ (3120)       -2 130 лв. 
 
1.2 Приходи от услуги и собственост (недан. приходи)      23 618 лв. 
- приходи от храна  - столуващи ученици      22 783 лв. 
- приходи от наем            600 лв. 
- лихви по разплащателни бюджетни сметки             57 лв. 
- пол.застрахов.обещетения и дарения           178 лв. 
 
 
1.3 Трансфери в т.ч.      19 069 лв. 
 
- Параграф 6101 от МОМН и избори      82 802 лв. 
- Параграф 6105 от ПВЗ      33 565 лв. 
- Вътрешен трансфер от актуализация    - 97 298 лв. 
 
1.4 Получени капиталови дарения по ПТрГС BG – GR     226 500 лв. 
- Получен трансфер училище Плетена    226 500 лв. 

 
1.5 Временен безлихвен заем между бюджетни и ИБСФ   29 700 лв. 
- В  т.ч. възстановени от ИБСФ      29 700 лв. 
 
1.6 Разходи по валутни операции            -12 лв. 
 
Остатък в началото на годината    822 273 лв. 
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Преходен остатък в ДД /нал. в края на годината/  
които представлява:  /- 572 079 лв./ 
 
Остатък в училища     401 111 лв. 
Неизплатени РЗ и ДОО в ОбА      55 198 лв. 

 
Дейност 219 др. дейности по отбрана        2 000 лв. 
Дейност 311 ЦДГ      79 150 лв. 
Дейност 431 ДЯ      26 000 лв. 
Дейност 437 здр. кабинети в училища и ЦДГ        8 620 лв. 
 
2. Местни приходи в т.ч. 2 390 875 лв. 
2.1. Имуществени данъци и не данъчни приходи    231 808 лв. 
(патент – 18 427 лв., недвижими имоти – 47 282 лв., МПС – 142 621 лв., при 

придобиване на имущество и дарение – 23 222 лв., др. данъци – 256 лв.) 
 

2.2. Неданъчни приходи в т.ч.    686 634 лв. 
- приходи от стоки и услуги, наеми, лихви    138 839 лв. 
- приходи от такси (ЦДГ, ДЯ, пазари, ТБО,  
технически услуги, адм. такси и др.)    480 136 лв. 
- приходи от глоби, лихви и начети           110 лв. 
- внесен ДДС и данък върху приходите   (- 26 786 лв.) 
- приходи от концесии        2 000 лв. 
- приходи от продажби на МДА & 40      65 188 лв. 
- получени дарения        7 000 лв. 
- получен трансфер по прогр.за енерг. ефективност      20 147 лв. 
 
3. Взаимоотношения с ЦБ в т.ч. 1 230 457 лв. 
- изравнителна субсидия 1 016 100 лв. 
- целеви трансфери за КР    214 357 лв. 
 
4. Трансфери в т.ч.    161 366 лв. 
- получени трансфери от МТСП – обществени трапезарии     19 591 лв. 
- вътр. трансфер за покриване на недостиг в МД(от ДД)    (+ 97 298 лв.) 
 
 
- трансфери от ПУДОС      58 766 лв. 
- предоставен трансфер РИОСВ Смолян ОБА Доспат    - 14 289 лв. 
 
5. Безлихвени заеми и ост. по с-ки      80 609 лв. 
- ПУДОС (възстановяване на безлихвен заем)                    /- 105 090 лв./ 
- чужди средства на разпореждане 8801 храм Фъргово        5 000 лв. 
- операции с финансови активи         - 184 лв. 
 
6. Остатък в началото на годината    248 724 лв. 
7. Приходен остатък в края разпределен 
 по спр.прех.ост. в МД   (- 67 841 лв.) 
 

             По отношение на собствените приходи на Общината имаме следната 
картина: 
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 план отчет % изпъл. 
1.Имуществени данъци – изпълнението е 
почти 100 % от плана 

239 000 лв. 231 808 лв. 96,99 

2. Неданъчни приходи – приходи от 
собственост и услуги – Неизпълнението идва 
от заложените приходи от стопански дейности 
(което изпълнение се покрива от не 
извършени разходи за РЗ, ДОО, горива и др. 

218 800 лв. 138 839 лв. 63,45 

3.Общински такси – тук приходите почти са 
обвързани с разходи, защото тава са приходи 
от такси ЦДГ, ДЯ, ДСП, ТБО срещу, които 
стоят съответните разходи за храна, 
сметосъбиране и сметоизвозване. 
Преизпълнението е от ТБО – събрани 
недобори и др. общински такси. 

469 133 лв. 480 137 лв. 102,35 

 
Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета. 
 
Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, област Благоевград 

към 31.12.2011 година е 8 853 190 лв. (88,87 %) в т.ч. по функции както следва: 
1.Разходи ДД 6 462 315 лв. 
- Общ. държавни служби -    647 827 лв. 
- отбрана и сигурност    529 613 лв. 
- образование 4 641 714 лв. 
- здравеопазване    420 850 лв. 
- социално осигуряване подпомагане и грижи      57 901 лв. 
- жилищно строителство, БКС и ООС               0 лв. 
- почивно дело, култура, религиозна дейност    160 682 лв. 
- икономически дейности и услуги        3 728 лв. 
   
2. Разходи МД в т.ч. 2 390 875 лв. 

-  Общ. държавни служби -    449 711 лв. 
- отбрана и сигурност        5 969 лв. 
- образование    345 737 лв. 
- здравеопазване      88 262 лв. 
- социално осигуряване подпомагане и грижи    171 468 лв. 
 
 
- жилищно строителство, БКС и ООС                                       987 712 лв. 
- почивно дело, култура, религиозна дейност      23 874 лв. 
- икономически дейности и услуги    318 142 лв. 
 
         Общи приходи и разходи по бюджета за 2011 година. 
 

 план отчет 
1. Приходи ДД 7 341 609 6 462 315 
2. Разходи ДД 7 341 609 6 462 315 
3. Приходи МД 2 619 713 2 390 875 
4. Разходи МД 2 619 713 2 390 875 
Общо приходи 9 961 322 8 853 190 
Общо разходи 9 961 322  8 853 190 
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            Анализ на изпълнението на ИБСФ на бенефициенти на Кохезионния и 
структурните фондове към Националния фонд (ИБСФ – 3 – КСФ) 
 
 Към 31.12.2011 година приходите и разходите по ИСБФ са: 
 1. Фонд 1 лв. за подпомагане на болни деца: 
 - Наличност на 01.01.2011 година                                           23 099.00 лв. 
 - по общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” са в 
размер на лв. – формирани от вноски на служителите от Общинска администрация, кметства, 
училища, ЦДГ и ДЯ от външни дарители и лихви.                                   8 291.00 лв. 
 Извършените разходи от фонда към 31.12.2011 година са    7 840.00 лв. 
 Остатък към 31.12.2011 година                23 550.00 лв. 
  
 2. Общински фонд за покриване на р-ди от приватизация –  
   начално салдо и остатък 2011 година              2 861 лв. 
  
 3. Специален фонд за инвестиции–нач.салдо и остатък 2011г. 19 798 лв. 
 4. По ОПРР – общо приходи и разходи 
 - от преходен остатък в началото               29 681 лв. 
 - от лихви по РС върху бюджетни средства           52 лв. 
 - възстановени временни безлихвени заеми от  бюджета  
 по решение на ОС        29 700 лв. 
 - наличност в края на годината             33 лв. 
 
 5. По ОП „РЧР” – личен асистент: 
 - получен трансфер до 31.12.2011 година    77 338 лв. 
 - лихви                  2 лв. 
 - преведени суми за заплати и осигуровки по програма  
 личен асистент        77 335 лв. 
 - наличност в края на годината               5 лв. 
 
 6. По ОПРСР – общо приходи и разходи: 
 - наличност в началото на годината                           11 147 328.00 лв. 
 - приходи от лихви към 31.12.2011 година     22 055.00 лв.
 - платени суми по фактури по договор за конс.услуги           253 280.00 лв.
 - остатък в края на годината          10 916 103.00 лв.  
 
   
 Актуализиран списък на КР съгласно приложение както е приет при 
актуализацията на бюджета. 
 

РЕШЕНИЕ  № 64 
 

Общински съвет Сатовча на основание чл.12 от Закона за общинските бюджети 
и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА: 

1. Приема бюджета на общината общо и по структура, както следва: 
 - Дейности „Държавна дейност” 
 Приходи – 5 844 842.00 

 Разходи –  5 844 842.00 
- Местни (общински дейности) 
 Приходи – 2 468 153.00 
 Разходи –  2 608 086.00 
 Дефицит –    139 933.00 
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- Общо 
 Приходи – 8 312 995.00 
 Разходи – 8 452 928.00 
 Дефицит –   139 933.00 
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 Общинска администрация за привличане на допълнителни източници и 
икономично изразходване на средствата за преодоляване на необвръзката.  

2. Приема плана за капиталовите разходи съгласно приложения списък. 
/Приложение № 2/. 

3. Приема разпределението на предходния остатък по отговорности и дейности. 
/Приложение № 3/. 

4. Приема разчета за ИБСФ съгласно приложението /Приложение № 4/. 
5. Приема поименния списък и средствата за транспорт на пътуващия 

педагогически персонал в учебните заведения на територията на общината - до 
размера на получената целева субсидия отпусната от Министерство на финансите 
/Приложение № 5/. 

6. Приема средствата за работни заплати и осигурителни вноски на общинска 
администрация в размер на 660 700.00 лв.  

 
 

РЕШЕНИЕ  № 65 
 
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Сатовча 

променя Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Сатовча, съгласно приложената Наредба. 

 
РЕШЕНИЕ  № 66 

 
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава 

съгласие: 
1. Община Сатовча в качеството на партньор по проекта да кандидатства 

съвместно с община Хаджидимово, община Гърмен и водещ партньор община Гоце 
Делчев с проект „Запазено за Вас в Долината на Места” по обявената от 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство процедура за подбор на 
проекти по Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 3: „Устойчиво 
развитие на туризма”, операция 3.2: BG161PO001/3.2-02/2011 
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”; 

2. Община Сатовча осигурява 6000 лева за целите на проекта, представляващи 
приноса на община Сатовча за осигуряване на 5% (от кандидата и 
партньорите)собствен принос по настоящият проект; 

3. По проекта ще се изпълняват задължителна комбинация от следните групи 
дейности: 
 - Разработване на туристически пакет и/или диверсификация на 
съществуващ/ите; 
 - Рекламни дейности – подготовка и разпространение на информационни и 
рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа на 
туристически продукт; 
 - Участие в регионални, национални и международни туристически борси, 
изложения и панаири; 
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 - Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни 
дейности. 
 Всяка от горепосочените дейности ще се осъществява в период до 1 година след 
приключване на всички дейности по проекта. 
 4. Дава съгласие проект „Запазено за Вас в Долината на Места” да бъде 
вписан в действащият Общински план за развитие. 
 5. 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 ОП 
„Регионално развитие” 2007 – 2013 и да отговаря на условията на програмата; 
  - Да подписва или упълномощи представител, с право да подписва всеки 
изискуем документ, във връзка със спецификата и условията по процедурата за 
набиране на проектни предложения. 

 
РЕШЕНИЕ  № 67 

 
Общински съвет Сатовча на основание чл.9, ал.2 от ЗОД приема отчета на Кмета 

на община Сатовча за състоянието на общинския дълг съгласно приложението. 
 

РЕШЕНИЕ  № 68 
 

1. Общински 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 2012 година на община Сатовча и 
дава съгласието си за предоставяне на мери и пасища, както следва: 

- За общо ползване – 24 797,820 дка.; 
- За индивидуално ползване – 15 000 дка.; 
- ОБЩО: 39 797,820 дка.; 
- Определя съответно до 2 дка. За 1 брой дребен рогат добитък и до 5 дка. за 1 

брой едър рогат добитък. 
2. Общински съвет Сатовча задължава ползвателите да спазват условията за 

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени с 
Националните стандарти и одобрени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 година на 
Министъра на земеделието; 

3. На основание чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ – общински 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. Таксата се заплаща от 
наемателите получили субсидия  за ползваните мери и пасища за съответната година. 

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 
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отглеждане на селскостопански и други животни на територията на община Сатовча и 
на животновъди, които са системни нарушители за Закона за опазване на 
селскостопанското имущество.  

 
  

РЕШЕНИЕ  № 69 
 
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА дава съгласие 

за отдаване под наем на зала  за провеждане на общински мероприятия, находяща се в 
сградата на кметство село Боголин, за провеждане на сватбени тържества с цена – 
100.00 лв. на едно тържество. 
 
 


