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ПРОТОКОЛ № 21 
От 26.02.2013 година. 

   
  
       Докладна записка от д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча, 
относно кандидатстване на община Сатовча с проект по обявената трета 
покана за набиране на проектни предложения по Програмата за 
трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша 
Югославска Република Македония, Бюджетна линия №: 2007СВ16IPO007 -2012 
– 3. 

 
С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча 

прие: 
 
     РЕШЕНИЕ № 268  
 

 1. Общински съвет Сатовча на основание 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава съгласие 
Общинска Администрация Сатовча да кандидатства по Програма за трансгранично 
сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република 
Македония, Бюджетна линия №: 2007СВ16IPO007 -2012 – 3 със следният проект 
„Сбогом на наводненията” по Приоритетна ос 2 – Подобряване качеството на 
живот, Ключова сфера на интервенция 2.1 – Използване на екоресурсите в 
партньорство с община Липково, БЮР 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 за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша 
Югославска Република Македония, 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; 
 3. В случай, че проект „Сбогом на наводненията” бъде одобрен за 
финансиране, Общински 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. 



 4. В случай, че проект „Сбогом на наводненията” бъде одобрен за 
финансиране, Общински съвет Сатовча, реши да не се предприемат стъпки за 
предлагане и съгласуване с Басейнова дирекция на каквито и да било промени по 
култивираните по проекта участъци от коритата на реките в следващите пет години 
след приключване на проекта. Активите, обект на инвестиция в настоящият проект се 
предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта най-малко пет 
години след края на проекта. 
 

  
Вярно с оригинала! 
 
 
 
 
Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                          
Председател на Общински съвет – Сатовча                                              
                                                                                               
 
 


