ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ № 38
От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 28 март 2014 година
Дневен ред:
1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
приемане на нова Програма за управление на отпадъците на територията на община Сатовча за
периода 2014 - 2017 година.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
приемане на нова Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на
територията на община Сатовча.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №034065, находящ се
в местността Ричеле, в землището на село Вълкосел, публична общинска собственост – пасище,
мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №006105, находящ се
в местността Кочине, в землището на село Вълкосел, публична общинска собственост – пасище,
мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №006106, находящ се
в местността Кочине, в землището на село Вълкосел, публична общинска собственост – пасище,
мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №012347, находящ се
в местността Янкораша, в землището на село Кочан, публична общинска собственост – пасище,
мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №000428, находящ се
в местността Мисалково, в землището на село Сатовча, публична общинска собственост –
пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начин на трайно ползване на имот №061023, находящ се в
местността Дола, в землището на село Плетена, публична общинска собственост - пасище мера,
съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №000809, находящ се
в местността Червен трап, в землището на село Крибул, публична общинска собственост –
пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
разглеждане и приемане на експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, за имот
№000398, с площ от 0,449 дка, актуван с АЧОС № 308 от 18.09.2012 година.
11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
изработване на задание за проект на Общ устройствен план на община.

12. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
определяне на пълномощен представител на община Сатовча в Общото събрание на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД.
13. Информация от д-р Арбен Мименов относно финансовото състояние на общински
фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” и изпълнение на приетите
решения.
14. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
участие на община Сатовча в Европейската мрежа на организациите за местно самоуправление
за устойчива енергия „Конвента на кметовете”.
15. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
партньорско участие на община Сатовча в разработването на проект LASENET (Local
Authorities Sustainable Energy Network) "Мрежа за устойчива енергия на местните власти", с
който да се кандидатства за финансиране по програма "Хоризонт 2020".
16. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
постъпила молба с Вх. № 94-00-520 от 20.05.2014 година от Рамиз Шекир Кьойбаши от село
Плетена за разрешаване изработване на ПУП - ПП за проектно трасе на електропровод и
водопровод до имот №048007, местността Разпът, землище на село Плетена, през имот
№05З001 с НТП - полски пътища и имот №048019 с НТП - пасище, мера - публична общинска
собственост, и за учредяване право на прокарване на електропровод и водопровод до имот
№048007, местността Разпът, землище на село Плетена, през имот №05З001 с НТП - полски
пътища и имот №048019 с НТП - пасище, мера публична общинска собственост.
17. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
създаване по устойчивост на проект „Социални услуги в домашна среда – качествени социални
услуги на територията на община Сатовча”
18. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
прекратяване на съсобственост между община Сатовча и Юлиян Събев Атипов, жител на село
Кочан върху имот УПИ !V, кв. 50 по плана на село Кочан с обща площ от 1050 кв. м.
19. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов - председател на Общински съвет
Сатовча, относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
20. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов - председател на Общински съвет
Сатовча, относно опрощаване на държавно вземане на Звездомир Максимов от село Боголин,
община Сатовча.
21. Молба от Рафие Дренчева - жител на село Сатовча, относно отпускане на
еднократна финансова помощ за обучение.
22. Разни.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
приемане на нова Програма за управление на отпадъците на територията на община
Сатовча.
РЕШЕНИЕ №464
Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от
Закона за управление на отпадъците приема Програма за управление на отпадъците на
територията на община Сатовча за периода 2014-2017 година и отменя Общинска програма за
управление на отпадъците на територията на община Сатовча за периода 2012-2015 година,
приета с Решение №94 от 27 април 2012 година на Общински съвет Сатовча.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
приемане на нова Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на
територията на община Сатовча.
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С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №465
Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22 от Закона за
управление на отпадъците приема Наредба за опазване на околната среда и управление на
отпадъците на територията на община Сатовча и отменя Наредба за опазване на околната среда
и управление на отпадъците на територията на община Сатовча, приета с Решение №268 от 19
ноември 2010 година на Общински съвет Сатовча.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №034065,
находящ се в местността Ричеле, в землището на село Вълкосел, публична общинска
собственост – пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2,
3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №466
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.
45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет - Сатовча дава съгласието си за промяна
начина на трайно ползване на имот №034065, актуван с АПОС №488 от 24.04.2014 година, с
площ от 3,559 дка. (три декара и петстотин и петдесет и девет квадратни метра), находящ се в
местността Ричеле по картата на землището на село Вълкосел ЕКАТТЕ 12449 от пасище, мера в
изоставена нива, придружен със скица- проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село
Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф
27 от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №006105,
находящ се в местността Кочине, в землището на село Вълкосел, публична общинска
собственост – пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2,
3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №467
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.
45и, ал.1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет - Сатовча дава съгласието си за промяна
начина на трайно ползване на имот №006105, актуван с АПОС №490
от 24.04.2014 година, с площ от 3,513 дка. (три декара и петстотин и тринадесет
квадратни метра), находящ се в местността Кочине по картата на землището на село
Вълкосел, ЕКАТТЕ 12449 от пасище, мера в изоставена нива, придружен със скицапроект издадена от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча по искане на кмета на
общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл.78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
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3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф
27 от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №006106,
находящ се в местността Кочине, в землището на село Вълкосел, публична общинска
собственост – пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2,
3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №468
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.
45и, ал.1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет - Сатовча дава съгласието си за
промяна начина на трайно ползване на имот №006106, актуван с АПОС №489
от 24.04.2014 година, с площ от 0,837 дка. (нула декара и осемстотин тридесет и седем
квадратни метра), находящ се в местността Кочине по картата на землището на село
Вълкосел, ЕКАТТЕ 12449 от пасище, мера в изоставена нива, придружен със скицапроект издадена от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча по искане на кмета на
общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл.78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф
27 от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №012347,
находящ се в местността Янкораша, в землището на село Кочан, публична общинска
собственост – пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2,
3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №469
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл.45и, ал.1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет - Сатовча дава съгласието си за
промяна начина на трайно ползване на имот №012347, актуван с АПОС №493
от 24.04.2014 година, с площ от 0,586 дка. (нула декара и петстотин осемдесет и шест
квадратни метра), находящ се в местността Янкораша по картата на землището на
село Кочан, ЕКАТТЕ 39089 от пасище, мера в изоставена нива, придружен със скицапроект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча по искане на кмета на
общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
(НТП) на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф
27 от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №000428,
находящ се в местността Мисалково, в землището на село Сатовча, публична общинска
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собственост – пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2,
3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №470
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.
45и, ал.1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет - Сатовча дава съгласието си за промяна
начина на трайно ползване на имот №000428, актуван с АПОС №491
от 24.04.2014 година, с площ от 0,628 дка (нула декара и шестстотин двадесет и осем
квадратни метра), находящ се в местността Мисалково по картата на землището на
село Сатовча, ЕКАТТЕ 65440 от пасище, мера в изоставена нива, придружен със скицапроект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча по искане на кмета на
общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл.78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф
27 от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №061023,
находящ се в местността Дола, в землището на село Плетена, публична общинска
собственост - пасище мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2,
3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №471
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.
45и, ал.1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет - Сатовча дава съгласието си за промяна
начина на трайно ползване на имот №061023, актуван с АПОС №492
от 24.04.2014 година, с площ от 2,098 дка. (два декара и деветдесет и осем квадратни
метра), находящ се в местността Дола по картата на землището на село Плетена,
ЕКАТТЕ 56740 от пасище, мера в друга селскостопанска територия, придружен със
скица-проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча по искане на
кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл.78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф
27 от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот №000809,
находящ се в местността Червен трап, в землището на село Крибул, публична общинска
собственост – пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2,
3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
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РЕШЕНИЕ №472
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.
45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет - Сатовча дава съгласието си за промяна
начина на трайно ползване на имот №000809, актуван с АПОС №487 от 15.04.2014 година, с
площ
от
4,556
дка
(четири
декара
и
петстотин
и
петдесет
и
шест квадратни метра), находящ се в местността Червен трап по картата на
землището на село Крибул, ЕКАТТЕ 39726 от пасище, мера в изоставена нива,
придружен със скица-проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча
по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл.78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф
27 от ЗСПЗЗ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
разглеждане и приемане на експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, за имот
№000398, с площ от 0,449 дка, актуван с АЧОС № 308 от 18.09.2012 година.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №473
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 за имот №000398, с площ от 0,449 дка, актуван с АЧОС № 308 от 18.09.2012 година в
размер на 2 290 (две хиляди двеста и деветдесет) лева.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
изработване на задание за проект на Общ устройствен план на община.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №474
Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с
параграф 123, ал.1 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и чл. 125, ал. 1, във връзка с
чл. 124, ал. 1 от Закона за устройството на територията реши:
1. Възлага на кмета на община Сатовча да предприеме необходимите действия
за изработване на задание за проект на Общ устройствен план на община (ОУПО),
както и да организира контрола на неговото изпълнение.
2. Дава съгласие за собствено финансиране за разликата по договор за
изработване на задание за Общ устройствен план на община (ОУПО), съгласно условията на
сключеното Споразумение с Министерство на инвестиционното проектиране гр. София.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
определяне на пълномощен представител на община Сатовча в Общото събрание на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
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РЕШЕНИЕ №475
Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА определя
законен пълномощник – представител на община Сатовча като пълноправен акционер в Общото
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД
Елхан Мехмедов Кълков – заместник-кмет на община Сатовча.
Информация от д-р Арбен Мименов относно финансовото състояние на
общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” и изпълнение
на приетите решения.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №476
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” приема информация за първото четиримесечие на 2014 година 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.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
участие на община Сатовча в Европейската мрежа на организациите за местно
самоуправление за устойчива енергия „Конвента на кметовете”.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №477
1. Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА дава
съгласие Общинска администрация Сатовча да кандидатства за членство в Европейската мрежа
на организациите за местно самоуправление за устойчива енергия "Конвента на кметовете".
2. Упълномощава кмета на Община Сатовча д-р Арбен Мименов да предприеме
всички необходими действия за:
- изготвяне на всички необходими документи във връзка кандидатстването за
членство в Европейската мрежа на организациите за местно самоуправление за устойчива
енергия "Конвента на кметовете";
- осъществяване на контакт със съответните институции за изготвяне и подписване на
изискуемите декларации, споразумения за сътрудничество и други свързани документи;
- да подписва или упълномощи представител с право да подписва, формуляра за
кандидатстване и всеки изискуем документ във връзка със спецификата и условията за
членуването в Европейската мрежа на организациите за местно самоуправление за устойчива
енергия "Конвента на кметовете".
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
относно партньорско участие на община Сатовча в разработването на проект LASENET
(Local Authorities Sustainable Energy Network) "Мрежа за устойчива енергия на местните
власти", с който да се кандидатства за финансиране по програма "Хоризонт 2020
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
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РЕШЕНИЕ №478
1. Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава съгласие
Общинска администрация Сатовча да участва в разработването на проект LASENET (Local
Authorities Sustainable Energy NETwork) "Мрежа за Устойчива енергия на Местните власти", с
който да кандидатства за финансиране по програма "ХОРИЗОНТ 2020" ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ - навлизане на пазара (Хоризонт 2020 - ЕЕ 2014 -З-МагkеtUрtаkе), по темата
"Подобряване на капацитета на публичните власти да планират и приложат устойчиви
енергийни политики и мерки" (ЕЕ-07-2014 г.) в партньорство с общините - Термайкос, Ираклия,
Комотини, Пагео и Суфли от Гърция, Велес от Бившата югославска република Македония,
Минерални бани, Момчилград от България и община Вльора от Албания, която също е
поканена да се присъедини към 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,
да отговаря на условията на програмата и да е изготвен в партньорство с гореизброените
общини;
- 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.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
относно постъпила молба с Вх. № 94-00-520 от 20.05.2014 година от Рамиз Шекир
Кьойбаши от село Плетена за разрешаване изработване на ПУП - ПП за проектно трасе на
електропровод и водопровод до имот №048007 местността Разпът, землище на село
Плетена, през имот №05З001 с НТП - полски пътища и имот №048019 с НТП - пасище,
мера - публична общинска собственост, и за учредяване право на прокарване на
електропровод и водопровод до имот №048007, местността Разпът, землище на село
Плетена, през имот №05З001 с НТП - полски пътища и имот №048019 с НТП - пасище,
мера, публична общинска собственост.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №479
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 3MCMА, във връзка с чл. 124а,
ал. 1 от 3акона за устройство на територията, чл. 25, ал. З, ал. 4, и ал. 5 от 3акона за
стопанисването и ползването на земеделските земи и чл. 29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи:
1. Разрешава изработването на ПУП - ПП на проектно трасе електропровод и
водопровод до имот № 048007, местността Разпът, землище на село Плетена, през имот
№05З001 с начин на трайно ползване полски пътища и имот №048019 с начин на трайно
ползване пасище, мера - публична общинска собственост.
2. Дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на основание чл.
193 ал. 4 от 3акона за устройство на територията на електропровод и водопровод до имот
№048007, местността Разпът, землище на село Плетена, през имот №05З001 с начин на трайно
ползване полски пътища и имот №048019 с начин на трайно ползване пасище, мера общинска
собственост. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - една година.
3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за учредяване право на безсрочно,
възмездно право на прокарване на основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на
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територията след оценка по чл. 210 от 3УТ на електропровод и водопровод до имот №048007,
местността Разпът, землище на село Плетена, през имот №05З001 с начин на трайно ползване
полски пътища и имот №048019 с начин на трайно ползване пасище, мера, общинска
собственост.
4. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
създаване по устойчивост на проект „Социални услуги в домашна среда – качествени
социални услуги на територията на община Сатовча”. Господин Карагьозов, имате
думата да представите докладната записка.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №480
съгласие:

Общинският съвет - Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава

1. Да се създаде структура към Домашен социален патронаж Сатовча - Звено за
социални услуги в домашна среда и одобрява щатна численост 4 (четири) лица на
длъжност "Социални сътрудници", които ще предоставят социални услуги за
потребители. Назначените четири лица ще бъдат представители на целевата група от
наетите по проекта социални сътрудници.
2. Приема следната тарифа за потребителски такси, които да бъдат заплащани
от потребителите, включени в проекта по Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG051P0001 - 5.1.04 "Помощ в дома", финансирана по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" в размер на 0.02 лв./час.
З. Потребителските такси, които ще бъдат заплащани от потребителите, ще се
събират чрез издаване на приходни квитанции от общината като натрупаната месечна
сума се внася в сметката на проекта.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
прекратяване на съсобственост между община Сатовча и Юлиян Събев Атипов, жител на
село Кочан, върху имот УПИ IV, кв. 50 по плана на село Кочан с обща площ от 1050 кв.м.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №481
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 от Закона за общинската собственост реши:
1. Да се продаде на съсобственика Юлиян Събев Атипов 500 квадратни метра
общинска собственост, с която площ се е увеличила площта на УПИ IV от кв. 50 по
плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевградска.
2. Приема така изготвената оценка от независим лицензиран оценител в размер
на 2000 (две хиляди) лева за 500 кв. м общински имот, част от УПИ IV от кв. 50 по плана на
село Кочан, община Сатовча, на която цена кмета на община Сатовча да извърши продажбата
на съсобственика в парцела.
Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет
Сатовча, относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
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РЕШЕНИЕ №482
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общинският създава нов член в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация, а именно:
Чл. 47а. Председателят на Общинския съвет може да свиква извънредно заседание,
като уведомяването на съветниците за това се извършва по телефона и/или по електронната
поща на съответния съветник, без да е спазен срокът по чл. 47. Материалите за извънредното
заседание могат да бъдат изпратени по електронната поща и/или раздадени на самото
извънредно заседание.
Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет
Сатовча, опрощаване на държавно вземане на Звездомир Максимов от село Боголин,
община Сатовча.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №483
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от Указ 2773/1980г. и чл. 98,
т. 12 от Конституцията на Република България Общинският съвет – Сатовча реши:
Изразява мотивирано предложение, с което предлага опрощаване на държавно
вземане Звездомир Шишманов Максимов от с. Боголин, община Сатовча, област
Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и законите в
Република България за опрощаване на публичните вземания 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.
С оглед на попълнените данни за имотно състояние на Звездомир Шишманов
Максимов, показващи невъзможността за изплащане на възникналото задължение, Общинският
съвет Сатовча изразява положително становище за опрощаване на гореспоменатото
задължение.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ

Председател на Общински съвет Сатовча
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