ПРОТОКОЛ № 40
От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 1 август 2014 година.
Дневен ред:
1. Дискусия за взаимоотношенията между „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД гр. Благоевград, община Сатовча и потребителите на ВиК услуги на територията
на общината.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно приемане на отчет за изпълнението на решения на Общински съвет Сатовча за
времето от 01.01.2014 година до 30.06.2014 година.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно съществуването на маломерни – самостоятелни и слети паралелки в
училищата на община Сатовча за учебната 2014/2015 година съгласно чл. 11 и чл. 11а
от Наредба № 7 на МОН от 29 декември 2000 год. (изм. и доп. ДВ бр. 4 от 15 януари
2010 г., бр. 75 от 24.09.2010 г., бр. 17 от 28.02.2012 г.) за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно запазване статута на средищни училища на СОУ „Св. св. Кирил и Методий”
село Сатовча, СОУ „Христо Смирненски” село Кочан и СОУ „Христо Ботев” село
Вълкосел и предложение за включване в списъка на средищните училища на СОУ
„Климент Охридски” село Слащен за учебната 2014/2015 г., приет с ПМС № 84 от
06.04.2009 г. (обн., бр. 29 от 2009 г., изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г. и бр.3, 12 и 97
от 2010 г., бр. 60 и 97 от 2011 г. и бр.18 от 2012 г. и бр. 17 и 62 от 2013 г.)
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно изменение на регулацията между О.Т. 48 и О.Т. 63 по плана на село Долен.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно създаване на структурно звено „Управление и стопанисване на общинските
горски територии” към звено „Стопански дейности”.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажбата на земеделски имот с начин на
трайно ползване – изоставена нива, с площ от 1,230 дка, находащ се в м. Ямища,
землището на село Годешево.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№006114, находящ се в местността Кара рид, село Вълкосел – публична общинска
собственост – пасище, мера.
9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№011020, находящ се в местността Разваница, село Фъргово – публична общинска
собственост – пасище, мера.
10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
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№006236, находящ се в местността Кукул, село Кочан – публична общинска
собственост – пасище, мера.
11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№072038, находящ се в местността Ширметев рид, село Вълкосел – публична
общинска собственост – пасище, мера.
12. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№006115, находящ се в местността Кара рид, село Вълкосел – публична общинска
собственост – пасище, мера.
13. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№00622, находящ се в местността Хаджийска ливада, село Кочан – публична общинска
собственост – пасище, мера.
14. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№011022, находящ се в местността Разваница, село Фъргово – публична общинска
собственост – пасище, мера.
15. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно искане по параграф 27, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Митко Дайлиев - началник на Общинска служба "Земеделие" –
Сатовча, за издаване на заповед за предоставяне на имот, придобит от общината на
основание чл. 19 от ЗСПЗЗ в собственост на Нури Мустафов Кълков - жител на село
Плетена.
16. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно искане по параграф 27, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Митко Дайлиев – началник на Общинска служба "Земеделие"–
Сатовча, за издаване на заповед за предоставяне на имот, придобит от общината на
основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, в собственост на Асан Ахмедов Чаушев – бивш жител на
село Кочан.
17. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно искане по параграф 27, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Митко Дайлиев - началник на Общинска служба "Земеделие" –
Сатовча, за издаване на заповед за предоставяне на имот, придобит от общината на
основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, в собственост на Мехмед Юсеинов Белев - бивш жител на
село Вълкосел.
18. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно искане по параграф 27, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Митко Дайлиев - началник на Общинска служба "Земеделие" –
Сатовча, за издаване на заповед за предоставяне на имот, придобит от общината на
основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, в собственост на Арун Ракипов Уков - бивш жител на село
Вълкосел.
19. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно искане по параграф 27, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Митко Дайлиев – началник на Общинска служба "Земеделие"–
Сатовча, за издаване на заповед за предоставяне на имот, придобит от общината на
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основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, в собственост на Касъм Касъмов Кастаманов – бивш жител
на село Кочан.
20. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно искане по параграф 27, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Митко Дайлиев - началник на Общинска служба "Земеделие" –
Сатовча, за издаване на заповед за предоставяне на имот, придобит от общината на
основание чл. 19 от ЗСПЗЗ в собственост на Рамзи Алиев Тюфекчиев - бивш жител на
село Кочан.
21. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно искане по параграф 27, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Митко Дайлиев - началник на Общинска служба "Земеделие" –
Сатовча, за издаване на заповед за предоставяне на имот, придобит от общината на
основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, в собственост на Абдурахман Абдурахмадов Хаджиасанов
- бивш жител на село Кочан.
22. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно одобряване разходите за командировка за периода от 01.01.2014 година до
30.06.2014 година включително.
23. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет
Сатовча, относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет Сатовча и
неговите комисии за периода януари – юни 2014 година.
24. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ ХIII
(тринадесет) от кв. 67 (шестдесет и седми) с площ от 500 кв. м, по плана на село Кочан,
актуван с АЧОС №539 от 18.7.2014 година.
25. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно разрешение за изработване на ПУП – изменение на уличната регулация за
УПИ Х имот пл. №405 и УПИ IХ имот пл. №406 от кв. 43 по плана на село Плетена
във връзка с прокаран път и направена бетонова стълба по терена между двете улици.
26. Разни.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно приемане на отчет за изпълнението на решения на Общински съвет
Сатовча за времето от 01.01.2014 година до 30.06.2014 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №496
На основание чл. 44, ал. 1, т.7 от ЗМСМА и чл. 92 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, Общинският съвет Сатовча реши:
приема Отчета на кмета на община Сатовча за изпълнението на решенията на
Общински съвет Сатовча за времето от 01.01.2014 година до 30.06.2014 година.
относно

Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
съществуването на маломерни – самостоятелни и слети паралелки в
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училищата на община Сатовча за учебната 2014/2015 година съгласно чл. 11 и чл.
11а от Наредба № 7 на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини
и обслужващите звена.
С 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №497
На основание чл. 11 и чл. 11а от Наредба № 7 на МОН за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена Общинският съвет Сатовча реши:
допуска съществуването на маломерни – самостоятелни и слети паралелки за учебната
2014/2015 година като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес извън определените по единни разходни стандарти, както следва:

Училище
СОУ
Сатовча

СОУ
Кочан

СОУ
Слащен

СОУ
Вълкосел
ОУ
Крибул
ОУ
Долен
ОУ

Клас

Брой
ученици

Вид
паралелка

III
Vб
VIII б
XII а
XII б
II а
Vа
Vб
VI а
VIII а
V
VII
VIII
XI а
XII а
Xб
XII а
XII б
I и II
III и IV –
V и VI
VII и VIII
II и IV
VI и VII
IV

15
13
17
16
12
14
17
17
13
15
10
14
10
15
16
16
16
13
7
7
14
12
7
13
15

самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
слята
слята
слята
слята
слята
слята
самостоятелна

Необходими
Недостиг
средства за
на
дофинансиране
ученици
/общо, в лева/
1
5
1
4 770
2
6
2
1
1
5
3
3 816
8
4
8
3
2
7 950
2
2
5
2 862
9
9
4
6
26 712
9
5
13 356
1
4

Плетена
ОУ Ваклиново

ОУ
Боголин
ОУ Туховища

ОУ Годешево

НУ
Осина
НУ
Фъргово
НУ
Жижево

VI
VII
VIII
I и IV
II и III
V и VI
VIII
I и III
II и IV
I и II
III
VI
VII и VIII
I и II
III и IV
V и VI
VII и VIII

14
11
6
11
15
17
5
5
6
14
13
12
13
7
9
8
14

самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
слята
слята
слята
самостоятелна
слята
слята
слята
самостоятелна
самостоятелна
слята
слята
слята
слята
слята

4
7
12
5
1
1
13
11
10
2
3
6
5
9
7
10
4

I
II и III
I и III
II и IV

11
6
8
7

самостоятелна
слята
слята
слята

5
10
8
9

I и III

6

слята
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Обща сума за дофинансиране:

7 632

8 586
20 034

7 314

28 620
12 720
16 218
9 540
170 130

Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно запазване статута на средищни училища на СОУ „Св. св. Кирил и
Методий” село Сатовча, СОУ „Христо Смирненски” село Кочан и СОУ „Христо
Ботев” село Вълкосел и предложение за включване в списъка на средищните
училища на СОУ „Климент Охридски” село Слащен за учебната 2014/2015
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №498
На основание чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 84 от 06.04.2009 г. (обн., бр. 29 от
2009 г., изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г. и бр.3, 12 и 97 от 2010 г., бр. 60 и 97 от
2011 г. и бр.18 и 84 от 2012 г. и бр. 17 и 62 от 2013 г.) за приемане на списък на
средищните училища в Република България във връзка с § 6в, ал. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за народната просвета Общинският съвет Сатовча реши:
предлага на Министъра на образованието и науката следното:
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1. Да се запази статута на средищни училища на СОУ „Св. св. Кирил и
Методий” село Сатовча, СОУ „Христо Смирненски” село Кочан и СОУ „Христо
Ботев” село Вълкосел за учебната 2014/ 2015 година.
2. В списъка на средищните училища в Република България да се включи
допълнително СОУ „Климент Охридски” село Слащен, община Сатовча, считано от
началото на учебната 2014/2015 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно изменение на регулацията между О.Т. 48 и О.Т. 63 по плана на село
Долен.
С 13 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №499
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 3МСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за
устройство на територията Общинският съвет Сатовча реши:
1. Дава съгласие да бъде премахната улицата между О.Т. 48 и О.Т. 63 по плана
на село Долен, община Сатовча, област Благоевград.
2. 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 на структурно звено „Управление и стопанисване на
общинските горски територии” към звено „Стопански дейности”.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №500
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 181, ал. 1, т. 1а от Закона за
горите във връзка с чл. 6 и чл. 33, ал. ал. 1 – 7 от Наредбата за управление и
стопанисване на общинските горски територии, собственост на община Сатовча
Общинският съвет Сатовча реши:
1. Дава съгласие да се създаде структурно звено с наименование „Управление
и стопанисване на общинските горски територии” към звено „Стопански дейности”.
2. Приходите и разходите от звеното да се отчитат съгласно Единната
бюджетна класификация (ЕБК).
3. Определя следната численост и длъжности на звеното:
- ръководител на звеното – 1 бр.
- горски стражари – 3 бр.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажбата на земеделски имот с начин
на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 1,230 дка, находящ се в м.
Ямища, землището на село Годешево.
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С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №501
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет Сатовча реши:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
земеделски имот с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 1,230 дка
(един дка двеста и тридесет квадратни метра), находящ се в местността Ямища в
землището на село Годешево, съставляващ имот №028028 (нула двадесет и осем
хиляди нула двадесет и осем), актуван с АЧОС №499 от 15.05.2014 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 787,20
лева и определя начална тръжна цена в размер на 787,20 лева.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот
№006114, находящ се в местността Кара рид, село Вълкосел – публична общинска
собственост.
Нафие Бошнакова – „за”, инж. Сюлейман Арунов – „за”, Емил Гулев – „за”,
д-р Халил Мусов – „за”; Гюлзара Качанова – „за”, Венцислав Манов – „за”, инж.
Пламен Поюков – „за”; д-р Ани Моллова – „за”, Михаил Парпелов – „за”; Нели Бурова
– „за”, д-р Радослав Кастаманов – „за”, д-р Искрен Кальонев – „за”; Христо Заимов –
„за” и д-р Ивайло Моллов – „за”.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №502
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. l, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №006114,
актуван с АПОС №495 от 28.04.2014 година, с площ от 1,568 дка (един декар и
петстотин шестдесет и осем квадратни метра), находящ се в местността Кара рид по
картата на землището на село Вълкосел, ЕКАТТЕ 12499, от пасище мера в 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 №011020, находящ се в местността Разваница, село Фъргово – публична
общинска собственост.
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С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №503
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. l, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №011020,
актуван с АПОС №510 от 13.06.2014 година, с площ от 0,761 дка (нула декара и
седемстотин шестдесет и един квадратни метра), находящ се в местността Разваница
по картата на землището на село Фъргово, ЕКАТТЕ 76203, 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
№006236, находящ се в местността Кукул, село Кочан – публична общинска
собственост – пасище, мера.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:

РЕШЕНИЕ №504
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. l, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №006236,
актуван с АПОС №501 от 04.06.2014 година, с площ от 1,964 дка (един декар и
деветстотин шестдесет и четири квадратни метра), находящ се в местността Кукул по
картата на землището на село Кочан, ЕКАТТЕ 39089, 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
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имот №072038, находящ се в местността Ширметев рид, село Вълкосел – публична
общинска собственост – пасище, мера.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №505
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. l, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №072038,
актуван с АПОС №494 от 28.04.2014 година, с площ от 4,549 дка (четири декара и
петстотин четиридесет и девет квадратни метра), находящ се в местността Ширметев
рид по картата на землището на село Вълкосел, ЕКАТТЕ 12499, от пасище мера в
ливада, 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
№006115, находящ се в местността Кара рид, село Вълкосел – публична общинска
собственост – пасище, мера.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №506
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. l, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №006115,
актуван с АПОС №496 от 28.04.2014 година, с площ от 0,640 дка (нула декара
шестстотин и четиридесет квадратни метра), находящ се в местността Кара рид по
картата на землището на село Вълкосел, ЕКАТТЕ 12499, от пасище, мера в 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
№00622, находящ се в местността Хаджийска ливада, село Кочан – публична
общинска собственост – пасище, мера.
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С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №507
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. l, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №006221,
актуван с АПОС №500 от 04.06.2014 година, с площ от 0,518 дка (нула декара и
петстотин осемнадесет квадратни метра), находящ се в местността Хаджийска ливада
по картата на землището на село Кочан, ЕКАТТЕ 39089, 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 предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от
ЗСПЗЗ, в собственост на Нури Мустафов Кълков - жител на село Плетена
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №508
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1
от ЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
Дава съгласието си да бъде предоставена земя от общинския фонд, придобита
от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение
№10/23.07.2008 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на Нури Мустафов
Кълков - жител на село Плетена, а именно:
- имот №000417, находящ се в местността Църквище (Ардъча), землището на
село Плетена, община Сатовча, с площ – 2,462 дка, актуван с АЧОС №519 от
23.06.2014 година, който е образуван от имот №000305.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от
ЗСПЗЗ, в собственост на Асан Ахмедов Чаушев – бивш жител на село Кочан.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №509
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1
от ЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
10

Дава съгласието си да бъде предоставена земя от общинския фонд, придобита
от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение
№10/23.07.2008 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на наследниците на
Асан Ахмедов Чаушев – бивш жител на село Кочан, а именно:
- имот №010132, находящ се в местността Дъбрава, в землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ 2,201 дка, актуван с АЧОС №513 от 23.06.2014 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от
ЗСПЗЗ, в собственост на Мехмед Юсеинов Белев - бивш жител на село Вълкосел.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №510
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1
от ЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
Дава съгласието си да бъде предоставена земя от общинския фонд, придобита
от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение
№10/23.07.2008 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на наследниците на
Мехмед Юсеинов Белев - бивш жител на село Вълкосел, а именно:
- имот №043047, находящ се в местността Равнища, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ – 2,509 дка, актуван с АЧОС №523 от 03.07.2014
година, който е образуван от имот №043031.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от
ЗСПЗЗ, в собственост на Арун Ракипов Уков - бивш жител на село Вълкосел.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №511
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1
от ЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
Дава съгласието си да бъде предоставена земя от общинския фонд, придобита
от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение
№10/23.07.2008 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на наследниците на
Арун Ракипов Уков - бивш жител на село Вълкосел, а именно:
- имот №094090, находящ се в местността Сливака, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ – 1,992 дка, актуван с АЧОС №524 от 03.07.2014
година, който е образуван от имот №094082.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от
ЗСПЗЗ, в собственост на Рамзи Алиев Тюфекчиев – бивш жител на село Кочан.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
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РЕШЕНИЕ №512
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1
от ЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
Дава съгласието си да бъде предоставена земя от общинския фонд, придобита
от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение
№10/23.07.2008 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на наследниците на
Рамзи Алиев Тюфекчиев - бивш жител на село Кочан, а именно:
- имот №032272, находящ се в местността Бельовица, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,813 дка, актуван с АЧОС №525 от 03.07.2014
година, който е образуван от имот №032058
- имот №035158, находящ се в местността Ахмедов баир, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,542 дка, актуван с АЧОС №526 от 03.07.2014
година, който е образуван от имот №035014
- имот №032270, находящ се в местността Бельовица, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,162 дка, актуван с АЧОС №527 от 03.07.2014
година, който е образуван от имот №032052
- имот №035160, находящ се в местността Ахмедов баир, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ – 1,657 дка, актуван с АЧОС №528 от 03.07.2014
година, който е образуван от имот №035147.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от
ЗСПЗЗ, в собственост на Абдурахман Абдурахмадов Хаджиасанов - бивш жител
на село Кочан
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:

РЕШЕНИЕ №513
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т.
1 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча реши:
Дава съгласието си да бъде предоставена земя от общинския фонд, придобита
от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение
№10/23.07.2008 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на наследниците на
Абдурахман Абдурахмадов Хаджиасанов - бивш жител на село Кочан, а именно:
- имот №019229, находящ се в местността Изток, землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ – 0,829 дка, актуван с АЧОС №529 от 03.07.2014 година,
който е образуван от имот №019053
- имот №019225, находящ се в местността Изток, землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ – 0,309 дка, актуван с АЧОС №530 от 03.07.2014 година,
който е образуван от имот №019061
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- имот №019227, находящ се в местността Изток, землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ – 0,360 дка, актуван с АЧОС №531 от 03.07.2014 година,
който е образуван от имот №019063.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно одобряване разходите за командировка за периода от 01.01.2014 година
до 30.06.2014 година включително.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №514
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната
Общинският съвет Сатовча реши: одобрява разходите за командировка за периода от
01.01.2014 година до 30.06.2014 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община
Сатовча в размер на 860.00 лв., направени на основание командировъчни заповеди №№
004, 024, 033, 051, 072, 081, 102, 130, 143, 152, 157, 166, 189, 193, 211, 227, 232, 238,
243, 256, 264, 275 и 304.
Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински
съвет Сатовча относно отчет за дейността на Общински съвет Сатовча и неговите
комисии за периода от януари – юни 2014 година.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №515
Общинският съвет Сатовча на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 12, ал.
1, т. 16 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема
отчета за дейността на Общински съвет Сатовча и неговите комисии за периода от
януари – юни 2014 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ
ХIII от кв. 67, с площ от 500 кв. м, по плана на село Кочан.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №516
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет Сатовча реши:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата
на УПИ ХIII (тринадесет) от кв. 67 (шестдесет и седми) с площ от 500 кв. м (петстотин
квадратни метра), по плана на село Кочан, актуван с АЧОС №539 от 18.7.2014 година.
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2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 3 200 лева
и определя начална тръжна цена в размер на 3 200 лева без ДДС.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно разрешение за изработване на ПУП – изменение на уличната регулация
за УПИ Х имот пл. №405 и УПИ IХ имот пл. №406 от кв. 43 по плана на село
Плетена във връзка с прокаран път и направена бетонова стълба по терена между
двете улици.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет Сатовча
прие:
РЕШЕНИЕ №517
На основание чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ реши:
1. Дава съгласие за бъде частично изменена уличната регулация за УПИ Х
имот пл. №405 и УПИ IХ имот пл. №406 от кв. 43 по плана на село Плетена.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
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