ПРОТОКОЛ № 45
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 20 март 2015 година.
Дневен ред:
1. Заповед №ОА-АК – 303 от 04.03.2015 година на Областния управител на област с
административен център – Благоевград, с която се връща за преразглеждане Решение №571 от
12.02.2015 година на Общински съвет – Сатовча.
2. Заповед №ОА-АК – 304 от 04.03.2015 година на Областния управител на област с
административен център – Благоевград, с която се връща за преразглеждане Решение №578 от
12.02.2015 година на Общински съвет – Сатовча.
3. Заповед №ОА-АК – 305 от 04.03.2015 година на Областния управител на област с
административен център – Благоевград, с която се връща за преразглеждане Решение №585 от
12.02.2015 година на Общински съвет – Сатовча.
4. Заповед №ОА-АК – 306 от 04.03.2015 година на Областния управител на област с
административен център – Благоевград, с която се връщат за преразглеждане Решения №580,
№581, №582 №583 и №584 от 12.02.2015 година на Общински съвет – Сатовча.
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот №047007, находящ се в
местността Райковец, село Долен.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот №000501, находящ се в
местността Шилка, село Слащен.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот №019034, находящ се в
местността Сивек, село Сатовча.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот №031071, находящ се в
местността Лана дупка, село Слащен.
9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
изпълнението на проект „Създаване на условия за независим и достоен живот на възрастни хора
и хора с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за
дългосрочна грижа”.
10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост,
през 2015 година.
11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на свободно помещение, находящо се на
първи етаж от административна сграда село Вълкосел – публична общинска собственост, за
здравни нужди.
12. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Асан Ахмедов
Зехиров – бивш жител на село Кочан.
13. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Джейляна Алилова
Тюфекчиева – жител на село Кочан.
14. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Алил Юсеинов
Учкунев – бивш жител на село Кочан.
15. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Шукри
Мехмедалиев Заимов – бивш жител на село Кочан.
16. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Юсеин Юсеинов
Поюков – жител на село Кочан.
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17. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Шериф Рушанов
Кеналиев – бивш жител на село Кочан.
18. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Пемба Арунова
Ибишева – бивш жител на село Кочан.
19. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Арун Ибишев
Мандев – бивш жител на село Кочан.
20. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Мехмед Агушев
Молаюсеинов – бивш жител на село Кочан.
21. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Мехмед Исмаилов
Мазгалджиев – бивш жител на село Слащен.
22. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Акиф Алилов
Мустафов – бивш жител на село Крибул.
23. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Ибрахим Шабанов
Карачобанов – бивш жител на село Црънча.
24. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Мустафа
Мехмедов Чавдаров – бивш жител на село Вълкосел.
25. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Ибраим Селимов
Халимов – бивш жител на село Туховища.
26. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Мустафа
Мехмедов Чавдаров – бивш жител на село Вълкосел.
27. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Рифат Ахмедов
Чалъков – бивш жител на село Фъргово.
28. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Емин Мехмедов
Ходжов – бивш жител на село Кочан.
29. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Джамал Ахмедов
Бочуков – бивш жител на село Осина.
30. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
разрешение за изработване на ПУП – изменение на уличната регулация от О.Т. 86 до О.Т. 87 по
плана на село Вълкосел.
31. Разни.
Заповед №ОА-АК – 303 от 04.03.2015 година на Областния управител на област
с административен център – Благоевград, с която се връща за преразглеждане Решение
№571.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №591
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със
Заповед № ОА-АК-303 от 04.03.2015 година на Областния управител на област с
административен център – Благоевград прави следното изменение на Решение №571 от
12.02.2015 година:
Изречение първо „На основание чл. 94 от Закона за публичните финанси и чл. 21,
ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча:” се изменя както следва: „На основание чл.
2

52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39
от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС
№8/16.01.2015 година за изпълнение на държавния бюджет за 2015 година и Наредбата за
условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Сатовча Общинският съвет – Сатовча:”
Останалият текст от Решение №571 от 12.02.2015 година се запазва.
Заповед №ОА-АК – 304 от 04.03.2015 година на Областния управител на област
с административен център – Благоевград, с която се връща за преразглеждане Решение
№578 от 12.02.2015 година на Общински съвет – Сатовча.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №592
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със
Заповед № ОА-АК-304 от 04.03.2015 година на Областния управител на област с
административен център – Благоевград отменя свое Решение №578 от 12.02.2015 година.
Заповед №ОА-АК – 305 от 04.03.2015 година на Областния управител на област
с административен център – Благоевград, с която се връща за преразглеждане Решение
№585 от 12.02.2015 година на Общински съвет – Сатовча.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №593
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК-305 от
04.03.2015 година на Областния управител на област с административен център – Благоевград
Общинският съвет – Сатовча прави следното изменение на Решение №585 от 12.02.2015
година.
Било: Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ дава съгласието си да бъде предоставена земя от
общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на
наследниците на Алил Ахмедов Карамустафов – бивш жител на село Вълкосел, а именно:
- имот №034065, находящ се в местността Ричеле, землището на село Вълкосел,
община Сатовча, с площ – 3,559 дка, актуван с АЧОС №569 от 08.01.2015 година.
Да стане: Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба
„Земеделие” земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19
от ЗСПЗЗ и Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от
ЗСПЗЗ - имот №034065, находящ се в местността Ричеле, землището на село Вълкосел, община
Сатовча, с площ – 3,559 дка, актуван с АЧОС №569 от 08.01.2015 година, която да бъде
възстановена на наследниците на Алил Ахмедов Карамустафов – бивш жител на село
Вълкосел, при спазване на нормативните изисквания.
Заповед №ОА-АК – 306 от 04.03.2015 година на Областния управител на област
с административен център – Благоевград, с която се връщат за преразглеждане Решения
№580, №581, №582 №583 и №584 от 12.02.2015 година на Общински съвет – Сатовча.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №594
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК-306 от
04.03.2015 година на Областния управител на област с административен център – Благоевград
Общинският съвет – Сатовча прави следните изменения в Решение №580 от 12.02.2015 година:
1. Точка 3 се заменя с „Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до
нарушаването на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 694,521 дка;
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- за индивидуално ползване - 15 000 дка;
- общо: 37 694,521 дка.”
2. „Фъргово” се заменя с „Крибул”.
Останалият текст от Решение №580 от 12.02.2015 година се запазва.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №595
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК-306 от
04.03.2015 година на Областния управител на област с административен център – Благоевград
Общинският съвет – Сатовча прави следните изменения в Решение №581 от 12.02.2015 година
1. Точка 3 се заменя с „Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до
нарушаването на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 694,045 дка;
- за индивидуално ползване - 15 000 дка;
- общо: 37 694,521 дка.”
Останалият текст от Решение №581 от 12.02.2015 година се запазва.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №596
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК-306 от
04.03.2015 година на Областния управител на област с административен център – Благоевград
Общинският съвет – Сатовча прави следните изменения в Решение №582 от 12.02.2015 година:
1. Точка 3 се заменя с „Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до
нарушаването на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 693,419 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка;
- общо: 37 694,521 дка.”
2. Думата „нива” се заменя с „изоставена нива”.
Останалият текст от Решение №582 от 12.02.2015 година се запазва.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №597
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК-306 от
04.03.2015 година на Областния управител на област с административен център – Благоевград
Общинският съвет – Сатовча прави следното изменение в Решение №583 от 12.02.2015 година:
Точка 3 се заменя с „Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до
нарушаването на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 691,839 дка;
- за индивидуално ползване - 15 000 дка;
- общо: 37 694,521 дка.”
2. Думата „нива” се заменя с „изоставена нива”.
Останалият текст от Решение №583от 12.02.2015 година се запазва.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №598
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК-306 от
04.03.2015 година на Областния управител на област с административен център – Благоевград
Общинският съвет – Сатовча прави следните изменения в Решение №584 от 12.02.2015 година:
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1. Точка 3 се заменя с „Промяната на начин на трайно ползване няма да доведе до
нарушаването на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за
пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 691,741 дка;
- за индивидуално ползване - 15 000 дка;
- общо: 37 694,521 дка.”
2. „Фъргово” се заменя с „Крибул”.
Останалият текст от Решение №584 от 12.02.2015 година се запазва.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот №047007, находящ се в
местността Райковец, село Долен.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №599
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1
от Закона за общинската собственост реши:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ от 0,649 дка (нула
декара и шестстотин четиридесет и девет кв.м.), находящ се в местността Райковец в землището
на село Долен, съставляващ имот №047007 (нула четиридесет и седем хиляди нула нула седем),
актуван с Акт за частна общинска собственост №573 от 08.01.2015 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 909.00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 909.00 лв.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот №000501, находящ се в
местността Шилка, село Слащен.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №600
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1
от Закона за общинската собственост 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 1,005 дка (един декар
и пет кв. м.), находящ се в местността Шилка в землището на село Слащен, съставляващ имот
№000501 (нула нула нула петстотин и едно), актуван с Акт за частна общинска собственост
№592 от 20.01.2015 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 905.00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 905.00 лв.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот №019034, находящ се в
местността Сивек, село Сатовча.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №601
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1
от Закона за общинската собственост реши:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ от 3,038 дка (три декара и тридесет
и осем кв. м.), находящ се в местността Сивек в землището на село Сатовча, съставляващ имот
№019034 (нула деветнадесет хиляди нула тридесет и четири), актуван с Акт за частна общинска
собственост №560 от 10.11.2014 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 124.00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 1 124.00 лв.
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Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажба на земеделски имот №031071, находящ се в
местността Лана дупка, село Слащен.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №602
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1
от Закона за общинската собственост 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 1,292 дка (един декар
двеста деветдесет и два кв. м.), находящ се в местността Лана дупка в землището на село
Слащен, съставляващ имот №031071 (нула тридесет и една хиляди седемдесет и едно), актуван
с АЧОС № 593 от 20.01.2015 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 163.00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 1 163.00 лв.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
изпълнението на проект „Създаване на условия за независим и достоен живот на
възрастни хора и хора с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и
устойчиви услуги за дългосрочна грижа”.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №603
Общинският съвет Сатовча на основание чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните
финанси и чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА приема предложението на кмета на община
Сатовча и:
1. Дава съгласие за временно предоставяне на оборотни средства в размер на до 100
000 лв. за целите на проект „Създаване на условия за независим и достоен живот на възрастни
хора и хора с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за
дългосрочна грижа” и за други одобрени през годината проекти, които в последствие ще бъдат
възстановени от възстановените суми от Агенция за социално подпомагане в бюджета на
общината, но не по късно от 31.12.2015 година или при ненавременно възстановяване на
средствата от Агенция за социално подпомагане същите да бъдат възстановени от ползвания
кредит от Търговска банка „Д” АД.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №604
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост приема следната актуализация на Програмата
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2015
година:
1. В Раздел А „Описание на имотите, които общината има намерение да предостави
под наем” се добавя:
т. 11. Помещение на първи етаж от административна сграда село Вълкосел с площ 50
кв.м. (петдесет квадратни метра) за здравни нужди.
2. В Раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:
Към т. 3 – местността „Карамешинско” в землището на село Долен.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на свободно помещение, находящо се
на първи етаж от административна сграда село Вълкосел – публична общинска
собственост, за здравни нужди.
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С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №605
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7
и 8 от Закона за общинската собственост:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
за срок от 5 години на свободно помещение, находящо се на първи етаж от административна
сграда село Вълкосел – публична общинска собственост, с площ от 50 кв. м за здравни нужди
(дентален кабинет).
2. Определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 125.00 лева (без ДДС).
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Асан
Ахмедов Зехиров – бивш жител на село Кочан.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №606
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№029044, находящ се в местността Сивек в землището на село Сатовча, в размер на 1,398 дка,
актуван с АЧОС №604 от 10.02.2015 година, и имот №029001, находящ се в местността
Капакли бунар в землището на село Сатовча, в размер на 1,963 дка, актуван с АЧОС №605 от
10.02.2015 година, която да бъде възстановена на наследниците на Асан Ахмедов Зехиров –
бивш жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот в собственост на
Джейляна Алилова Тюфекчиева – жител на село Кочан.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №607
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот №
025123, находящ се в местността Ливадите в землището на село Кочан, в размер на 0,386 дка,
актуван с АЧОС № 603 от 10.02.2015 година, която да бъде възстановена на Джейляна Алилова
Тюфекчиева – жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Алил
Юсеинов Учкунев – бивш жител на село Кочан.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №608
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№010167, в землището на село Кочан, местността Стара ливада в размер на 0,493 дка, актуван с
АЧОС №606 от 10.02.2015 година; имот№002188, в землището на село Ваклиново, местността
Брезовец в размер на 0,459 дка, актуван с АЧОС №607 от 10.02.2015 година и имот №002225, в
землището на село Ваклиново, местността Брезовец, в размер на 0,782 дка, актуван с АЧОС
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№608 от 10.02.2015 година, която да бъде възстановена на наследниците на Алил Юсенов
Учкунев – бивш жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот в собственост на Шукри
Мехмедалиев Заимов – бивш жител на село Кочан.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №609
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот №
031291, в землището на село Кочан, местността Боруня в размер 0,247 дка, актуван с АЧОС
№609 от10.02.2015 година, която да бъде възстановена на наследниците на Шукри
Мехмедалиев Заимов – бивш жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот в собственост на Юсеин
Юсеинов Поюков – жител на село Кочан.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №610
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№034220 в землището на село Кочан, местността Тузлата в размер на 1,178 дка, актуван с
АЧОС №575 от 08.01.2015 година, която да бъде възстановена на Юсеин Юсеинов Поюков –
жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Шериф
Рушанов Кеналиев – бивш жител на село Кочан.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №611
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№024198, находящ се в местността Тумбите в землището на село Кочан, община Сатовча с
площ 0,327 дка, актуван с АЧОС №576 от 08.01.2015 година, и имот №006154, находящ се в
местността Проданица в землището на село Ваклиново, община Сатовча с площ 0,475 дка,
актуван с АЧОС №577 от 08.01.2015 година, която да бъде възстановена на наследниците на
Шериф Рушанов Кеналиев – бивш жител на село Кочан, при спазване на нормативните
изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот в собственост на Пемба
Арунова Ибишева – бивш жител на село Кочан.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №612
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
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земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№038147, находящ се в местността Падибога в землището на село Кочан, община Сатовча с
площ 6,706 дка, актуван с АЧОС №579 от 08.01.2015 година, която да бъде възстановена на
наследниците на Пемба Арунова Ибишева – бивш жител на село Кочан, при спазване на
нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот в собственост на Арун
Ибишев Мандев – бивш жител на село Кочан.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №613
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№038148, находящ се в местността Падибога в землището на село Кочан, община Сатовча с в
площ 0,887 дка, актуван с АЧОС №578 от 08.01.2015 година, която да бъде възстановена на
наследниците на Арун Ибишев Мандев – бивш жител на село Кочан, при спазване на
нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот в собственост на Мехмед
Агушев Молаюсеинов – бивш жител на село Кочан.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №614
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№012161, находящ се в местността Янкораша в землището на село Кочан, община Сатовча с
площ 0,032 дка, актуван с АЧОС №580 от 09.01.2015 година, която да бъде възстановена на
наследниците на Мехмед Агушев Молаюсеинов – бивш жител на село Кочан, при спазване на
нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот в собственост на Мехмед
Исмаилов Мазгалджиев – бивш жител на село Слащен.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №615
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№015020, находящ се в местността Бачища в землището на село Слащен, община Сатовча с
площ 1,720 дка, актуван с АЧОС №568 от 13.12.2014 година, която да бъде възстановена на
наследниците на Мехмед Исмаилов Мазгалджиев – бивш жител на село Слащен, при спазване
на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот в собственост на Акиф
Алилов Мустафов – бивш жител на село Крибул.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
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РЕШЕНИЕ №616
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№000809, находящ се в местността Червен трап в землището на село Крибул, община Сатовча с
площ 4,556 дка, актуван с АЧОС №574 от 08.01.2015 година. която да бъде възстановена на
наследниците на Акиф Алилов Мустафов – бивш жител на село Крибул, при спазване на
нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на
Ибрахим Шабанов Карачобанов – бивш жител на село Црънча.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №617
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№016169, находящ се в местността Лаката в землището на село Ваклиново, община Сатовча с в
площ 2,732 дка, актуван с АЧОС №583 от 09.01.2015 година, и имот №016171, находящ се в
местността Лаката в землището на с. Ваклиново, община Сатовча с площ 0,225 дка, актуван с
АЧОС № 584 от 09.01.2015 година, която да бъде възстановена на наследниците на Ибрахим
Шабанов Карачобанов – бивш жител на село Црънча, при спазване на нормативните
изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на
Мустафа Мехмедов Чавдаров – бивш жител на село Вълкосел.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №618
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№006109, находящ се в местността Кочине в землището на село Вълкосел, в размер на 2,891
дка, актуван с АЧОС №595 от 20.01.2015 година, и имот №006110, находящ се в местността
Кочине в землището на село Вълкосел, в размер на 2,189 дка, актуван с АЧОС №596 от
20.01.2015 година, която да бъде възстановена на наследниците на Мустафа Мехмедов
Чавдаров – бивш жител на село Вълкосел, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот в собственост на Ибраим
Селимов Халимов – бивш жител на село Туховища.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №619
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№045061, в землището на с. Туховища, местността Селища в размер на 0,251 дка, актуван с
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АЧОС №585 от 16.01.2015 година, която да бъде възстановена на наследниците на Ибраим
Селимов Халимов – бивш жител на село Туховища, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на
Мустафа Мехмедов Чавдаров – бивш жител на село Вълкосел.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №620
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№006059, находящ се в местността Кочине в землището на село Вълкосел, в размер на 2,476
дка, актуван с АЧОС №597 от 05.02.2015 година; имот №006105, находящ се в местността
Кочине (Ричеле) в землището на село Вълкосел, в размер на 3,513 дка, актуван с АЧОС №601
от 05.02.2015 година; имот №004012, находящ се в местността Горни шишилек в землището на
село Вълкосел, в размер на 1,454 дка, актуван с АЧОС№ 598 от 05.02.2015 година; имот
№004011, находящ се в местността Горни шишилек в землището на село Вълкосел, в размер на
1,258 дка, актуван с АЧОС № 599 от 05.02.2015 година; имот №004013, находящ се в
местността Горни шишилек в землището на с. Вълкосел, в размер на 2,750 актуван с АЧОС №
600 от 05.02.2015 година, която да бъде възстановена на наследниците на Мустафа Мехмедов
Чавдаров – бивш жител на село Вълкосел, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Рифат
Ахмедов Чалъков – бивш жител на село Фъргово.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №621
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№008049, находящ се в местността Атьов гроб в землището на село Фьргово, община Сатовча с
площ 1,661 дка, актуван с АЧОС №590 от 20.01.2015 година; имот №008048, находящ се в
местността Атьов гроб в землището на село Фъргово, община Сатовча с площ 0,826 дка,
актуван с АЧОС №589 от 20.01.2015 година, която да бъде възстановена на наследниците на
Рифат Ахмедов Чалъков – бивш жител на село Фъргово, при спазване на нормативните
изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Емин
Мехмедов Ходжов – бивш жител на село Кочан.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №622
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№030006, находящ се в местността Стара ливада в землището на село Кочан, община Сатовча с
в площ 0,298 дка, актуван с АЧОС №613 от 16.03.2015 година; имот №030307, находящ се в
местността Стара ливада в землището на село Кочан, община Сатовча с площ 1,315 дка, актуван
с АЧОС №614 от 16.03.2015 година; имот №030309, находящ се в местността Стара ливада в
землището на село Кочан, община Сатовча с площ 2,089 дка, актуван с АЧОС №615 от
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16.03.2015 година, която да бъде възстановена на наследниците на Емин Мехмедов Ходжов –
бивш жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по параграф 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти в собственост на Джамал
Ахмедов Бочуков – бивш жител на село Осина.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №623
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба „Земеделие”
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение №10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗ: имот
№004066, находящ се в местността Голямо блато в землището на село Осина, община Сатовча с
площ 0,196 дка, актуван с АЧОС № 629 от 18.03.2015 година; имот №004067, находящ се в
местността Голямо блато в землището на село Осина, община Сатовча с в площ 0,426 дка,
актуван с АЧОС №630 от 18.03.2015 година; имот №004068, находящ се в местността Голямо
блато в землището на село Осина, община Сатовча с в площ 0,413 дка, актуван с АЧОС 631 от
18.03.2015 година, която да бъде възстановена на наследниците на Джамал Ахмедов Бочуков –
бивш жител на село Осина, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
разрешение за изработване на ПУП – изменение на уличната регулация от О.Т. 86 до О.Т.
87 по плана на село Вълкосел.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ №624
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134,
ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията реши:
1. Дава съгласие да бъде частично изменена уличната регулация от О.Т. 86 до О.Т.
87 по плана на село Вълкосел.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
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