ПРОТОКОЛ № 49
От заседание на Общински съвет, проведено 30 юли 2015 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
съществуването на маломерни – самостоятелни и слети паралелки, в община Сатовча
за учебната 2015/2016 година
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №699
(отменено с Решение №733 от 1.9.2015 г.)
На основание 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 Общинският съвет – Сатовча,
допуска съществуването на маломерни – самостоятелни и слети паралелки, за учебната
2015/2016 година като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес извън определените по единни разходни стандарти както следва:

Училище

Клас

Необходими
Недостиг средства за
Вид паралелка
на
дофинансиученици
ране
(общо)

Брой
ученици

I
IV
Ха
Хб
XIа
XIб
VII
IX
VI
VII
VIII
Ха
Хб
XIIа
XIIб

15
15
18
17
18
17
13
17
10
17
14
18
17
18
14

самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна

1
1
0
1
0
1
5
1
8
1
4
0
1
0
4

СОУ – Вълкосел

XIб

14

самостоятелна

4

1272.00 лв.

ОУ – Крибул

I и II
III и IV
V и VI
VII и VIII

9
8
8
16

слята
слята
слята
слята

7
8
10
2

16 717.00 лв.

СОУ – Сатовча

СОУ – Кочан

СОУ – Слащен

1

1 272.00 лв.

1908.00 лв.

5724.00 лв.

ОУ – Долен

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

12
15
15
16
14
10
17
15
10
6
4
4
8
8
13
17
7
7
9
10
11
6

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

4
3
1
2
4
8
0
1
8
12
12
12
8
8
5
1
9
9
9
8
5
10

НУ – Фъргово

I и III
II и IV

5
8

слята
слята

11
8

18 684.00 лв.

НУ – Жижево

II и IV

6

слята

10

9 834.00 лв.

Обща сума за дофинасиране:

157 811.00лв.

ОУ – Плетена

ОУ – Ваклиново
ОУ – Боголин
ОУ – Туховища

ОУ – Годешево
НУ – Осина

6 833.00 лв.
4 770.00 лв.

9 833.00 лв.
23 601.00 лв.
12 783.00 лв.
31 468.00 лв.

13 112.00 лв.

Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
относно запазване на статута на средищни училища на СОУ „Св. св. Кирил и Методий”
– Сатовча, СОУ „Христо Смирненски” – Кочан, СОУ „Христо Ботев” – Вълкосел и
СОУ „Св. Климент Охридски” – Слащен, за учебната 2015/2016 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №700
На основание чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ПМС №84 за приемане на списък на
средищните училища в Република България и във връзка с § 6в, ал. 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета Общинският съвет –
Сатовча, реши:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да се запази статута на
средищни училища на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" – село Сатовча, СОУ "Христо
Смирненски" – село Кочан, СОУ "Христо Ботев" – село Вълкосел и СОУ "Св. Климент
Охридски" – село Слащен, за учебната 2015/2016 година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
Актуализация на Програмата за управление на имотите – общинска собственост, през
2015 година.
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С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №701
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, приета с Решение №570 от
12.02.2015 година и актуализирана с Решение №604 от 20.03.2015 година, с Решение
№635 от 19.05.2015 година и Решения №664 – 667 от 26.06.2015 година на Общински
съвет – Сатовча, а именно:
В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:
- към т. 7 – имот №007030, находящ се в местността Костадин и имот
№007033, находящ се в местността Градинки, в землището на село Кочан.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
Актуализация на Програмата за управление на имотите – общинска собственост, през
2015 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №702
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, приета с Решение №570 от
12.02.2015 година и актуализирана с Решение №604 от 20.03.2015 година, с Решение
№635 от 19.05.2015 година и Решения №664 – 667 от 26.06.2015 година на Общински
съвет – Сатовча, а именно:
В раздел A „Имоти, които общината има намерение да предостави под наем”
се добавя:
т. 12. Село Годешево бивша селска здравна служба - застроена площ 112 кв. м
на два етажа за:
- лекарски и зъболекарски кабинети;
т. 13. Село Туховища – част от административна сграда за:
- лекарски кабинет с площ от 43 кв.м;
т. 14. Село Слащен – бивша селска здравна служба със РЗП 304 кв.м за:
- два лекарски и един зъболекарски кабинета;
т. 15. Село Вълкосел – ІІ етаж от административна сграда (бивша здравна
служба) с площ 117 кв. м за:
- един лекарски и два зъболекарски кабинета;
т. 16. Село Боголин – бивш „ФЗП” с РЗП – 18 кв. м за:
- лекарски кабинет;
т. 17. Село Фъргово – сграда читалище и кметство за:
- два лекарски кабинета с обща площ 41 кв. м;
т.18. Село Ваклиново – част от административна сграда за:
- лекарски кабинет с площ от 78 кв. м
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- зъболекарски кабинет с площ от 28 кв. м;
т. 19. Село Кочан – бивша селска здравна служба с РЗП – 320 кв. м за:
- два лекарски кабинета с обща площ от 286 кв. м
- два зъболекарски кабинета с обща площ от 74 кв. м;
т. 20. Село Сатовча – бивша поликлиника с Сатовча с РЗП - 800 кв. м за:
- два лекарски кабинета с обща площ 184 кв. м
- един зъболекарски кабинет с площ 52 кв. м;
т. 21.Село Плетена – част от сграда читалище със застроена площ 360 кв. м за:
- лекарски кабинет с площ 80 кв. м
- зъболекарски кабинет с площ 15 кв. м;
т. 22. Село Долен – сграда кметство село Долен бивш „ФЗП” за:
- лекарски кабинет с площ 34 кв. м;
т. 23. Село Крибул – сграда кметство за:
- лекарски кабинет с площ 12 кв. м;
т. 24. Село Осина – сграда „ЦДГ” бивш „ФЗП” за:
- лекарски кабинет с площ 40 кв. м;
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
Актуализация на Програмата за управление на имотите – общинска собственост, през
2015 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №703
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, приета с Решение №570 от
12.02.2015 година и актуализирана с Решение №604 от 20.03.2015 година, с Решение
№635 от 19.05.2015 година и Решения №664 – 667 от 26.06.2015 година на Общински
съвет – Сатовча, а именно:
В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:
- към т. 5 - имот №027069, находящ се в местността Кавазови чешми, в
землището на село Фъргово, с площ 0.815 дка
- към т.16 - продажба на част от имот №045070, находящ се в местността
Поляните, в землището на село Годешево, с площ от 5.00 дка и поземлен имот с пл.
№510 от кв.15 по плана на село Годешево, с площ от 150 кв.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
Актуализация на Програмата за управление на имотите – общинска собственост, през
2015 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №704
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
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актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, в община Сатовча през 2015 година, приета с Решение №570 от
12.02.2015 година и актуализирана с Решение №604 от 20.03.2015 година, с Решение
№635 от 19.05.2015 година и Решения №664 – 667 от 26.06.2015 година на Общински
съвет – Сатовча, а именно:
В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:
- към т. 4. - поземлен имот пл. № 292 по плана на село Осина.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
приемане План за действие на община Сатовча за интегриране на ромите и други
граждани в уязвимо социално положение – 2014-2016 година.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №705
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане реши:
Приема План за действие на община Сатовча за интегриране на ромите
и други граждани в уязвимо социално положение, 2014 - 2016 година.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №706
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във
връзка със Заповед №ОА-АК-552 от 13.07.2015 година на Областния управител на
област с административен център – Благоевград, отменя свое Решение №681 от
26.06.2015 година за провеждане на публичен търг за продажбата на имот №002087 –
пасище с храсти, находящ се в местността Ливади, землището на село Жижево.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №707

–

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във
връзка със Заповед №ОА-АК-553 от 13.07.2015 година на Областния управител на
област с административен център – Благоевград, отменя свое Решение №682 от
26.06.2015 година за провеждане на публичен търг за продажбата на имот №002086 –
пасище с храсти, находящ се в местността Ливади, землището на село Жижево.
С 9 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №708
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общинският съвет – Сатовча, реши:
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1. На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация отменя свое решение №673 от 26 юни 2015.
2. На основание чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост дава
съгласие да бъдат отдадени под наем помещения – общинска собственост, за лекарски
и зъболекарски кабинети за срок от 10 години, както следва:
- Годешево – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел,
стая за женска и детска консултация, с обща площ 97 кв. м, разположен в сградата на
бивша селска здравна служба село Годешево на ЕТ „Д-р Ален Палов – Панацея –
ИППИМП
- Годешево – зъболекарски кабинет, чакалня, санитарен възел, с обща площ 15
кв. м, разположен в сградата на бивша селска здравна служба село Годешево на ЕТ
„Д-р Ибраим Мусов – АИППМПДМ – лекар по дентална медицина”
- Туховища – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел,
стая за женска и детска консултация, с обща площ 43 кв. м, разположен в
административна сграда (кметство и здравна служба) на ЕТ „Д-р Аблулах Лавчииев –
АПИИМП”
- Слащен – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел, стая
за женска и детска консултация, с обща площ 70 кв. м, разположен в сградата на бивша
селска здравна служба село Слащен на ЕТ „Д-р Аблулах Лавчииев – АПИИМП”
- Слащен – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел, стая
за женска и детска консултация, с обща площ 70 кв. м, разположен в сградата на бивша
селска здравна служба село Слащен на ЕТ „Д-р Здравко Шикиров – ИППИМП”
- Слащен – зъболекарски кабинет, чакалня, санитарен възел, с обща площ 70
кв. м, разположен в сградата на бивша селска здравна служба село Слащен на ЕТ „Д-р
Младен Пачеджиев – ИППДП – лекар по дентална медицина”
- Вълкосел – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел,
стая за женска и детска консултация, с обща площ 87 кв. м, разположен на втори етаж
от административна сграда село Вълкосел на ЕТ „Д-р Зинаида Даутева – ИППМП”
- Вълкосел – зъболекарски кабинет, чакалня, санитарен възел, с обща площ 22
кв. м, разположен на втори етаж от административна сграда село Вълкосел на ЕТ „Д-р
Младен Пачеджиев – ИППДП – лекар по дентална медицина”
- Вълкосел – зъболекарски кабинет, чакалня, санитарен възел, с обща площ 58
кв. м, разположен на втори етаж от административна сграда село Вълкосел на ЕТ „Д-р
Фатме Арнаудова – ИППДП – лекар по дентална медицина”
- Боголин – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел,
стая за женска и детска консултация, с обща площ 18 кв. м, разположен в част от
административна сграда село Боголин на ЕТ „Д-р Зинаида Даутева – ИППМП”
- Фъргово – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел,
стая за женска и детска консултация, с обща площ 25 кв. м, разположен на първи етаж
от административна сграда село Фъргово на ЕТ „Д-р Мария Стамболиева – ИППМП”
- Фъргово – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел,
стая за женска и детска консултация, с обща площ 16 кв. м, разположен на първи етаж
от административна сграда село Фъргово на ЕТ „Д-р Д-р Ани Моллова – ИППМП”
- Ваклиново – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел,
стая за женска и детска консултация, с обща площ 78 кв. м, разположен на първи етаж
от административна сграда село Ваклиново на ЕТ „Д-р Д-р Ани Моллова – ИППМП”
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- Ваклиново – зъболекарски кабинет, чакалня, санитарен възел, с обща площ
28 кв. м, разположен на втори етаж от административна сграда село Ваклиново на ЕТ
„Д-р Ивайло Моллов – ИППДП – лекар по дентална медицина”
- Осина – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел, стая
за женска и детска консултация, с обща площ 40 кв. м, разположен на част от сграда на
ЦДГ – Осина, първи етаж на СК „Медика – ГППМП” ООД
- Кочан – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел, стая
за женска и детска консултация, с обща площ 70 кв. м, разположен на втори етаж на
бивша селска здравна служба село Кочан на ЕТ „Д-р Д-р Ани Моллова – ИППМП”
- Кочан – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел, стая
за женска и детска консултация, с обща площ 216 кв. м, разположен на партерен и
първи етаж в бивша селска здравна служба село Кочан на СК „Медика – ГППМП” –
ООД
- Кочан – зъболекарски кабинет, чакалня, санитарен възел, с обща площ 18,30
кв. м, разположен на втори етаж на бивша селска здравна служба село Кочан на ЕТ
„Д-р Веселин Узунов – АПСМП – ИП”
- Кочан – зъболекарски кабинет, чакалня, санитарен възел, склад - втори етаж,
котелно - партер, всичко с обща площ 55 кв. м, разположен в сградата на бивша селска
здравна служба село Кочан на ЕТ „Д-р Ивайло Моллов – ИППМП – лекар по дентална
медицина”
- Сатовча – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел, стая
за женска и детска консултация, с обща площ 114 кв. м, разположен на първи етаж в
сграда бивша поликлиника село Сатовча на ЕТ „Д-р Мария Цачева – ИППМП”
- Сатовча – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел, стая
за женска и детска консултация, с обща площ 70 кв. м, разположен на втори етаж в
сграда бивша поликлиника село Сатовча на ЕТ „Д-р Мария Стамболиева – ИППМП”
- Сатовча – зъболекарски кабинет, чакалня, санитарен възел, с обща площ 52
кв. м, разположен на първи етаж в сграда бивша поликлиника село Сатовча на ЕТ „Д-р
Бойко Узунов – ИППДП – лекар по дентална медицина”
- Плетена – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел,
стая за женска и детска консултация, с обща площ 76 кв. м, разположен на първи етаж
в административна сграда село Плетена на ЕТ „Д-р Искрен Кальонев – АПМП - ИП”
- Плетена – зъболекарски кабинет, чакалня, санитарен възел, с обща площ 15
кв. м, разположен на втори етаж в административна сграда село Плетена на ЕТ „Д-р
Баря Камарска – ИППМП – лекар по дентална медицина”
- Долен – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел, стая
за женска и детска консултация, с обща площ 34 кв. м, разположен в сградата на бивша
ФЗП село Долен на ЕТ „Д-р Искрен Кальонев – АПМП - ИП”
- Крибул – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарен възел, стая
за женска и детска консултация, с обща площ 12 кв. м, разположен на първи етаж в
административна сграда село Крибул на ЕТ „Д-р Мария Цачева – ИППМП”.
3. На основание 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост определя
наемна цена в размер на 10 на сто от базисната наемна цена, определена в решение
№56 от 28 декември 2004 година на Общински съвет – Сатовча.
4. На основание чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост възлага на
кмета на община Сатовча до сключи договори при гореспоменатите условия.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
инвестиционен проект по програма „Региони в растеж” 2014-2020, свързан с
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обновяване и модернизацията на сградния фонд и оборудването в системата на
спешната помощ на територията на цялата страна.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №709
(изменено с Решение №732 от 1.9.2015 г.)
1.Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. l от Закона за
общинската собственост дава съгласието си за промяна вида собственост на УПИ ХII
от кв. 42 по действащия план на село Сатовча, с площ 1010 кв. м от публична
общинска собственост в частна общинска собственост.
2. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 34, ал. 4 във
връзка с чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост дарява в полза на държавата,
чрез областния управител, следния недвижим имот – частна общинска собственост, а
именно: УПИ ХII от кв. 42 по действащия план на село Сатовча с площ 1010 кв. м,
наличие на канализация, ток, вода и достъп до терена за изграждане на център/филиал
за спешна медицинска помощ село Сатовча.
3. При нереализиране на проекта да се предприемат действия за връщането на
процесния имот в собственост на община Сатовча.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
откриване на пенсионерски клуб в село Годешево, община Сатовча.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ № 710

–

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 1 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация реши:
Възлага на кмета на общината да изгради комисия от двама служители от
Общинска администрация и по един представител от всяка партия от общинския съвет,
която да направи оглед на помещението, което ще ползва Пенсионерски клуб –
Годешево, и да съгласува наемна цена на същото.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ № 711
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 6, ал. 1 – 3 от Наредба за
организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община
Сатовча дава съгласието си за откриване на пенсионерски клуб в село Годешево,
община Сатовча.
Пенсионерският клуб ще ползва помещение, находящо се на улица „Осми
март” № 8.
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Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажбата на земеделски имот №023048, находящ се
в местността Белково бърдо, в землището на село Плетена
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №712

–

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване –
ливада, с площ от 2,274 дка (два декара двеста седемдесет и четири квадратни метра),
находящ се в местността Белково бърдо, в землището на село Плетена, съставляващ
имот №023048, актуван с АЧОС №684 от 15.06.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 274.00
лв. и определя начална тръжна цена в размер на 2 274.00 лв.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
продажба.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажбата на имот №073056 – друга селскостопанска
територия, находящ се в местността Банян, землището на село Долен.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №713

–

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване –
друга селскостопанска територия, с площ от 0,455 дка (нула декара четиристотин
петдесет и пет квадратни метра), находящ се в местността Банян, в землището на село
Долен, съставляващ имот №073056, актуван с АЧОС №679 от 15.06.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 137.00 лв.
и определя начална тръжна цена в размер на 500.00 лв.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
продажба.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажбата на земеделски имот №073058 – друга
селскостопанска територия, находящ се в местността Банян, землището на село Долен.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет –
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №714
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен
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търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване –
друга селскостопанска територия, с площ от 0,426 дка (нула декара четиристотин
двадесет и шест квадратни метра), находящ се в местността Банян, в землището на село
Долен, съставляващ имот №073058, актуван с АЧОС №682 от 15.06.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 128.00 лв.
и определя начална тръжна цена в размер на 500.00 лв.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
продажба.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг за продажбата на земеделски имот №073057 , находящ се
в местността Банян, село Долен.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №715
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване –
друга селскостопанска територия, с площ от 0,341 дка (нула декара триста четиридесет
и един квадратни метра), находящ се в местността Банян, в землището на село Долен,
съставляващ имот №073057, актуван с АЧОС №680 от 15.06.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 102.00 лв.
и определя начална тръжна цена в размер на 350.00 лв.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
продажба.
Д Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча,
относно провеждане на публичен търг за продажбата на земеделски имот №073052 в
местността Банян, село Долен.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №716
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване –
друга селскостопанска територия, с площ от 0,073 дка (нула декара седемдесет и три
квадратни метра), находящ се в местността Банян, в землището на село Долен,
съставляващ имот №073052, актуван с АЧОС №681 от 15.06.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 22.00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 100.00 лв.
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3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
продажба.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за проектиране на захранващ
електропровод от табло мерене на ел. мрежата на населеното място до ел. табло на
съответната ПСОВ в селата Крибул, Долен, Осина, Фъргово, Ваклиново, Жижево,
Боголин, Туховища и Годешево.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №718
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията реши:
1. Разрешава изготвянето на ПУП – парцеларен план за трасе на:
- Захранващ електропровод от табло мерене в село Осина до ПСОВ – Осина,
находящ се в ПИ №285;
- Захранващ електропровод от табло мерене в село Крибул до ПСОВ –
Крибул, находящ се в ПИ №262;
- Захранващ електропровод от табло мерене в село Долен до ПСОВ – Долен,
находящ се в ПИ № 1;
- Захранващ електропровод от табло мерене в село Фъргово до ПСОВ –
Фъргово, находящ се в ПИ № 189;
- Захранващ електропровод от табло мерене в село Ваклиново до ПСОВ –
Ваклиново, находящ се в ПИ № 124;
- Захранващ електропровод от табло мерене в село Жижево до ПСОВ –
Жижево, находящ се в ПИ № 273;
- Захранващ електропровод от табло мерене в от село Боголин до ПСОВ –
Боголин, находящ се в ПИ № 253;
- Захранващ електропровод от табло мерене в село Туховища до ПСОВ –
Туховища, находящ се в ПИ №382;
- Захранващ електропровод от табло мерене в село Годешево до ПСОВ
Годешево, находящ се в ПИ № 503.
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
разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за проектиране на отвеждащ
колектор от съответната ПСОВ до точката на заустване в приемника за девет броя
ПСОВ в селата Крибул, Долен, Осина, Фъргово, Ваклиново, Жижево, Боголин,
Туховища и Годешево.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №719
11

–

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията реши:
1. Разрешава изготвянето на ПУП - парцеларен план за трасе на:
- Отвеждащ колектор от ПСОВ – Осина, находящ се в ПИ № 285 до
приемника, съгласно разрешителното за заустване;
- Отвеждащ колектор от ПСОВ – Крибул, находящ се в ПИ №262 до
приемника, съгласно разрешителното за заустване;
- Отвеждащ колектор от ПСОВ – Долен, находящ се в ПИ №1 до приемника,
съгласно разрешителното за заустване;
- Отвеждащ колектор от ПСОВ – Фъргово, находящ се в ПИ №189 до
приемника, съгласно разрешителното за заустване;
- Отвеждащ колектор от ПСОВ – Ваклиново, находящ се в ПИ №124 до
приемника, съгласно разрешителното за заустване.
- Отвеждащ колектор от ПСОВ – Жижево, находящ се в ПИ № 273 до
приемника, съгласно разрешителното за заустване;
- Отвеждащ колектор от ПСОВ – Боголин, находящ се в ПИ № 253 до
приемника, съгласно разрешителното за заустване;
- Отвеждащ колектор от ПСОВ – Туховища, находящ се в ПИ №382 до
приемника, съгласно разрешителното за заустване;
- Отвеждащ колектор от ПСОВ – Годешево, находящ се в ПИ №503 до
приемника, съгласно разрешителното за заустване.
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 искане по
пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имоти в землището на село Вълкосел в
собственост на Мустафа Байрямов Чавдаров – бивш жител на село Вълкосел.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №720
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ реши:
Предоставя на Общинска служба по земеделие – село Сатовча, земя от
общинския поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал.
2 от ЗСПЗЗ:
- имот №072038, находящ се в местността Ширметев рид, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ 4,549 дка, актуван с АЧОС №692 от 02.07.2015 год.
- имот №006112, находящ се в местността Кочине (Кара рид), землището на
село Вълкосел, община Сатовча, с площ 3,618 дка, актуван с АЧОС №688 от
15.06.2015 год.
- имот №006115, находящ се в местността Кара рид, землището на село
Вълкосел, община Сатовча с площ 0,640 дка, актуван с АЧОС №587 от 16.01.2015
година
- имот №006114, находящ се в местността Кара рид, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ 1,568 дка, актуван с АЧОС №602 от 05.02.2015
година
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- имот №004009, находящ се в местността Горни шишилек, землището на село
Вълкосел, община Сатовча с площ 1,189 дка, актуван с АЧОС №687 от 15.06.2015
година
- имот №004008, находящ се в местността Горни шишилек, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ 1,117 дка, актуван с АЧОС №686 от 15.06.2015
година
- имот №004006, находящ се в местността Горни шишилек, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ 1,265 дка, актуван с АЧОС №685 от 15.06.2015
година, които да бъдат възстановени на наследниците на Мустафа Байрямов 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 пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имот в землището на село
Слащен в собственост на Мехмед Мустафов Палов – бивш жител на село Слащен.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №721
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ реши:
Предоставя на Общинска служба по земеделие село Сатовча земя от общинския
поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот №000370, находящ се в местността Куртева лъка, землището на село
Слащен, община Сатовча, с площ 4,179 дка, актуван с АЧОС №704 от 14.07.2015
година, който да бъде възстановен на наследниците на Мехмед Мустафов Палов –
бивш жител на село Слащен, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имоти в землището на село
Сатовча в собственост на Садике Ахмед Читак – бивш жител на село Сатовча„
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №722
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ реши:
Предоставя на Общинска служба по земеделие село Сатовча земя от общинския
поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот №045063, находящ се в местността Бели бряг, землището на село
Сатовча, община Сатовча, с площ 3,687 дка, актуван с АЧОС №637 от 20.04.2015
година
- имот №000447, находящ се в местността Тузлуолан, землището на село
Сатовча, община Сатовча, с площ 1,875 дка, актуван с АЧОС №702 от 14.07.2015
година
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- имот №000448, находящ се в местността Тузлуолан, землището на село
Сатовча, община Сатовча, с площ 0,657 дка, актуван с АЧОС №700 от 14.07.2015
година
- имот № 000450, находящ се в местността Тузлуолан, землището на село
Сатовча, община Сатовча, с площ 0,701 дка, актуван с АЧОС №701 от 14.07.2015
година, които да бъдат възстановени на наследниците на Садике Ахмед Читак – бивш
жител на село Сатовча, при спазване на нормативните изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имоти в землището на село
Вълкосел в собственост на Мехмед Мустафов Карамустафов – бивш жител на село
Вълкосел.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №723
Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ реши:
Предоставя на Общинска служба по земеделие село Сатовча земя от общинския
поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот №001012, находящ се в местността Вараде, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ 0,418 дка, актуван с АЧОС №705 от14.07.2015
година
- имот №009107, находящ се в местността Кондака, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ 0,445 дка, актуван с АЧОС №706 от 14.07.2015
година
- имот №002007, находящ се в местността Ливади, землището на село
Жижево, община Сатовча, с площ 1,070 дка, актуван с АЧОС №707 от 14.07.2015
година
- имот №002100, находящ се в местността Ливади, землището на село
Жижево, община Сатовча, с площ 0,478 дка, актуван с АЧОС №708 от 14.07.2015
година
- имот №002098, находящ се в местността Ливади, землището на село
Жижево, община Сатовча, с площ 0,272 дка, актуван с АЧОС №709 от 14.07.2015
година
- имот №002048, находящ се в местността Ливади, землището на село
Жижево, община Сатовча, с площ 0,504 дка, актуван с АЧОС №710 от 14.07.2015
година
- имот №002096, находящ се в местността Ливади, землището на село
Жижево, община Сатовча, с площ 0,473 дка, актуван с АЧОС №711 от 14.07.2015
година, които да бъдат възстановени на наследниците на Мехмед Мустафов
Карамустафов – бивш жител на село Вълкосел, при спазване на нормативните
изисквания.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
бракуване на водоем – частна общинска собственост, с площ 5,785 дка, съставляващ
имот №055027, находящ се в местността Ръсевица по карта на землището на село
Плетена.
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С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №724
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
реши: дава съгласие да се бракува водоем – частна общинска собственост, с площ 5,785
дка (пет декара седемстотин осемдесет и пет квадратни метра), съставляващ имот
№055027, находящ се в местността Ръсевица по картата на землището на село Плетена,
актуван с акт за частна общинска собственост №690 от 15.06.2015 год. и да се промени
начина на трайно ползване от „водоем” на „ливада”.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по. чл.78а от ППЗСПЗЗ
до Общинска служба по земеделие – село Сатовча, за промяна на начин на трайно
ползване на имота.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
относно одобряване разходите за командировка за периода 01.01.2015 – 30.06.2015
година.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №725
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната реши:
Одобрява разходите за командировка за периода от 01.01.2015 година до
30.06.201 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, в размер 840 лева
на основание командировъчни заповеди №№007, 014, 028, 045, 069, 096, 109, 134, 148,
155, 192, 194, 222, 241, 242, 251, 296, 299, 302, 324, 330, 343 и 350.
Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет –
Сатовча, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет и неговите
комисии за периода януари – юни 2015 година.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №726

–

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
януари – юни 2015 година.
Докладна записка от Михаил Парпелов – жител на село Слащен, относно
обезщетяване за невъзстановен имот.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет –
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №727
15

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет възлага на кмета
на общината да предприеме мерки за придобиване на резервоар – държавна
собственост, находящ се в имот №000487.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред в община
Сатовча.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет –
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №728
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация допълва и изменя Наредба №1 за опазване
на обществения ред в община Сатовча, приета на 28.02.2000 г., изменена Решение №93
от 6.04.2004 г., Решение №97 от 17.09.2008 г. и с Решение № 41 от 29.12.2011 г., както
следва:
В чл. 2 се добавят следните нови алинеи:
(5) Забранява се извършването на дейности от битов и стопански характер в
жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на
живущите, между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и
21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по
организирано събиране и извозване на битовите отпадъци.
(6) Забранява се извършването на дейности, причиняващи шум, отделяне на
прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми,
съгласно действащото законодателство на Република България.
(7) Забранява се пребиваването, извън домовете на лица под 14 години, без
придружител – пълнолетно лице, след 20.00 часа;
(8) Забранява се на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да
пребивават на обществени места след 22.00 часа, освен когато са придружени от
родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго
правно основание или пълнолетно дееспособно лице, снабдено с писмен документ за
изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица, полагащи грижи за
непълнолетни на друго правно основание.
В чл. 3, ал. 2 думата „газово” се заменя с „всякакъв вид” и се добавя нова
ал. 3. Употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни
материали, паленето на огън и хвърляне на неугасени предмети на обществени места,
улици, паркове и други.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно
подготвителни дейности за създаване на партньорство между община Сатовча и
община Сърница по прилагането на териториите им на Воденото от общностите
местно развитие, съгласно действащите нормативни актове в тази посока.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №729
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–

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие община Сатовча да предприеме, съгласувано с представители
на публичния, стопанския и нестопанския сектор, всички необходими действия по
прилагането на територията на община Сатовча на Водената от общностите местно
развитие (ВОМР), съгласно действащите нормативни актове в тази посока.
2. Дава съгласие община Сатовча да създаде обединение (партньорство) със
съседната община Сърница по прилагането на териториите им на Воденото от
общностите местно развитие (BOМP), съгласно действащите нормативни актове в тази
посока.
3. Възлага на д-р Арбен Мустафов Мименов – кмет на община Сатовча, или на
упълномощен от него представител да извършва цялостна координация на процеса по
подготовка на община Сатовча за прилагането на Воденото от общностите местно
развитие (ВОМР).
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
разрешение за изработване на специализиран подробен устройствен план за поземлени
имоти в горска територия с №000431, №000432, №000433 и №000434, в землището на
село Плетена за концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни
материали – гнайси, гнайсошисти и амфболити.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет
Сатовча, прие:

–

РЕШЕНИЕ №730
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ реши:
1. Разрешава изработването на Специализиран подробен устройствен план
(СПУП) за поземлени имоти в горска територия с №№000431, 000432, 000433 и 000434
в землището на село Плетена за концесия за добив на подземни богатства скалнооблицовъчни материали - гнайси, гнайсошисти и амфиболити.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
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