ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 07541/22-83
e-mail: obs_satovcha@abv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ № 14
От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 21.09.2012 година.
Дневен ред:
1. Информация относно добива на дърва от ТП „ДЛС Дикчан” с. Сатовча.
1а. Информация относно финансовото състояние на общински фонд „С един
лев в помощ на болните деца от община Сатовча” и изпълнението на приетите
решения.
2. 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 2012 / 2013 година, съгласно чл.11 и ал.11а от Наредба
№ 7 на МОМН от 29 декември 2000 г./ 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.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
поемане на дългосрочен общински дълг, чрез договор за банков кредит.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
разглеждане и приемане на експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител ЕТ
„Георги Чобанов” – 2000” гр. Банско за дълготрайни материални активи, както следва:
1. Товарен автомобил „Краз 256 Б1”
2. Булдозер „Т – 170”
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
разглеждане и приемане на експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител
„Селма” ЕООД гр. Гоце Делчев за УПИ – парцел 170 от кв. 19 по плана на село
Сатовча с обща площ – 250 кв.м, ведно с построените в него: двуетажна масивна
сграда, пристройка към същата и пункт за изкупуване на мляко – частна общинска
собственост, актуван с АОС № 289 / 20.03.2012 год.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
разглеждане и приемане на експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител
„Селма” ЕООД гр. Гоце Делчев за УПИ – парцел II – 405 от кв. 27 по плана на село
Слащен с обща площ – 1140 кв.м, ведно с построената в него двуетажна масивна
сграда със застроена площ от 390 кв.м – частна общинска собственост, актуван с
АОС № 295 / 16.05.2012 г.
7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отстъпено право за строеж на 10
броя гаражи в УПИ – X от кв. 40 по плана на село Ваклиново и приемане на експертна
оценка изготвена от „ Селма” ЕООД – гр. Гоце Делчев.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
събаряне на два броя дървени постройки ( бараки ), находящи се в УПИ III от кв.35 по
плана на с. Сатовча и провеждане на публичен търг за продажба на ДМА, които не се
ползват от СОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Сатовча.

9. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
спазване на стандартите и изискванията на кръстосано съответствие съгласно
Методиката на прилагане на кръстосаното съответствие в България, утвърдена със
Заповед № РД 09 – 1102 / 08.08.2012 година на Министъра на земеделието и
храните и във връзка с почистването на пасищата и мерите от нежелана
растителност и опазването им от навлизане на дървесна и храстовидна растителност
в тях.
10. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно извършване на сеч на ветрозащитен пояс от тополи находящ се в местността
„Тозлуолан” в землището на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.
11. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно изменение на уличната регулация в кв.2 между О.Т. 250а към О.Т. 299 по
плана на село Сатовча.
12. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно промяна на начин на трайно ползване на имот, публична общинска
собственост – пасище, мера, съгласно чл.25, ал.1 и ал.9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл.45и от ППЗСПЗЗ.
13. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Сатовча през 2012 година, приета с решение № 54
от 27.01.2012 година, на Общински съвет Сатовча.
14. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно:
1. Върнато от Областния управител Решение № 186 / 16.08.2012 година на
Общински съвет Сатовча и отмяна на същото.
2. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Сатовча през 2012 г., приета с Решение № 54 от
27.01.2012 г. актуализирана с Решение № 95 от 27.04.2012 г., актуализация с
решение № 156, Протокол № 11 / 27.06.2012 година на Общински съвет Сатовча.
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем
на футболно игрище ( стадион ), находящ се УПИ XVIII от кв.38 по плана на село
Вълкосел, актуван с акт за публична общинска собственост № 193 / 13.12.2006
година.
15. Заповед № ОА – АК – 437 / 09.08.2012 г. на Областен управител
Благоевград.
15а. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно извършване на необходимите ремонтни дейности за заздравяване и
поправяне на строеж „Стара сграда ЦДГ” с. Вълкосел находящ се в УПИ VII от кв. 24
по плана на с. Вълкосел.
15б. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно кандидатстване на община Сатовча с предложение: „Традиции при
предлагане и консумация на риба в България и други европейски страни” по
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, приоритетна ос № 3, „Мерки
и от общ интерес”, мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”.
16. Молба от Камен Малинов Каменов за разглеждане на 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 заповед за
предоставяне на имот придобит от общината на основание чл.19 от ЗСПЗЗ в
собственост на Исмаил Мустафов Селимов – бивш жител на село Плетена.
17. Молба от „ВИТАЛМЕД”ООД, ЕИК 131255950, гр. София, ул. „Бачо Киро”
№10.
18. Жалба от Алил Еминов Качанов, собственик на дървопреработвателен цех,
с. Сатовча.

19. Заявление от Стефан Димитров Карамитев, гр. Благоевград.
20. Молба от Реджеп Кьойбаши от село Плетена, Община Сатовча.
21. Молба от Тодор Николов Мицикулев, собственик на постройката в която се
помещава кметството в с. Долен.
21а. Докладна записка относно преместване на канцеларията на кмета на с.
Долен от сградата на „Кметство и здравна служба” с. Долен, находяща се в УПИ I от
кв.18 по плана на с. Долен, в сградата на „Училище” с. Долен находяща се в УПИ I
кв.38 по плана на с. Долен.
22. Преписка постъпила от администрацията на Президента на Република
България относно опрощаване на задължения към държавно обществено
осигуряване по молба на Мариана Илиева Севриева от село Ваклиново, община
Сатовча.
23. Питане от Общинските съветници на ПП „ГЕРБ” община Сатовча относно
транспортната схема в община Сатовча.
24. Молба от собствениците на жилища в квартал „Трапа” с. Слащен, община
Сатовча.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 187
Общински съвет – Сатовча на основание чл.45 и чл.46 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема за разглеждане
внесената информация за добива на дърва от Държавно лесничейство Сатовча
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 188
Общински съвет – Сатовча на основание чл.45 и чл.46 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема за разглеждане
внесената докладна записка от Кмета на Община Сатовча относно, преместване на
канцеларията на кмета на село Долен от сградата на „Кметство и здравна служба”
село Долен находяща се в УПИ I от кв.18 по плана на село Долен в сградата на
„Училище” село Долен находяща се в УПИ I от кв.38 по плана на село Долен.
Информация от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно
финансовото състояние на общински фонд „С един лев в помощ на болните
деца от община Сатовча” и изпълнението на приетите решения.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 189
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, Глава
трета от Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните
деца от община Сатовча”, приема информация за второто четиримесечие на 2012
година за финансовото състояние на Общински фонд „С един лев в помощ на
болните деца от община Сатовча” и изпълнението на приетите решения за отпускане
на средства от фонда.

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно, Съществуването на маломерни – самостоятелни и слети паралелки в
училищата на община Сатовча за учебната 2012 / 2013 год., съгласно чл.11 и
чл.11а от Наредба № 7 на МОМН 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.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 190
На основание чл.11 и чл.11а от Наредба № 7 на МОМН за определяне броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена Общински съвет – Сатовча допуска
съществуването на маломерни – самостоятелни и слети паралелки за учебната
2012 / 2013 год. като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти както
следва:

Училище

Брой
ученици

Вид
паралелка

Недостиг
на
ученици

VII а – клас
VIII a – клас
VIII б – клас
X а – клас
X б – клас

17
16
17
17
16

1
2
1
1
2

II – клас
IV – клас
V – клас
VI – клас
VII – клас
VIII – клас

15
13
11
12
15
9

НУ – Осина

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

9
5
11
10
11
10
12
9
9

самостоятелн
а
самостоятелн
а
самостоятелн
а
самостоятелн
а
самостоятелн
а
самостоятелн
а
самостоятелн
а
самостоятелн
а
самостоятелн
а
самостоятелн
а
самостоятелн
а
слята
слята
слята
слята
слята
слята
слята
слята
слята

7
11
7
8
5
6
6
9
7

НУ – Жижево

I и III – клас

7

слята

9

СОУ - Вълкосел

ОУ - Плетена

ОУ – Годешево

ОУ – Крибул

Клас

1
3
7
6
3
9

Необходими
средства за
дофинансиране
/общо /
2 065.00 лв.

8 555.00 лв.

29 205.00 лв.
15 340.00 лв.

6 195.00 лв.
7 965.00 лв.

Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно
разглеждане и приемане на експертни оценки, изготвени от лицензиран
оценител ЕТ „Георги Чобанов” – 2000” гр. Банско за дълготрайни материални
активи, както следва:
1. Товарен автомобил „Краз 256 Б1”
2. Булдозер „Т – 170”
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 191
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от закона за общинската
собственост Общински съвет Сатовча приема изготвените оценки от независим
лицензиран оценител ЕТ „Георги Чобанов – 2000” гр. Банско за дълготрайни
материални активи, както следва:
1. Товарен автомобил „Краз 256 Б1” – в размер на 2000 лв. ( без ДДС )

2. Булдозер „Т – 170” - в размер на 10 000 лв. ( без ДДС )
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно разглеждане и приемане на експертна оценка, изготвена от лицензиран
оценител „Селма” ЕООД гр. Гоце Делчев за УПИ – парцел 170 от кв. 19 по плана
на село Сатовча с обща площ – 250 кв.м, ведно с построените в него: двуетажна
масивна сграда, пристройка към същата и пункт за изкупуване на мляко – частна
общинска собственост, актуван с АОС № 289 / 20.03.2012 год.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ 192
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет
Сатовча приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител „Селма”
ЕООД гр. Гоце Делчев за УПИ – парцел XXIII – 170 от кв. 19 по плана на с. Сатовча с
обща площ – 250 кв.м., ведно с построените в него: двуетажна масивна сграда,
пристройка към същата и пункт за изкупуване на мляко – частна общинска
собственост, в размер на 23 100 лв. ( без ДДС )
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно разглеждане и приемане на експертна оценка, изготвена от лицензиран
оценител „Селма” ЕООД гр. Гоце Делчев за УПИ – парцел II – 405 от кв. 27 по
плана на село Слащен с обща площ – 1140 кв.м, ведно с построената в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ от 390 кв.м – частна общинска
собственост, актуван с АОС № 295 / 16.05.2012 г.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ №193а
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и ч.41, ал.2 от ЗОС приема
изготвената оценка от независим лицензиран оценител „Селма” ЕООД гр. Гоце
Делчев за УПИ – парцел II – 405 от кв.27 по плана на с. Слащен с обща площ – 1140
кв.м, ведно с построената с построената в него двуетажна масивна сграда със
застроена площ от 390 кв.м – частна общинска собственост, в размер на 33 000 лв.
( без ДДС ).
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно:
1. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Сатовча през 2012 год., приета с Решение № 54
от 27.01.2012 година актуализирана с Решение № 95 от 27.04.2012 година,
актуализация с Решение № 156, Протокол № 11 /27.06.2012 година на Общински
съвет Сатовча;
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отстъпено право за
строеж на 10 броя гаражи в УПИ – X от кв. 40 по плана на село Ваклиново,
актуван с акт за частна общинска собственост № 303 / 24.07.2012 година, и
приемане на експертна оценка изготвена от „ Селма” ЕООД – гр. Гоце Делчев.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ №193

1. Общински съвет Сатовча на основание чл.8, ал.9, от ЗОС, приема следната
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост в община Сатовча през 2012 година, приета с Решение № 54 от
27.01.2012 г. актуализирана с Решение № 95 от 27.04.2012 г. актуализация с Решение
№ 156, Протокол № 11/27.06.2012 г. на Общински съвет – Сатовча.
В точка III „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, УЧРЕДЯВАНЕ
НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ, УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ И
УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО И ПРЕЗ ИМОТИ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В
КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ
ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ”, да се добави:
Раздел „В” – „Описание на имотите, които общината има намерение да учреди /
отстъпи / възмездно право на строеж”, се добавя:
т.1 Учредяване възмездно право на строеж на 10 броя гаражи в УПИ X от кв.40
по плана на село Ваклиново.
2. Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37,
ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да бъде проведен
публичен търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж на 10 броя гаражи в
УПИ – X от кв.40 по плана на село Ваклиново, със застроена площ – 6.00 / 3.50 м или
21 м2 – за 1бр. гараж.
3. Утвърждава оценката на лицензиран оценител, възлизаща на 330.00 лв.
( без ДДС ) за 1 бр. гараж.
4. Възлага на Кмета на община Сатовча да сключи договор за отстъпено право
на строеж със спечелилия търга.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно събаряне на два броя дървени постройки (бараки), находящи се в УПИ
III от кв. 35 по плана на село Сатовча и провеждане на публичен търг за
продажба на ДМА, които не се ползват от СОУ „Св.св. Кирил и Методий”
с.Сатовча.
С 16 гласа „за” без „против” и „въздържал се” Общински съвет Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ №194
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА общински съвет Сатовча:
1. Дава съгласието си да бъдат съборени два броя дървени постройки
(бараки), които попадат в УПИ III от кв.35 по плана на село Сатовча.
2. Упълномощава директора на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” – село Сатовча
да организира безопасното премахване на дървените постройки (бараки).
3. Упълномощава директора на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” – село Сатовча
да проведе публичен търг за продажба на ДМА, а именно: Банзик – 1 бр., Абрихт – 1
бр., „Петоперационна машина” – 1 бр., Бормашини – 2 бр., Стругове – 3 бр. и Шлайв
машина – 1 бр. по цени определени от независим лицензиран оценител.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно спазване на стандартите и изискванията на кръстосано съответствие
съгласно Методиката на прилагане на кръстосаното съответствие в България,
утвърдена със Заповед № РД 09 – 1102 / 08.08.2012 година на Министъра на

земеделието и храните и във връзка с почистването на пасищата и мерите от
нежелана растителност и опазването им от навлизане на дървесна и
храстовидна растителност в тях.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ №195
1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава
съгласието си да бъдат почистени пасищата и мерите на територията на община
Сатовча от нежелана растителност и да бъдат предприети мерки за опазване на
същите от навлизане на дървесна и храстовидна растителност.
2. Маркирането и провеждането на сечите да бъдат изпълнени съгласно
разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество.
3. Добитата дървесина да се използва за задоволяване на част от нуждите за
дърва за огрев.
4. От обектите за почистване да бъдат изключени общински гори неправилно
отразени като пасища и мери по начин на трайно ползване в картата на
възстановената собственост.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно извършване на сеч на ветрозащитен пояс от тополи находящ се в
местността „Тозлуолан” в землището на село Сатовча, община Сатовча, област
Благоевград.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ №196
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча дава
съгласие да бъде изсечен ветрозащитен пояс, съгласно действащото
законодателство находящ се в местността „Тозлуолан” в землището на село Сатовча,
представляващи имоти с № 5014 ( 3.531 дка ), № 5015 ( 3.089 дка ) и № 5016 ( 9.845
дка ) по картата на възстановената собственост.
2. Утвърждава следните цени за продажба по тарифа на корен, както следва:
I „а” и I клас – 55.00 лв.
II клас
- 45.00 лв.
III клас
- 35.00 лв.
IV и V клас - 30.00 лв.
VI клас
- 25.00 лв.
ОЗМ
- 35.00 лв.
- дърва за огрев – 8.00 лв. на плътен куб.м
Посочените цени са без ДДС
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно изменение на уличната регулация в кв.2 между О.Т 250а към О.Т. 299 по
плана на село Сатовча.
С 12 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ №197
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2. т.6 от ЗУТ
Общински съвет Сатовча дава съгласие да бъде частично изменена уличната

регулация в кв.2 между О.Т. 250а и О.Т. 299 по плана на село Сатовча, община
Сатовча, област Благоевград, като улицата под УПИ XLVIII остане 2,00 м.
2. Площта от 32 кв.м., която се предава при изменението на уличната
регулация към УПИ XLVIII, имот пл. номер 104 от кв.2 по плана на село Сатовча да се
заплати на Общинска администрация по цени, определени от лицензиран оценител.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно промяна на начин на трайно ползване на имот, публична общинска
собственост – пасище, мера, съгласно чл.25, ал.1 и ал.9 от ЗСПЗЗ и във връзка
с чл.45и от ППЗСПЗЗ.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ №198
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.45и от ППЗСПЗЗ
Общински съвет Сатовча дава съгласие да бъде променен начинът на трайно
ползване на имот – публична общинска собственост, представляващ пасище, мера на
изоставена нива, както следва:
- имот № 000062, с площ от 36.665 дка, находящ се в м. „Тузлуолан”, в землището на
село Сатовча, община Сатовча.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Сатовча през 2012 година, приета с решение №
54 от 27.01.2012 година.
С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”
приема:
РЕШЕНИЕ №199

Общински съвет Сатовча

1. На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет Сатовча приема следната
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост в община Сатовча през 2012 година, приета с Решение № 54 от
27.01.2012 година.
В раздел „Б” - „Описание на имотите, които общината има намерение да
продаде” се добави:
т.13. Продажба на земеделска земя, имот № 000087, в землището на село Долен,
община Сатовча в местността „Костадин” с площ от 8.197 дка.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно
1. Върнато от Областния управител Решение № 186 / 16.08.2012 година на
Общински съвет Сатовча и отмяна на същото;
2. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост в община Сатовча през 2012 г., приета с Решение № 54
от 27.01.2012 г., актуализирана с Решение № 95 от 27.04.2012 г., актуализация с
Решение № 156, Протокол № 11 / 27.06.2012 г. на Общински съвет – Сатовча; 3.
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на
футболно игрище ( стадион ), находящ се в УПИ XVIII от кв.38 по плана на село
Вълкосел, актуван с акт за публична общинска собственост № 193 / 13.12.2006 г.
С 14 гласа „за без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:

РЕШЕНИЕ №200
1. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК-479 /
30.08.2012 г. на Областния управител Благоевград, Общински съвет Сатовча отменя
свое Решение № 186 / 16.08.2012 г.
2. Общински съвет Сатовча на основание чл.8, ал.9 от ЗОС, приема следната
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост в община Сатовча през 2012 г., приета с Решение № 54 от 27.01.2012 г.,
актуализирана с Решение № 95 от 27.04.2012 г. актуализация с Решение № 156,
Протокол № 11 / 27.06.2012 г. на Общински съвет – Сатовча.
В раздел „А” – „Описание на имотите, които общината има намерение да
предостави под наем” се добавя:
т.10. Отдаване под наем на общински терен – футболно игрище (стадион),
ведно със съблекалня със застроена площ 117 кв.м., находящ се в УПИ XVIII от кв.38
по плана на село Вълкосел, с обща площ на имота 10 933 кв.м.
1. Общински съвет Сатовча упълномощава Кмета на община Сатовча да
прекрати договора от 20.05.2009 година за безвъзмездно ползване на футболно
игрище ( стадион ) село Вълкосел сключен с Футболен клуб „Стрела – 2003” с.
Вълкосел.
2. Общински съвет – Сатовча на основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и
чл.14, ал.7 от ЗОС, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на общински терен – футболно игрище 9 стадион ), ведно със
съблекалня със застроена площ 117 кв.м., находящ се в УПИ XVIII от кв.38 по плана
на село Вълкосел, с обща площ на имота 10 933 кв.м. със срок на ползване 8 години.
3. Общински съвет Сатовча на основание чл.14, ал.8 от ЗОС, определя
месечна наемна цена в размер на 100 лв. ( с ДДС )
Постъпила от Областна администрация заповед № ОА – АК – 437 /
09.08.2012 година, с която се връща Решение № 165 от Протокол № 12 /
26.07.2012 година на общински съвет Сатовча за ново обсъждане.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”
приема:
РЕШЕНИЕ № 201

Общински съвет Сатовча

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА отменя свое решение № 165 от 26.07.2012
година.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно извършване на ремонтни дейности за заздравяване и поправяне на
строеж „Стара сграда ЦДГ” с. Вълкосел, находящ се в УПИ VII от кв.24 по плана
на с. Вълкосел.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 202
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Сатовча:
1. Одобрява протокола на комисията от 31.08.2012 г. по чл.196, ал.1 от ЗУТ.

2. Упълномощава кмета на Община Сатовча да предприеме мерки за
заздравяване и поправяне на строеж „Стара сграда ЦДГ” с. Вълкосел до състояние,
отговарящо на съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 от ЗУТ.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча относно
кандидатстване на община Сатовча с предложение: „Традиции при предлагане
и консумация на риба в България и други европейски страни” по Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство”, приоритетна ос № 3, „Мерки и от
общ интерес”, мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 203
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Сатовча дава
съгласие община Сатовча:
1. Да кандидатства с проект „Традиции при предлагане и консумация на риба в
България и други европейски страни” за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ от Европейски фонд за рибарство по Оперативна програма за развитие на
сектор „рибарство” ( 2007-2013 година ), приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”,
Мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”.
2. Дава съгласието си кметът на община Сатовча да инициира работата,
свързана с подготовката, разработването и подаването на проект „Традиции при
предлагане и консумация на риба в България и други европейски страни”.
3. Дава съгласието си кметът на община Сатовча, д-р Арбен Мименов, да
подписва всички документи, свързани с кандидатстването по проект: „Традиции при
предлагане и консумация на риба в България и други европейски страни”, както и да
подписва договора за безвъзмездна финансова помощ, в случай че проектът бъде
одобрен за финансиране.
Искане на „ВИТАЛМЕД” ООД относно
подобрения на отдаден от община Сатовча имот.

изплащане

за

извършени

С 15 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 204
На основание чл.17 от ЗОС и т.10 от договор № 10/26.07.2007 година Общински
съвет Сатовча отхвърля искането на „ВИТАЛМЕД” ООД за изплащане на извършени
подобрения на отдадения имот от Общината с договор № 10/26.07.2001 година –
помещение с РЗП-87кв.м., находящ се на партерния етаж на жилищен блок, село
Сатовча, ул. „Елин Пелин” № 2.
Жалба от Алил Еминов Качанов – собственик на дървопреработвателен цех
– УПИ XVI, кв.76 към фирма ЕТ „Лилко Качанов – Качан” с. Сатовча.
С 16 гласа „за”, бе „против” и без „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 205
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча възлага на кмета
на Община Сатовча да назначи комисия, която да отиде на място и състави протокол
и предложение за решение на въпроса.

Молба от Реджеп Кьойбаши, с. Плетена за закупуване на имот находящ се в
с. Плетена.
С 10 гласа „за”, 1 глас „против” и 2 гласа „въздържали се” Общински съвет
приема:
РЕШЕНИЕ № 206
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча възлага на кмета
на Община Сатовча да назначи комисия, която да отиде на място и състави протокол
и предложение за решение на въпроса.
Докладната записка относно преместване на канцеларията на кмета на село
Долен от сградата на „Кметство и здравна служба” село Долен находяща се в
УПИ I от кв.18 по плана на село Долен в сградата на „Училище” село Долен
находяща се в УПИ I от кв.38 по плана на село Долен.
С 11 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се” Общински съвет
Сатовча приема:
РЕШЕНИЕ № 207
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет реши да се заплаща
наем в размер на 200 лв. на Тодор Мицикулев, в чиито имот временно се помещава
кметството на с. Долен до преместването на същото в друго помещение.
Молба от Тодор Николов Мицикулев – собственик на постройка в която се
помещава кметството с. Долен.
С 13 гласа „за”, 2 гласа „въздържали се” и без „против” Общински съвет
приема:
РЕШЕНИЕ № 208
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча:
Възлага на кмета на община Сатовча да предприеме мерки за преместването
на канцеларията на кметство с. Долен от сградата на „Кметство и здравна служба”
село Долен находяща се в УПИ I от кв.18 по плана на с. Долен в сградата на
„Училище” село Долен находяща се в УПИ I кв.38 по плана на с. Долен.
Преписка постъпила от администрацията на Президента на Република
България, относно опрощаване на задължения към държавно обществено
осигуряване по молба на Мариана Илиева Севриева от село Ваклиново, община
Сатовча, област Благоевград.

С 15 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се” Общински съвет Сатовча
приема:
РЕШЕНИЕ № 209
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ 2773 / 1980г. и
чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет Сатовча
изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на
задължението в размер на 1 906.96 /хиляда деветстотин и шест лева и деветдесет и

шест стотинки/, от които 1445.55 лв./ хиляда четиристотин четиридесет и пет лева и
петдесет и пет стотинки/ - главница и 465.41 лв. /четиристотин шестдесет и пет лева и
четиридесет и една стотинки/ - дължима лихва на Марияна Илиева Севриева от
село Ваклиново, община Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в
Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в
правомощията на Президента на Република България. Опрощаването се извършва
при установяване на липса на собственост и липса на средства за осигуряване на
жизнен минимум, и при изключително тежко материално положение. От
удостоверенията издадени от данъчна служба село Сатовча се вижда, че
семейството не притежава недвижима и движима собственост. В предвид на това, че
детето Мариян Валериев Севриев и майката Марияна Илиева Севриева са
освидетелствани с ТЕЛК решения и двамата съпрузи са безработни и единствените
им доходи са от ТЕЛК решение в размер на 123 лв., които са крайно недостатъчни за
издръжката на семейството, сумата, която трябва да върнат е непосилна за тях. Ето
защо Общински съвет Сатовча прави това мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.

