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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ № 41
От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 октомври 2014 година
РЕШЕНИЕ № 518
На основание чл. 16, чл. 21, ал. 1, т. 21 и т. 22 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 2 от същия закон
Общинският съвет – Сатовча, реши: приема Наредба за символиката и отличията на
община Сатовча.
РЕШЕНИЕ №519
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши:
приема Наредба за организацията и дейността на пенсионерските клубове на
територията на община Сатовча.
РЕШЕНИЕ №520
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона
за общинската собственост Общинският съвет – Сатовч,а реши: приема следната
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, през 2014 година, приета с Решение № 403 от 05.02.2014 година на
Общински съвет Сатовча:
В раздел "Б" Описание на имотите, които общината има намерение да продаде,
се добавя:
т. 20 - Продажба на УПИ V, кв.62. по плана на село Вълкосел, с площ от 1117
кв. м.
РЕШЕНИЕ №521
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Определя СОУ "Христо Ботев" село Вълкосел за преимуществен ползвател
на МПС - автобус марка Otoyol, модел Е 27.14 Schoolbus, 27+1 места, рег. №CA 0145
НР, за превоз на ученици.
2. СОУ "Христо Ботев" село Вълкосел се задължава:
- Да не използва предоставеното МПС за нещо различно от предмета на
договора и да не извършва с него разпоредителни сделки;
- Да осигурява изцяло разхода за функционирането на МПС от
делегирания му бюджет;
- Да извършва всички дейности по техническото обслужване на МПС през
гаранционния период в оторизираната сервизна мрежа на вносителя;
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- Да предостави автобуса за управление на назначен правоспособен водач,
отговарящ на изискванията на Наредбата за превоз на ученици.
3. Задължава кмета на общината с нарочна заповед да предаде МПС – автобус,
марка Otoyol, модел Е27.14 Schoolbus, 27+1 места за превоз на ученици на СОУ „Христо
Ботев” село Вълкосел и укаже правата и задълженията на ползвателя, съгласно
подписаният между община Сатовча и Министерство на образованието и науката
договор.
РЕШЕНИЕ №522
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласието си да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване - НИВА с площ 0,503 дка
(нула декара и петстотин и три квадратни метра), находящ се в местността Чичова
бърчина в землището на село Слащен, съставляващ имот № 000505 (нула, нула, нула
петстотин и пет), актуван с акт за частна общинска собственост № 538 от 10.07.2014 год.
2. Прима оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 018,60 лв.
и определя начална тръжна цена в размер на 1 018,60 лв.
РЕШЕНИЕ №523
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41 ал. 2 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, реши: приема изготвената оценка
от независим лицензиран оценител за УПИ V от кв. 62 по плана на село Вълкосел с
площ от 1117 кв. м в размер на 8 100 лв.
РЕШЕНИЕ №524
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от 3МСМА Общинският съвет – Сатовча, реши:
удостоява със званието „Почетен гражданин на община Сатовча” д-р Алексей Асенов
Спахиев жител на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
РЕШЕНИЕ №525
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14 на
Глава трета от Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на
болните деца от община Сатовча” реши: приема информация за второто четиримесечие
на 2014 година за финансовото състояние на Общински фонд „С един лев в помощ на
болните деца от община Сатовча” и изпълнението на приетите решения за отпускане на
средства от фонда.
РЕШЕНИЕ №526
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 3МСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за
устройство на територията Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласие да бъде изменена уличната регулация между О.Т. 168 и О.Т.
169 между квартали 30,46 и 52 по плана на село Кочан, община Сатовча, област
Благоевград.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ №527
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет - Сатовча, реши:
1. Одобрява ПУП - парцеларен план за „Напорен тръбопровод от Напоително
съоръжение Ваклиново до МВЕЦ „Црънча” в землището на село Ваклиново, община
Сатовча, област Благоевград.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването напроизтичащите
от решението процедури.
На основание чл. 215 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения чрез община Сатовча до Административния съд – град
Благоевград.
РЕШЕНИЕ №528
Основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши:
възлага на кмета на общината да актува с акт за публична общинска собственост
терените – общинска собственост, върху които са разположени напоителни съоръжения
и водоеми на територията на община Сатовча.
РЕШЕНИЕ №529
На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №014233,
актуван с АПОС № 542 от 23.07.2014 година, с площ от 1,284 дка (един декар и двеста
осемдесет и четири квадратни метра), находящ се в местността Старца по картата на
землището на село Кочан, ЕКАТТЕ 39089 от пасище мера в изоставена нива, придружен
със скица проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча по искане на
кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27 от
ЗСПЗЗ.
РЕШЕНИЕ №530
На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №000501,
актуван с АПОС №537 от 10.07.2014 година, с площ от 1,005 дка (един декар и пет
квадратни метра), находящ се в местността Шилка по картата на землището на село
Слащен, ЕКАТТЕ 67270, от пасище мера в изоставена нива, придружен със скица
проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча по искане на кмета на
общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
РЕШЕНИЕ №531
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На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №031071,
актуван с АПОС №536 от 10.07.2014 година, с площ от 1,292 дка (един декар и двеста
деветдесет и два квадратни метра), находящ се в местността Лана дупка по картата на
землището на село Слащен, ЕКАТТЕ 67270, от пасище мера в изоставена нива,
придружен със скица проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча
по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
РЕШЕНИЕ №532
На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот
№006110, актуван с АПОС №535 от 10.07.2014 година, с площ от 2,189 дка (два декара и
сто осемдесет и девет квадратни метра), находящ се в местността Кочине по картата на
землището на село Вълкосел, ЕКАТТЕ 12499 от пасище мера в изоставена нива,
придружен със скица проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча
по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
РЕШЕНИЕ №533
На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот
№006109, актуван с АПОС №534 от 10.07.2014 година, с площ от 2,891 дка (два декара и
осемстотин и деветдесет и един квадратни метра), находящ се в местността Кочине по
картата на землището на село Вълкосел, ЕКАТТЕ 12499 от пасище мера в изоставена
нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село
Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
РЕШЕНИЕ №534
На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №008048,
актуван с АПОС №533 от 10.07.2014 година, с площ от 0,826 дка (нула декара и
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двадесет и шест квадратни метра), находящ се в местността Атьов гроб по картата на
землището на село Фъргово, ЕКАТТЕ 76203 от пасище мера в изоставена нива,
придружен със скица проект издадена, от Общинска служба "Земеделие" село Сатовча
по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
РЕШЕНИЕ №535
На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №008049,
актуван с АПОС №532 от 10.07.2014 година, с площ от 1,661 дка (един декар и
шестстотин шестдесет и един квадратни метра), находящ се в местността Атьов гроб по
картата на землището на село Фъргово, ЕКАТТЕ 76203 от пасище мера в изоставена
нива, придружен със скица- проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село
Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
РЕШЕНИЕ №536
На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот №016064,
актуван с АПОС №545 от 20.10.2014 година, с площ от 1,457 дка. (един декар и
четиристотин петдесет и седем квадратни метра), находящ се в местността Равнище по
картата на землището на село Фъргово, ЕКАТТЕ 76203 от пасище мера в изоставена
нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба "Земеделие" село
Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба "Земеделие" село Сатовча за промяна начина на трайно ползване
на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване е с цел прилагане на параграф 27
от ЗСПЗЗ.
РЕШЕНИЕ №537
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1
от ЗСПЗЗ Общински съвет – Сатовча, реши: дава съгласието си да бъде предоставена
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19 от
ЗСПЗЗ и Протоколно решение №10/23.07.2008 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от
ЗСПЗЗ, на наследниците на Касъм Касъмов Кастаманов – бивш жител на село Кочан, а
именно:
- имот №025013, находящ се в местността Кадънски мост, в землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ 0,299 дка, актуван с АЧОС №514 от 23.06.2014 година;
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- имот №024348, находящ се в местността Ливадите, в землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ 0,355 дка, актуван с АЧОС №515 от 23.06.2014 година,
който имот е образуван от имот №024053;
- имот №003160, находящ се в местността Кутрево, в землището на село
Ваклиново, община Сатовча, с площ 0,254 дка, актуван с АЧОС №516 от 23.06.2014
година;
- имот №003149, находящ се в местността Кутрево, в землището на село
Ваклиново, община Сатовча, с площ 2,083 дка, актуван с АЧОС №517 от 23.06.2014
година;
- имот №003272, находящ се в местността Кутрево, в землището на село
Ваклиново, община Сатовча, с площ 0,360 дка, актуван с АЧОС №518 от 23.06.2014
година, който имот е образуван от имот №003148.
РЕШЕНИЕ №538
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1
от ЗСПЗЗ Общински съвет – Сатовча, реши: дава съгласието си да бъде предоставена
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19 от
ЗСПЗЗ и Протоколно решение№ 10 от 23.07.2008 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от
ЗСПЗЗ, на наследниците на Исмаил Мустафов Селимов – бивш жител на село Плетена, а
именно:
- имот №009051, находящ се в местността Долна Велика, землището на село
Плетена, община Сатовча, с площ – 5,011 дка, актуван с АЧОС №541 от 22.07.2014
година, който имот е образуван от имот №009047.
РЕШЕНИЕ №539
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1
от ЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, реши: дава съгласието си да бъде предоставена
земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19 от
ЗСПЗЗ и Протоколно решение№ 10 от 23.07.2008 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от
ЗСПЗЗ, а именно имот №000657, в землището на село Боголин, местността Припека в
размер на 3.223 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №546 от 27.10.2014
година в собственост на Кемал М. Абдишев, село Боголин.
РЕШЕНИЕ №540
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от
03.02.2011 г. на Висшия съдебен съвет Общинският съвет – Сатовча, реши временната
комисия, която ще изготви предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Гоце
Делчев, за мандат 01.01.2015 г. – 31.12.2019 г. от община Сатовча да се състои от 5
членове.
РЕШЕНИЕ №541
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от
03.02.2011 г. на Висшия съдебен съвет Общинският съвет – Сатовча, избира временна
комисия, която да изготви предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Гоце
Делчев, за мандат 01.01.2015 г. – 31.12.2019 г. от община Сатовча, в следния състав:
1. Нафие Бошнакова,
2. Зайра Ибишева,
3. д-р Радослав Кастаманов,
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4. д-р Ани Моллова,
5. Гюлзара Качанова.
РЕШЕНИЕ №542
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от
03.02.2011 г. на Висшия съдебен съвет Общинският съвет – Сатовча, избира Нафие
Бошнакова за председател на временната комисия, която да изготви предложения за
съдебни заседатели към Районен съд – Гоце Делчев, за мандат 01.01.2015 г. – 31.12.2019
г. от община Сатовча.
РЕШЕНИЕ №543
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от Указ 2773/1980
година и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България Общинският съвет Сатовча, реши:
Изразява мотивирано предложение, с което предлага опрощаване задължението
към държавното обществено осигуряване в размер на 3627,54 лева, от които 2209,09
лева главница и 1418,45 лева лихва, начислена до 01.07.2014 година. на Лидия Илкова
Маневска, жител на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в
Република България за опрощаване на публичните вземания те 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.
Лидия Маневска е майка на две деца, в момента е безработна, като от
обезщетението й за безработица се удържат средства за погасяване на дълга й към
държавното осигуряване. Съпругът й страда от психично заболяване, видно от
приложените епикризи.
Ето защо Общински съвет Сатовча прави мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ №544
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, реши:
Учредява безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – помещение с
площ от 80 кв. м, находящо се в приземния етаж на сграда „Читалище” село Сатовча,
актувана с Акт за публична общинска собственост №100 от 25 април 2002 година, със
срок на ползване 5 години на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1926” село
Сатовча.
РЕШЕНИЕ №545
На основание чл. 21, ал. l, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет –
Сатовча, допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община Сатовча, като добавя нова точка 32 на чл. 40б от
Раздел VII "Такси за услуги, предлагани в сферата на стопанската и икономическата
дейност, осъществявани от физически и юридически лица на територията на общината,
подпомагани от Общинска администрация", а именно:
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т. 32 Превозване на болни и починали лица - жители на община Сатовча, с
линейка:
а) при превоз на лица, починали на територията на Република България,
услугата се предоставя безплатно;
б) при превоз на болни лица се заплаща левовата равностойност на
изразходваното гориво по цени към датата на пътуване съгласно разходната норма на
линейката, определена с протокол на комисия, назначена от кмета на общината;
в) разходите за гориво се заплащат в двете посоки;
г) услугата се предоставя в рамките на един ден;
д) при превоз на тежко болни лица, необходимостта от придружаващ лекарски
екип е отговорност изцяло на близките на пострадалия;
е) при извършване на услугата превоз на болни лица общината не носи
отговорност за състоянието на болния и евентуални усложнения.
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