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ПРОТОКОЛ № 43 

 

От заседание на Общински съвет - Сатовча, проведено на 19 декември 2014 
година. 

 
РЕШЕНИЕ №563 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 124, ал. 1 до 4, чл. 127, ал. 1 и 2 

от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА актуализира 
поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2014 година съгласно 
приложението.  

 

РЕШЕНИЕ №564 
 
Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация реши:  
1. Приема изнесената Информация от Илхан Кълков – заместник-кмет на 

община Сатовча относно обществения превоз на пътници в община Сатовча. 
2. Да се сформира комисия, с представители на Общинска администрация и 

Общински съвет, която да инициира срещи с областния управител на административна 
област с център Благоевград и министъра на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, на които да се обсъди и потърси решение за запазване на досегашната 
републиканска и областна транспортна схема на община Сатовча. Представителите на 
Общински съвет да бъдат по един от всяка политическа сила. 

 

РЕШЕНИЕ №565 
 
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 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 IV "Описание на имотите, които общината има намерение да 
придобие и способи за тяхното придобиване" се добавя:  

т. 7. Придобиване на земеделски имот №000667 с площ 3,223 дка, находящ се 
в местността Припека в землище на село Боголин – собственост на наследниците на 
Кемал Мустафов Абдишев  –  за прокарване на полски път, чрез закупуване.  

 

 
РЕШЕНИЕ №566 

 
Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 

чл.129, ал. 1 от ЗУТ и протокол № 36, решение № 2 от 10.12.2014 година на ОЕС по УТ 
реши:  

1. Одобрява ПУП – ПЗ (план застрояване) за имот №048007, находящ се в 
местността Разпът, землище на село Плетена за жилищно строителство с възложител 
Рамиз Шекир Кьойбаши, съгласно приложен проект.  

2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури.  
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РЕШЕНИЕ №568 
 

Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 
l34 от ЗУТ реши: 

1. Дава съгласието си да се изготви ПУП за изменение на уличната регулация  
между кварталите 25 и 25А по плана на село Вълкосел, от осова точка 82А до осова  
точка 57А, като Подробния устройствен план предвиди този стар път да се обособи  
на отделни имоти, които отделни имоти – общинска  собственост, бъдат придадени  
към съседните парцели.  

2. Площта – общинска собственост, от около 110 квадратни метра, която се 
предава по регулация към съседните парцели, да се заплати по цени, определени от  
лицензиран оценител, и одобрени от Общински съвет  Сатовча.  

 

 


