ПРОТОКОЛ № 47
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 19 май 2015 година.

РЕШЕНИЕ № 627
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание Договор за
отпускане на финансова помощ № 01/321/00461 от 23.10.2009 година, мярка 321 „Основни
услуги на населението и икономиката в селските райони” за Проект „Рехабилитация на
водоснабдителната и канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната
настилка в селата: Жижево, Боголин, Долен и Осина. Рехабилитация на общински път BLG1270/ III-1972, Вълкосел-Фъргово/ Слащен-Туховища-Годешево, отсечка ВълкоселСлащен”, сключен между Община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, представляван от
Изпълнителния директор.
Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 10 541,89 лв. (десет хиляди петстотин четиридесет и един
лев и осемдесет и девет стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия
ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
01/321/00461 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги на населението и
икономиката в селските райони” за Проект „Рехабилитация на водоснабдителната и
канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата:
Жижево, Боголин, Долен и Осина. Рехабилитация на общински път BLG- 1270/ III-1972,
Вълкосел-Фъргово/ Слащен-Туховища-Годешево, отсечка Вълкосел-Слащен”, сключен
между Община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 01/321/00461 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 628
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание Договор за
отпускане на финансова помощ № 01/321/00459 от 23.10.2009 година, мярка 321 „Основни
услуги на населението и икономиката в селските райони” за Проект „Рехабилитация на
водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната
настилка в селата Фъргово, Годешево. Рехабилитация на IV-то класни общински пътища
BLG-1273/III-197, Сатовча-Доспат/Кочан-Ваклиново и BLG-1277/III-1972 Вълкосел-Сатовча
/ Кочан-Жижево”, сключен между Община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, представляван от
Изпълнителния директор.
Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 10 563,03 лв. (десет хиляди петстотин шестдесет и три
лева и три стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/00459
от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в
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селските райони” за Проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа,
възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата Фъргово, Годешево.
Рехабилитация на IV-то класни общински пътища BLG-1273/III-197, Сатовча-Доспат/КочанВаклиново и BLG-1277/III-1972 Вълкосел-Сатовча / Кочан-Жижево”, сключен между
Община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 01/321/00459 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 629
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание Договор за
отпускане на финансова помощ № 0l/321/00457 от 23.10.2009 година, мярка 321 „Основни
услуги на населението и икономиката в селските райони” за Проект „Рехабилитация на
водоснабдителната и канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната
настилка в селата: Ваклиново, Туховища, Крибул. Рехабилитация на общински път BLG1270/III-1972”, Вълкосел-Фъргово/Слащен Туховища”, сключен между Община Сатовча и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор.
Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 10 551,03 лв. (Десет хиляди петстотин петдесет и един
лев и три стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ
№ 01/321/00457 от 23.102009 година по мярка 321 „Основни услуги на населението и
икономиката в селските райони” за Проект „Рехабилитация на водоснабдителната и
канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на, уличната настилка в селата:
Ваклиново, Туховища, Крибул. Рехабилитация на общински път BLG-1270/III-1972”,
Вълкосел-Фъртово / Слащен - Туховища", сключен между Община Сатовча и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 01/321/00457 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 630
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 01/322/00207 от 23.10.2009 година, мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Рехабилитация на улици в
село Вълкосел, община Сатовча”, сключен между Община Сатовча и ДФ „Земеделие”Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №
136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 121100421,
представляван от Изпълнителния директор.
Общинският съвет – Сатовча реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция в размер на 3 031.18 лв. (Три хиляди тридесет и един лев и
осемнадесет стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ
№ 01/322/00207 от 23.10.2009 година, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
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места” за Проект „Рехабилитация на улици в село Вълкосел, община Сатовча”, сключен
между Община Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
2 Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 01/З22/00207 и да ги представи пред ДФ
"Земеделие" - Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 631
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание Договор за
отпускане на финансова помощ № 01/322/00205 от 23.10.2009 година, мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Рехабилитация на улици в
село Кочан, община Сатовча”, сключен между Община Сатовча и ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №
136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 121100421,
представляван от Изпълнителния директор.
Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция в размер на 3031.73 лв. (Три хиляди тридесет и един лев и седемдесет и три
стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 01/322/00205 от
23.10.2009 година, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект
„Рехабилитация на улици в село Кочан, община Сатовча”, сключен между Община
Сатовча и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 01/322/00205 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” - Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 632
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание Договор за
отпускане на финансова помощ № 01/322/00208 от 23.10.2009 година, мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Рехабилитация на улици в
селата: Кочан, Слащен, Сатовча и Плетена, община Сатовча”, сключен между Община
Сатовча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер
по ДДС № BG 121100421, представляван от Изпълнителния директор.
Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна
агенция в размер на 3 930.00 лв. (Три хиляди деветстотин и тридесет лева) за обезпечаване
на 110% от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 01/322/00208 от 23.10.2009 година, мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” за Проект Рехабилитация на улици в селата:
Кочан, Слащен, Сатовча и Плетена, община Сатовча”, сключен между Община Сатовча
и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сатовча да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 01/322/00208 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” - Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 633
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I. Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните
финанси, чл. 42 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА приема изпълнението
на бюджета на общината към 31.12.2014 год. по приходната и разходната част, по функции и
дейности.
II. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, чл. 43 от Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на
община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз.
III. Общинският съвет – Сатовча на основание чл.140, ал. 2, от Закона за публичните
финанси, чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за месното
самоуправление и месната администрация – приема отчета за изпълнението на капиталовите
разходи, съгласно актуализирания план, приет с решение на Общински съвет – Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 634
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 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 за първото четиримесечие на 2015 година.
РЕШЕНИЕ № 635
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, 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 на Общински съвет – Сатовча, а именно:
В Раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:
- към т. 2 - местностите Велика, Горна Велика, Кемалица и Ливади в землището на
село Плетена
- към т. 5 - местността Пареговица в землището на село Фъргово
- към т. 7 - местностите Стара ливада, Лага, Ради Бърдо и Полена в землището на
село Кочан
- към т.10 - местността Поляне в землището на село Слащен.
РЕШЕНИЕ № 636
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 225а, ал. 3
от Закона за устройство на територията приема Наредба за принудително изпълнение на
заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория или части от тях,
незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
РЕШЕНИЕ № 637
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал.
2 от Закона за общинската собственост реши:
1. Дава съгласие общината да придобие имот № 000667 с площ от 3,223 дка,
находящ се в местността Припека в землището на село Боголин, собственост на Сергей
Каменов Аргиров, за прокарване на полски път чрез покупко-продажба по пазарни цени.
4

2. Приема оценката изготвена, от лицензиран оценител, в размер на 5 801,00 лв. (пет
хиляди осемстотин и един лева) и определя за цена, на която да се извърши покупкопродажбата.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба на
гореописания имот.
РЕШЕНИЕ № 638
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл.124 и
124б, ал. 1 от Закона за устройството на територията приема Задание за изработване на Общ
устройствен план на община Сатовча.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 639
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.124б,
ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № 94-00-281 от 23.03.2015
година от Венцислав Невенов Амзов – управител на „А-СТРОЙ” ЕООД, Общинският съвет
– Сатовча, одобрява задание за изработването на подробен устройствен план и разрешава
изработването на проект за подробен устройствен план за промяна на предназначението на
ПИ № 045093, местността Дафковица, землището на село Сатовча и план за застрояване за
„Бетонов център, търговски обект, складова база и офиси”.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 640
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.124б,
ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № 94-00-473 от 08.05.2015
година от Мустафа Идризов Ислямов – управител на фирма „БМ-3 ИНВЕСТ” ЕООД,
Общинският съвет – Сатовча, одобрява задание за изработването на ПУП и разрешава
изработването на проект за подробен устройствен план за промяна на предназначението на
имот 000421, местността Тузлуолан в землището на село Сатовча и план за застрояване за
Кравеферма (до 200 крави).
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 641
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1, чл.124б,
ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № 94-00-474 от 08.05.2015
година от Мустафа Идризов Ислямов – управител на фирма "БМ-3 ИНВЕСТ" ЕООД,
Общинският съвет – Сатовча, одобрява задание за изработването на ПУП и разрешава
изработването на проект за подробен устройствен план за промяна на предназначението на
имот № 035013 в местността Чичова бърчина, землището на село Слащен и план за
застрояване за Мандра (от 6 до 20 т. дневно).
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 642
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1, чл.124б,
ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № 60-00-04 от 09.03.2015
година от инж. Пламен Поюков – директор на ТП „Държавно ловно стопанство Дикчан”,
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Общинският съвет – Сатовча, одобрява задание и разрешава изработването на ПУП – ПП на
трасе на горски път в землището на село Фъргово, община Сатовча, област Благоевград.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 643
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, чл. 129,
ал.1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, одобрява ПУП - ЧИПР за
УПИ VIII-178, 179, 180 и УПИ VI – 176, кв. 11 по плана на село Долен, община Сатовча.
Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 644
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с параграф 6 „е” от
допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 5 от ПМС № 212 от
02.09.2008 година, Общинският съвет – Сатовча, предлага при актуализирането на Списъка
със защитени училища за учебната 2015/2016 година да бъде включено ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий" село Долен, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
Министерството на образованието за включване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" село
Долен в Списъка със защитените училища.
РЕШЕНИЕ № 645
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф
27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската служба по
земеделие село Сатовча земя от общинския фонд, придобита от общината на основание
отменения чл.19 от ЗСПЗЗ:
- имот № 014235, находящ се в местността Чигарев дол, землище на село Кочан,
община Сатовча с площ 0,256 дка, актуван с АЧОС № 611 от 16.03.2015 година и
- имот № 014238, находящ се в местността Чигарев дол, землище на село Кочан,
община Сатовча с площ 0,211 дка, актуван с АЧОС № 612 от 16.03.2015 година, която да
бъде възстановена на наследниците на Шаин Алиев Заимов – бивш жител на село Кочан, при
спазване на нормативните изисквания.
РЕШЕНИЕ № 646
Общинският съвет - Сатовча, 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 реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 018282,
актуван с АПОС № 582 от 09.01.2015 година, с площ 0,161 (нула декара, сто шестдесет и
един квадратни метра), находящ се в местността, Бунара, по картата на землището на село
Кочан, община Сатовча, ЕКАТТЕ 39089 от пасище, мера в нива, придружен със скица
проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на
изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно
от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 691,241 дка
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- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 691,241 дка.
РЕШЕНИЕ № 647
Общинският съвет - Сатовча, 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 реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 000370,
актуван с АПОС № 586 от 16.01.2015 година, с площ 4,179 (четири декара, сто седемдесет и
девет квадратни метра), находящ се в местността, Куртева лъка по картата на землището на
село Слащен, община Сатовча, ЕКАТТЕ 67270 от пасище, мера в изоставена нива,
придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на
изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно
от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 687,062 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 687,062 дка.
РЕШЕНИЕ № 648
Общинският съвет - Сатовча, 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 реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 068024,
актуван с АПОС № 618 от 16.03.2015 година, с площ 0,325 (нула декара, триста двадесет и
пет квадратни метра), находящ се в местността, Кордунево по картата на землището село
Вълкосел, община Сатовча, ЕКАТТЕ 12499 от пасище, мера в изоставена нива, придружен
със скица проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на
изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно
от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 686,737 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 686,737 дка.
РЕШЕНИЕ № 649
Общинският съвет - Сатовча, 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 реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 014242
актуван с АПОС № 621 от 18.03.2015 год., с площ 0,474 (нула декара, четиристотен
седемдесет и четири квадратни метра), находящ се в местността Чигарев дол по картата на
землището село Кочан, община Сатовча, ЕКАТТЕ 39089 от пасище, мера в изоставена нива,
придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по земеделие село Сатовча по
искане на кмета на общината.
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2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на
изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно
от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 686,263 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 686,263 дка.
РЕШЕНИЕ № 650
Общинският съвет - Сатовча, 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 реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 012349,
актуван с АПОС № 623 от 18.03.2015 год., с площ 0,049 (нула декара, четиридесет и девет
квадратни метра), находящ се в местността Чигарев дол по картата на землището село Кочан,
община Сатовча, ЕКАТТЕ 39089 от пасище, мера в изоставена нива, придружен със скица
проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на
изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно
от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 686,214 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 686,214 дка.
РЕШЕНИЕ № 651
Общинският съвет – Сатовча, 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 реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 096096,
актуван с АПОС № 628 от 18.03.2015 год., с площ 3,870 (три декара, осемстотин и
седемдесет квадратни метра), находящ се в местността Галатна барчина по картата на
землището село Вълкосел, община Сатовча, ЕКАТТЕ 12499 от пасище, мера в нива,
придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на
изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно
от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 682,344 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 682,344 дка.
РЕШЕНИЕ № 652
Общинският съвет – Сатовча, 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 реши:
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1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 031047
актуван с АПОС № 635 от 20.04.2015 год., с площ 1,313 (един декар, триста и тринадесет
квадратни метра), находящ се в местността Горно ливаде по картата на землището село
Вълкосел, община Сатовча, ЕКАТТЕ 12499 от пасище, мера в изоставена нива, придружен
със скица проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на
изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно
от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 681,031 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 681,031 дка.
РЕШЕНИЕ № 653
Общинският съвет – Сатовча, 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 реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 009111
актуван с АПОС № 636 от 20.04.20 15 год., с площ 1,715 (един декар и седемстотин и
петнадесет квадратни метра), находящ се в местността Вараде по картата на землището село
Вълкосел, община Сатовча, ЕКАТТЕ 12499 от пасище, мера в изоставена нива, придружен
със скица проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие Сатовча за промяна начина на трайно ползване на същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на
изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно
от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 679,313 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 679,316 дка.
РЕШЕНИЕ № 654
Общинският съвет – Сатовча, 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 реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 000447
актуван с АПОС № 638 от 20.04.20 15 год., с площ 1,875 (един декар и осемстотин
седемдесет и пет квадратни метра), находящ се в местността Тузлуолан по картата на
землището село Сатовча, община Сатовча, ЕКАТТЕ 65440 от пасище, мера в нива,
придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на
изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно
от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 677,441 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 677,441 дка.
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РЕШЕНИЕ № 655
Общинският съвет – Сатовча, 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 реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 000448
актуван с АПОС № 639 от 20.04.20 15 год., с площ 0,657 (нула декара и шестстотин петдесет
и седем квадратни метра), находящ се в местността Тузлуолан по картата на землището село
Сатовча, община Сатовча, ЕКАТТЕ 65440 от пасище, мера в нива, придружен със скица
проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на
изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно
от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 676,784 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 676,784 дка.
РЕШЕНИЕ № 656
Общинският съвет - Сатовча, 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 реши:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 000450
актуван с АПОС № 640 от 20.04.20 15 год., с площ 0,701 (нула декара и седмстотин и един
квадратни метра), находящ се в местността Тузлуолан по картата на землището село
Сатовча, община Сатовча, ЕКАТТЕ 65440 от пасище, мера в нива, придружен със скица
проект, издадена от Общинска служба по 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 по земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на
същия.
3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на
изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно
от данните от Годишния план за паша за 2015 година:
- за общо ползване - 22 676,083 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 676,083 дка.
РЕШЕНИЕ № 657
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82, ал.1 от Закона за
публичните финанси Общинският съвет – Сатовча, променя наименованието на Наредба за
условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Сатовча с Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 658
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча
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Общинският съвет – Сатовча, освобождава от такса за посещаването на детска градина
Анастасия Заимова с постоянен адрес село Осина, община Сатовча за детето й Деница
Альошева Заимова.
РЕШЕНИЕ № 659
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1
от Закона за общинската собственост и чл. 6 и 7 от Наредба № 5 на Общински съвет –
Сатовча реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на общински терен с площ 10 кв. м от УПИ II, кв. 6 по плана на село Сатовча за
поставяне на преместваем временен търговски обект (ВТО) по одобрена схема от главния
архитект на община Сатовча, с начална тръжна цена 1.50 лв. (без ДДС) за 1 кв.м наета площ
за месечен наем, със срок 5 (пет) години по договор.
2. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т.1 и да сключи договор с
спечелилия търга.
РЕШЕНИЕ № 660
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 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 № 000502, находящ се в местността Папалев дол в землището на село
Слащен, община Сатовча с в площ 0,473 дка, актуван с АЧОС № 643 от 20.04.2015 год.,
- имот № 000512, находящ се в местността Папалев дол в землището на село
Слащен, община Сатовча с в площ 0,144 дка, актуван с АЧОС № 644 от 20.04.2015 год. ,
- имот № 000483, находящ се в местността Папалев дол в землището на село
Слащен, община Сатовча с в площ 0,491 дка, актуван с АЧОС № 645 от 20.04.2015 год.,
която да бъде възстановена на наследниците на Ахмед Ибрахимов Парпелов – бивш жител
на село Слащен, при спазване на нормативните изисквания.
РЕШЕНИЕ № 661
1. Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА дава
съгласие Общинска Администрация – Сатовча да кандидатства по Процедурата за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9OР00l-2.002 ”НЕЗАВИСИМ
ЖИВОТ”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., със следния проект
„Създаване на Общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в
неравностойно положение”;
2. Предоставя помещение от 29 кв. метра, разположено на първи (партерен) етаж в
административната сграда на Общинска администрация – Сатовча, за помещаване на
новосъздаденият Общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в
неравностойно положение за период от пет години;
3. Гарантира устойчивост на предоставяните социални услуги в новосъздаденият
Общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно
положение за период от шест месеца без прекъсване, след одобряване на окончателният
доклад по проекта;
4. Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов да предприеме
всички необходими действия за:
- изготвяне на проектното предложение в рамките на указаните срокове за
кандидатстване, който да бъде подаден за оценка от Управляващият орган на
програмата;
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- да подписва или упълномощи представител с право да подписва всеки изискуем
документ във връзка със спецификата и условията на Поканата за набиране на проектни
предложения;
5. В случай, че проект „Създаване на Общински център за почасово предоставяне
на социални услуги за хора в неравностойно положение” бъде одобрен за финансиране,
Общински съвет – Сатовча, се ангажира да осигури необходимите оборотни средства за
стартиране и изпълнение на проектните дейности, които в последствие ще бъдат
възстановени от бюджета на проекта.

12

