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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

ПРОТОКОЛ №  48 

От заседание на Общинския съвет – Сатовча,  проведено на  26 юни 2015 година. 

   
РЕШЕНИЕ № 662 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 6а, ал. 4, т. 8 и чл. 20а от  

Закона за закрила на детето приема Програма за закрила на детето в община Сатовча  
2015 година.  

 
   

РЕШЕНИЕ № 663 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинският 

дълг и чл. 21, ал. 1, т. 6 и 10 от ЗМСМА реши: приема Отчета на кмета на община Сатовча 
за състоянието на общинския дълг съгласно приложението.  

 
   

РЕШЕНИЕ № 664 
 
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 и с Решение № 635 от 19.05.2015 година на 
Общински съвет – Сатовча, а именно:  

 
В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:  
Към т. 2. - имот № 23048 и имот № 23059, местността Белково бърдо в землището 

на село Плетена.  
 

РЕШЕНИЕ № 665 
 
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 и с Решение № 635 от 19.05.2015 година на 
Общински съвет – Сатовча, а именно:  

- В раздел IV „Описание на имотите, които общината има намерение да придобие 
и способите за тяхното придобиване” се добавя:  

т. 10. Придобиване на поземлен имот с пл. № 262 по плана на село Крибул за  
Пречиствателна станция за отпадни води.  
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РЕШЕНИЕ № 666 
 
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 и с Решение № 635 от 19.05.2015 година на 
Общински съвет – Сатовча, а именно:  

В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:  
Към т. 5. - имот № 016064, местността Равинище, землището на село Фъргово 
Към т. 9. - имот № 056039, местността Кордунево, землището на село Вълкосел  
Към т. 11. - имоти № 002006, № 002086, № 002087 и № 002088, местността 

Ливади, землището на село Жижево. 
   

РЕШЕНИЕ № 667 
 
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 и с Решение № 635 от 19.05.2015 година на 
Общински съвет – Сатовча, а именно:  

- В раздел IV „Описание на имотите, които общината има намерение да придобие 
и способите за тяхното придобиване” се добавя:  

т. 11. Придобиване на част от земеделски имот с № 025124, с площ от 952 кв. м в 
землището на село Кочан  за пречиствателна станция за отпадни води – Ваклиново.  

 
   

РЕШЕНИЕ № 668 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА реши:  
1. Приема месечна наемна цена в размер на 250 лева за ползване на под наем на 

поземлен имот с пл. № 786 и поземлен имот пл. № 787, попадащи в кв. 35 по действащия 
план на село Кочан, с обща площ на двата имота в размер на 1200 кв. м, отредени за 
футболно игрище (стадион).  

2. Възлага на кмета на община Сатовча да сключи договор за наем със срок на 
ползване за месеците, за които е необходимо да се ползва като футболно игрище, а 
именно: март, април, май, септември, октомври и ноември 2015 година.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 669 
 
Общинският съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост реши: 
1. Дава съгласие общината да придобие поземлен имот с пл. № 262 по плана на 

село Крибул, с площ от 624 кв. м, собственост на Али Джамалов Шишков, за изграждане 
на Пречиствателна станция за отпадни води чрез покупко-продажба по пазарни цени.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 3 900,00 лева 
(три хиляди и деветстотин лева) и я определя за цена, на която да се извърши сделката.  
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3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба  
на гореописания имот.  

 
РЕШЕНИЕ № 670 

 
Общинският съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, 

ал. 3 от Закона за общинската собственост реши: 
1. Предоставя за безвъзмездно ползване две стаи с обща площ  40 кв. м за нуждите 

на Общинска служба по земеделие село Сатовча, находящи се на III етаж от 
Административна сграда – Общинска  администрация – Сатовча, построена в пл. №  91 от 
кв. 19 по сега действащия план на село Сатовча със срок на ползване 5 години.  

2.Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за безвъзмездно 
ползване за срок от 5 години с директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. 
Благоевград.  

 
РЕШЕНИЕ № 671 

 
Общинският съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. l, т. 15 от ЗМСМА, чл. 19, 

ал. 1 и чл. 24, ал. l и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр.5 3 от 13 юли 
2012 г.) дава съгласието си за включване на община Сърница в Регионално сдружение за 
управление на отпадъците на общините Сатовча, Доспат, Борино и Девин, обслужвани от 
регионално депо за твърди битови отпадъци – село Барутин, община Доспат.  

   
 

РЕШЕНИЕ № 672 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 2 от Закона за  
общинската собственост реши:  

1. Да се създаде общинско предприятие „ВиК – Сатовча”, чиято дейност,  
структура, управление, числен състав, права и задължения бъдат регламентирани с  
правилник, приет от Общинския съвет. 

2. Възлага на кмета на общината в срок от един месец да се направи правно-
икономически анализ на едно бъдещо ВиК предприятие село Сатовча.  

 
РЕШЕНИЕ № 673 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 

4 от Наредба № 2 за реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество и чл. 102 от Закона за лечебните заведения реши:  

1. Дава съгласието си договорите за наем, сключени между община Сатовча и 
общопрактикуващи лекари (GP) и лекари по дентална медицина (стоматолози) за отдаване 
под наем на помещение – общинска собственост, за лекарски и зъболекарски кабинети да 
бъдат удължени с анекс за още 5 години, считано от 01.07.2015 година.  

2. Определя наемна цена в размер на 10 на сто от базисната наемна цена, 
определена с Решение № 156 от 28.12.2004 година на Общински съвет Сатовча.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 674 
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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 от ППЗСПЗЗ  реши:  

1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 076039, 
актуван с АПОС № 653 от 04.05.2015 г., с площ 3,415 дка (три декара четиристотин и 
петнадесет квадратни метра), находящ се в местността Кармешинско, по картата на 
землището на село Долен, община Сатовча, ЕКАТТЕ 21868 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 на начина на трайно ползване 
(НТП) на същия имот. 

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 - 22 672,668 дка  
- за индивидуално ползване - 15 000 дка  
- общо: 37 672,668 дка. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 675 

 
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 от ППЗСПЗЗ  реши:  
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 050061, 

актуван с АПОС №  657 от 01.06.20 15 год., с площ 11,364 дка (единадесет декара триста 
шестдесет и четири квадратни метра), находящ се в местността Тузлуолан, по картата на 
землището на село Сатовча, община Сатовча, ЕКАТЕ 65440 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 на начина на трайно ползване 
(НТП) на същия имот. 

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 - 22 661,304 дка  
- за индивидуално ползване - 15 000 дка  
- общо: 37 661,304 дка. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 676 

 
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 от ППЗСПЗЗ  реши:  
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 000460, 

актуван с АПОС № 658 от 01.06.2015 год., с площ 14,937 дка (четиринадесет декара 
деветстотин тридесет и седем квадратни метра), находящ се в местността Тузлуолан, по 
картата на землището на село Сатовча, община Сатовча, ЕКАТТЕ 65440 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 на начина на трайно ползване 
(НТП) на същия имот. 

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 - 22 646,367 дка  
- за индивидуално ползване – 15 000 дка  
- общо: 37 646,367 дка. 
  

 
РЕШЕНИЕ № 677 

 
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 № 010020, находящ се в местността Горно ливаде, землището на село  

Вълкосел, община Сатовча, с площ 0,730 дка, актуван с АЧОС № 633 от 20.04.2015  
година, който да бъде възстановен на наследниците на Рушан Кара Мустафов – бивш   
жител на село Вълкосел, при спазване на нормативните изисквания.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 678 
 
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 № 035010, находящ се в местността Чичова бърчина, землището на  

село Слащен, община Сатовча, с площ 0,467 дка, актуван с АЧОС № 646 от 27.04.2015  
година 

- имот № 040033, находящ се в местността Белица, землището на село Слащен,  
община Сатовча, с площ 4,450 дка, актуван с АЧОС № 647 от 27.04.2015 година,  
които да бъдат възстановени на наследниците на Юсуф Вейселов Ислямов – бивш   
жител на село Слащен, при спазване на нормативните изисквания. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 679 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

земеделски имот с начин на трайно ползване – ливада, с площ от 1,083 дка (един декар и 
осемдесет и три квадратни метра), находящ се в местността Ливади, в землището на село 
Жижево, съставляващ имот № 002006, актуван с АЧОС № 616 от 16.03.2015 г.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 650,00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 650,00 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. 
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РЕШЕНИЕ № 680 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ от 3,303 дка (три декара триста 
и три квадратни метра), находящ се в местността Ливади, в землището на село Плетена, 
съставляващ имот № 063005, актуван с АЧОС № 649 от 04.05.2015 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 908,00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 908,00 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. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 681 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

земеделски имот с начин на трайно ползване – пасище с храсти, с площ от 21,224 дка 
(двадесет и един декара двеста двадесет и четири квадратни метра), находящ се в 
местността Ливади, в землището на село Жижево, съставляващ имот № 002087, актуван с 
АЧОС № 660 от 03.06.2015 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 8 490,00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на  8490,00 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. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 682 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

земеделски имот с начин на трайно ползване – пасище с храсти, с площ от 5,620 дка (пет 
декара шестстотин и двадесет квадратни метра), находящ се в местността Ливади, в 
землището на село Жижево, съставляващ имот № 002086, актуван с АЧОС №  659 от 
03.06.2015 г.   

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 248,00 лв.и 
определя начална тръжна цена в размер на 2 248,00 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. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 683 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
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1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
земеделски имот с начин на трайно ползване – храсти, с площ от 1,857 дка (един декар 
осемстотин петдесет и седем квадратни метра), находящ се в местността Ливади, в 
землището на село Жижево, съставляващ имот № 002088, актуван с АЧОС №  661 от 
03.06.2015 г.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 743,00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 743,00 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. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 684 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

земеделски имот с начин на трайно ползване – ливада, с площ от 3,547 дка (три декара 
петстотин четиридесет и седем квадратни метра), находящ се в местността Горна Велика, в 
землището на село Плетена, съставляващ имот № 007050, актуван с АЧОС № 655 от 
11.05.2015 г.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 603,00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 603,00 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. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 685 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

земеделски имот с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 1,457 дка (един 
декар четиристотин петдесет и седем квадратни метра), находящ се в местността Равнище, 
в землището на село Фъргово, съставляващ имот № 016064, актуван с АЧОС № 591 от 
20.01.2015 г.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 457,00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 1 457,00 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. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 686 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ от 0,532 дка (нула декара 
петстотин тридесет и два квадратни метра), находящ се в местността Пареговица, в 
землището на село Фъргово, съставляващ имот № 19003, актуван с АЧОС №  651 от 
04.05.2015 г.  
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2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 532,00 лв.и 
определя начална тръжна цена в размер на 532,00 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. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 687 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ от 0,422 дка (нула декара 
четиристотин двадесет и два квадратни метра), находящ се в местността Пареговица, в 
землището на село Фъргово, съставляващ имот № 19004, актуван с АЧОС №  652 от 
04.05.2015 г.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 422,00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 422,00 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. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 688 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ от 0,570 дка (нула декара 
петстотин и седемдесет квадратни метра), находящ се в местността Кордунево, в 
землището на село Вълкосел, съставляващ имот № 056039, актуван с АЧОС №  654  от 
11.05.2015 г.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 570,00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 570,00 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. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 689 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ от 1,344 дка (един декар 
триста четиридесет и четири квадратни метра), находящ се в местността Лага, в землището 
на село Кочан, съставляващ имот № 020060, актуван с АЧОС № 648 от 04.05.2015 г.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 344,00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 1 344,00 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. 
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РЕШЕНИЕ № 690 
 
Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ от 0,616 дка (нула декара 
шестстотин и шестнадесет квадратни метра), находящ се в местността Пареговица, в 
землището на село Фъргово, съставляващ имот № 019002, актуван с АЧОС № 650 от 
04.05.2015 г.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 616,00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 616,00 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. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 691 
 

Общинският  съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, 
ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:  

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
земеделски имот с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,511 дка (нула 
декара петстотин и единадесет квадратни метра), находящ се в местността Стара ливада, в 
землището на село Кочан, съставляващ имот № 030312, актуван с АЧОС №  656 от 
11.05.2015 г.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 511,00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 511,00 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. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 692 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 124,  
ал. 1 от ЗУТ реши:  

1. Разрешава изготвянето на ПУП - парцеларен план за трасе на:  
- Довеждащ колектор от село Осина до Пречиствателна станция за отпадни води - 

Осина,  находяща се в поземлен имот № 285 по плана на населеното място; 
- Довеждащ колектор от село Крибул до Пречиствателна станция за отпадни води 

- Крибул, находяща се в поземлен имот № 262 по плана на населеното място; 
- Довеждащ колектор от село Долен до Пречиствателна станция за отпадни води - 

Долен, находяща се в поземлен имот № 1 по плана на населеното място; 
- Довеждащ колектор от село Фъргово до Пречиствателна станция за отпадни 

води - Фъргово, находяща се в поземлен имот № 189 по плана на населеното място; 
- Довеждащ колектор от село Ваклиново до Пречиствателна станция за отпадни 

води - Ваклиново, находяща се в поземлен имот № 124 по плана на село Кочан; 
- Довеждащ колектор от село Жижево до Пречиствателна станция за отпадни води 

- Жижево, находяща се в поземлен имот № 273 по плана на населеното място; 
- Довеждащ в колектор от село Боголин до Пречиствателна станция за отпадни 

води - Боголин, находяща се в поземлен имот № 253 по плана на населеното място; 



10 
 

- Довеждащ колектор от село Туховища до Пречиствателна станция за отпадни 
води - Туховища, находящ се в поземлен имот № 382 по плана на населеното място; 

- Довеждащ колектор от село Годешево до Пречиствателна станция за отпадни 
води - Годешево, находяща се в поземлен имот № 503 по плана на населеното място; 

2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите 
от решението процедури.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 693 
 
Общински съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 

от ЗУТ реши:  
1. Разрешава изготвянето на ПУП - парцеларен план за трасе на:  
- Довеждащ водопровод от село Осина до Пречиствателна станция за отпадни 

води - Осина, находяща се в поземлен имот № 285 по плана на населеното място; 
- Довеждащ водопровод от село Крибул до Пречиствателна станция за отпадни 

води - Крибул, находяща се в поземлен имот № 262 по плана на населеното място; 
- Довеждащ водопровод от село Долен до Пречиствателна станция за отпадни 

води - Долен, находяща се в поземлен имот № 1 по плана на населеното място 
- Довеждащ водопровод от село Фъргово до Пречиствателна станция за отпадни 

води - Фъргово, находяща се в поземлен имот № 189 по плана на населеното място; 
- Довеждащ водопровод от село Ваклиново до Пречиствателна станция за отпадни 

води - Ваклиново, находяща се в поземлен имот № 124 по плана на село Кочан;   
- Довеждащ водопровод от село Жижево до Пречиствателна станция за отпадни 

води - Жижево, находяща се в поземлен имот 273 по плана на населеното място; 
- Довеждащ водопровод от село Боголин до Пречиствателна станция за отпадни 

води - Боголин, находящ се в поземлен имот № 253 по плана на населеното място; 
- Довеждащ водопровод от село Туховища Пречиствателна станция за отпадни 

води - Туховища, находяща се в поземлен имот № 382 по плана на населеното място; 
- Довеждащ водопровод от село Годешево до Пречиствателна станция за отпадни 

води - Годешево, находяща се в поземлен имот № 503 по плана на населеното място. 
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите 

от решението процедури. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 694 

 
Общински съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 

от ЗУТ реши:  
1. Разрешава изготвянето на ПУП - парцеларен план на строеж „Аварийно 

укрепване на четири свлачищни участъци на км. 1 +895, км. 2+010 , км. 1+800 и км. 2 + 050 
на общински път BLG 1277 /111-1972 Вълкосел - Сатовча/Кочан - Жижево, община 
Сатовча”.  

2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите 
от решението процедури.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 695 
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Общински съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 
от ЗУТ реши:  

1. Разрешава изготвянето на ПУП - парцеларен план на строеж „Аварийно 
укрепване на свлачищни участъци на км. 0+200 и км. 0+400 на общински път BLG 2274/III 
- 197 Сатовча - Доспат/- Осина, община Сатовча”  

2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите 
от решението процедури.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 696 
 
Общинският съвет – Сатовча,  на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ реши: 
1. Дава съгласие да бъде частично изменен свързващ път от улица с О.Т. 417-418 

към улица с О.Т.415 - 425 по плана на село Сатовча.  
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите 

от решението процедури.  
 

 
РЕШЕНИЕ № 697 

 
Във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и  чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, 

т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната власт Общинският съвет – Сатовча, дава 
съгласието си за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на Мигел Юсеинов Яхов и Ина Юсеинова Яхова от село Вълкосел, община 
Сатовча. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 698 
 
Общинският съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост реши: 
1. Дава съгласие общината да придобие част от земеделски имот № 025124, с 

площ от 952 кв. м, в землището на село Кочан, собственост на Мурад Сали Махмуд, за 
изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води – Ваклиново чрез покупко-
продажба по пазарни цени.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 6 474.00 лева 
и я определя за цена, на която да се извърши сделката.   

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба  
на гореописания имот.  

 
  


