ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ПРОТОКОЛ № 50
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 3 септември 2015 година.
РЕШЕНИЕ № 730
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от 3МСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 44, ал. 2 от 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 Общинският съвет – Сатовча, реши:
Приема отчета за касовото изпълнение на Бюджета и СЕС на община Сатовча
към 30.06.2015 година.
РЕШЕНИЕ № 731
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, Решение № 635 от 19.05.2015 година и Решения № 664 – 667 от 26.06.2015
година на Общински съвет – Сатовча, а именно:
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 раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:
- към т. 2 – имот № 061023, находящ се в местността Дола, село Плетена
- т. 17 - продажба на УПИ Х от кв.70 по плана на село Вълкосел с площ от 784 кв. м.
- В раздел В „Имоти, които община Сатовча има намерение да учреди (отстъпи)
възмездно право на строеж” се добавя:
- т. 1. ОПС върху 2х60 кв. м в УПИ VІ от кв.70 по плана на с. Вълкосел с площ 750 кв. м
- т. 2 - ОПС върху 100 кв. м в УПИ VІІ от кв.70 по плана на с. Вълкосел с площ 746 кв. м
- т. 3 - ОПС върху 100 кв. м в УПИ VІІІ от кв.70 по плана на с. Вълкосел с площ 766 кв. м
- т. 4 - ОПС върху 100 кв. м в УПИ ІХ от кв.70 по плана на с.Вълкосел с площ 686 кв. м
- т. 5 - ОПС върху 100 кв. м в УПИ ХІ от кв.70 по плана на с. Вълкосел с площ 617 кв. м.
Създава се нов раздел ІV-а „Описание на имотите, които общината има намерение да
дари:
т.1 УПИ – ХІІ от кв. 42 по действащия план на село Сатовча с площ 1010 кв. м за
изграждане на център/филиал за спешна медицинска помощ село Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 732
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със
Заповед № ОА-АК-594 от 19.08.2015 година на Областния управител на област с
административен център – Благоевград, реши:
Отменя точка първа на Решение № 709 от 30.07.2015 година.
Точки втора и трета се запазват, а именно:
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 34, ал. 4 във връзка с чл. 35, ал. 5 от
Закона за общинската собственост дарява в полза на държавата, чрез областния управител,
следния недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: УПИ ХII от кв. 42 по
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действащия план на село Сатовча с площ 1010 кв. м, наличие на канализация, ток, вода и достъп
до терена за изграждане на център/филиал за спешна медицинска помощ село Сатовча.
При нереализиране на проекта да се предприемат действия за връщането на
процесния имот в собственост на община Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 733
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със
Заповед № ОА-АК-592 от 19.08.2015 година на Областния управител на област с
административен център – Благоевград, отменя свое Решение № 699 от 30.07.2015 година за
съществуването на маломерни – самостоятелни и слети, паралелки в община Сатовча за
учебната 2015/2016 година.
РЕШЕНИЕ № 734
На основание чл. 11 и чл.11а от Наредба № 7 на МОН 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 Общинският съвет – Сатовча, допуска съществуването
на маломерни – самостоятелни и слети, паралелки за учебната 2015/2016 година като осигурява
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни
разходни стандарти както следва:

Училище
СОУ – Сатовча

СОУ – Кочан
СОУ – Слащен

СОУ – Вълкосел
ОУ – Крибул

ОУ – Долен
ОУ – Плетена

ОУ – Ваклиново

Необходими
Недостиг
средства за
на
дофинансиране
ученици
(общо)

Брой
ученици

Вид паралелка

I
IV б
Ха
Хб
XI а
XI б
VI а
VI б
VII а
IX а

15
15
18
17
18
17
15
15
13
17

самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна

1
1
0
1
0
1
3
3
5
1

VI
VII
VIII
Ха
Хб
XII а
XII б
XI б
I и II
III и IV
V и VI
VII и VIII
II и III
V и VII
III
V
VII
VIII
I и II
III и IV
V и VI

10
17
14
18
17
18
14
14
9
8
8
16
12
15
15
16
14
10
17
15
10

самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
слята
слята
слята
слята
слята
слята
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
самостоятелна
слята
слята
слята

8
1
4
0
1
0
4
4
7
8
10
2
4
3
1
2
4
8
0
1
8

Клас
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1 272.00 лв.

3 816.00 лв.
5724.00 лв.

1272.00 лв.
16717.00 лв.
6833.00 лв.
4770.00 лв.

9833.00 лв.

ОУ – Боголин
ОУ – Туховища

ОУ – Годешево

НУ – Осина
НУ – Фъргово
НУ – Жижево

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

6
4
4
8
8
13
17
7
7
9
10
11
6
5
8
6

самостоятелна
слята
слята
слята
самостоятелна
самостоятелна
слята
самостоятелна
слята
слята
слята
самостоятелна
слята
слята
слята
слята

Обща сума за дофинасиране:

12
12
12
8
8
5
1
9
9
9
8
5
10
11
8
10

23601.00 лв.
12 783.00 лв.

31 468.00 лв.

13 112.00 лв.
18 684.00 лв.
9 834.00 лв.
159 726.00лв.

РЕШЕНИЕ № 735
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 14, т. 1 от Закона за обществените
поръчки и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА упълномощава кмета на община Сатовча да проведе
процедура за избор на фирма за изготвяне на задание и избор на фирма за изготвяне на
горскостопански план на горските територии, собственост на община Сатовча съгласно Закона
за обществените поръчки.
РЕШЕНИЕ № 736
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1,
2 и 3 от ЗУТ реши:
1. Разрешава поставянето (изграждането) на пешеходен мост на река Крачолова
между кв. 20 и кв.19 по плана на село Кочан, община Сатовча, съгласно приложената скица.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 737
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване – друга селскостопанска
територия,
с
площ
от
1,441
дка
(един
декар
четиристотин
четиридесет и един квадратни метра), находящ се в местността Дола, землището на село
Плетена, съставляващ имот № 061023, актуван с АЧОС № 691 от 15.06.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 288.00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 1 288.00 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 № 738
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ от 0,815
дка (нула декара осемстотин и петнадесет квадратни метра), находящ се в местността Кавазови
чешми, в землището на село Фъргово, съставляващ имот № 027069, актуван с АЧОС № 737 от
03.08.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 815.00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 815.00 лв.
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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 № 739
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ от 0,556
дка (нула декара петстотин петдесет и шест квадратни метра), находящ се в местността
Костадин, в землището на село Кочан, съставляващ имот № 007030, актуван с АЧОС № 738 от
03.08.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 556,00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 556,00 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 № 740
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ от 1,835
дка (един декар осемстотин тридесет и пет квадратни метра), находящ се в местността
Градинки, землището на село Кочан, съставляващ имот № 007033, актуван с АЧОС № 736 от
03.08.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1835,00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 1835,00 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 № 741
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на поземлен имот 510 (петстотин и десети) от кв.15 (петнадесети) по
плана на село Годешево, с площ от 150 кв. м (сто и петдесет квадратни метра), одобрен със
Заповед № 540 от 1981 година, актуван с АЧОС № 739 от 03.08.2015 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 500,00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 1500,00 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 № 742
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на УПИ Х (десети), кв. 70 (седемдесети) по плана на село Вълкосел, с
площ от 784 кв. м (седемстотин осемдесет и четири квадратни метра), актуван с АЧОС № 264
от 10.09.2009 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 6 200,00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 6 200,00 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 № 743
1. Общинският 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 се проведе публичен търг с явно
наддаване за учредяване безсрочно право на строеж за 2 (два) броя жилищни сгради с по 60 кв.
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м застроена площ върху УПИ IX (девети), кв.70 (седемдесети) по плана на село Вълкосел, с
площ от 686 кв. м (шестстотин осемдесет и шест квадратни метра), актуван с АЧОС № 263 от
10.09.2009 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 250.00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 2 250.00 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 отстъпено право на
строеж.
РЕШЕНИЕ № 744
1. Общинският 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 се проведе публичен търг с явно
наддаване за учредяване безсрочно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ 100
кв. м върху УПИ VIII (осми), кв.70 (седемдесети) по плана на село Вълкосел, с площ от 766 кв.
м (седемстотин шестдесет и шест квадратни метра), актуван с АЧОС № 262 от 10.09.2009 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 300,00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 2 300,00 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 отстъпено право на
строеж.
РЕШЕНИЕ № 745
1. Общинският 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 се проведе публичен търг с явно
наддаване за учредяване безсрочно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ 100
кв. м върху УПИ VII (седми), кв.70 (седемдесети) по плана на село Вълкосел, с площ от 746 кв.
м (седемстотин четиридесет и шест квадратни метра), актуван с АЧОС № 261 от 10.09.2009 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 900,00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 1 900,00 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 отстъпено право на
строеж.
РЕШЕНИЕ № 746
1. Общинският 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 се проведе публичен търг с явно
наддаване за учредяване безсрочно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ 100
кв. м върху УПИ VI (шести), кв.70 (седемдесети) по плана на село Вълкосел, с площ от 750 кв.
м (седемстотин и петдесет квадратни метра), актуван с АЧОС № 260 от 10.09.2009 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 900,00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 1 900,00 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 отстъпено право на
строеж.
РЕШЕНИЕ № 747
1. Общинският 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 се проведе публичен търг с явно
наддаване за учредяване безсрочно право на строеж жилищна сграда със застроена площ 100 кв.
м върху УПИ XI (единадесети), кв.70 (седемдесети) по плана на село Вълкосел, с площ от 617
кв. м (шестстотин и седемнадесет квадратни метра), актуван с АЧОС № 265 от 10.09.2009 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 800.00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 1 800.00 лв.

5

3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи действия,
свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за отстъпено право на
строеж.
РЕШЕНИЕ № 748
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 № 102070
актуван с АПОС № 699 от 14.07.2015 година, с площ 1,760 (един декар седемстотин и
шестдесет квадратни метра), находящ се в местността Грамадите, по картата на землището на
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 на начина на трайно ползване на
имота.
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 - 22 644,607 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 644,607 дка.
РЕШЕНИЕ № 749
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 № 038100, находящ се в местността Вриско бърдо, землището на село Плетена,
община Сатовча, с площ 4,927 дка, актуван с АЧОС № 740 от 10.08.2015 год.
- имот № 075010, находящ се в местността Комитски бараки, землището на село
Плетена, община Сатовча, с площ 1,909 дка, актуван с АЧОС № 723 от 16.07.2015 год., които да
бъдат възстановени на наследниците на Летиф Ибраимов Чаушев – бивш жител на село
Плетена, при спазване на нормативните изисквания.
РЕШЕНИЕ № 750
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 № 045088, находящ се в местността Дафковица, землището на село Сатовча,
община Сатовча, с площ 2,391 дка, актуван с АЧОС № 697 от 10.07.2015 год.
- имот № 045096, находящ се в местността Дафковица, землището на село Сатовча,
община Сатовча, с площ 2,618 дка, актуван с АЧОС № 698 от 10.07.2015 год., които да бъдат
възстановени на наследниците на Бекир Алиев Сафиев – бивш жител на село Сатовча, при
спазване на нормативните изисквания.
РЕШЕНИЕ № 751
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 № 030030, находящ се в местността Дренов дол, землището на село Сатовча, община
Сатовча, с площ 3,551 дка, актуван с АЧОС № 712 от 14.07.2015 година, който да бъде
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възстановен на наследниците на Алил Алиев Странджев – бивш жител на село Сатовча, при
спазване на нормативните изисквания.
РЕШЕНИЕ № 752
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 № 018280, находящ се в местността Синия пръст, землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ 1,041 дка, актуван с АЧОС № 581 от 09.01.2015 година, който да бъде
възстановен на наследниците на Агуш Алиев Учкунев – бивш жител на село Кочан, при
спазване на нормативните изисквания.
РЕШЕНИЕ № 753
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 № 014233, находящ се в местността Старца, землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ 1,284 дка, актуван с АЧОС № 693 от 7.07.2015 година, който да бъде
възстановен на наследниците на Агуш Юсеинов Джалев – бивш жител на село Кочан, при
спазване на нормативните изисквания.
РЕШЕНИЕ № 754
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 № 025229, находящ се в местността Кадънски мост, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ 1,235 дка, актуван с АЧОС № 695 от 7.07.2015 година,
- имот № 031285, находящ се в местността Душманица, землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ 0,493 дка, актуван с АЧОС № 696 от 7.07.2015 година които да бъдат
възстановени на наследниците на Мустафа Сюлейманов Кастаманов – бивш жител на село
Кочан, при спазване на нормативните изисквания.
РЕШЕНИЕ № 755
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 № 073061, находящ се в местността Банян, землището на село Долен,
община Сатовча, с площ 0,698 дка, актуван с АЧОС № 703 от 14.07.2015 година, който да бъде
възстановен на наследниците на Георги Сотиров Доралиев – бивш жител на село Долен, при
спазване на нормативните изисквания.
РЕШЕНИЕ № 756
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 № 008268, находящ се в местността Сулева курия, землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ 3,098 дка, актуван с АЧОС № 694 от 7.07.2015 година, който да бъде
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възстановен на наследниците на Сюлейман Юсеинов Кастаманов – бивш жител на село Кочан,
при спазване на нормативните изисквания.
РЕШЕНИЕ № 757
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие община Сатовча да предприеме, съгласувано с представители на
публичния, стопанския и нестопанския сектор, всички необходими действия по прилагането на
територията на община Сатовча на Водената от общностите местно развитие (ВОМР), съгласно
действащите нормативни актове в тази посока.
2. Дава съгласие община Сатовча да създаде обединение (партньорство) с излъчените
от заинтересованите страни партньори по прилагането на териториите им на Воденото от
общностите местно развитие (BOМP), съгласно действащите нормативни актове в тази посока.
3. Възлага на д-р Арбен Мустафов Мименов – кмет на община Сатовча, или на
упълномощен от него представител да извършва цялостна координация на процеса по
подготовка на община Сатовча за прилагането на Воденото от общностите местно развитие
(ВОМР).
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