ПРОТОКОЛ № 51
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 18 септември 2015
година.
РЕШЕНИЕ № 758
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42, ал.
4, от ЗМСМА и чл. 161 от Изборния кодекс
І. ИЗБИРА:
1. За временно изпълняващ длъжността кмет на община Сатовча – Илхан
Карагьозов за времето от деня на регистриране на кмета на община Сатовча пред
Общинската избирателна комисия за кандидат кмет или кандидат за общински съветник
и излизането му в платен служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания
кмет на община Сатовча.
2. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Кочан – Евелина Гулева за
времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна комисия за
кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен служебен
отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Кочан.
3. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Плетена – Василка
Демирова за времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна
комисия за кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен
служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Плетена.
4. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Ваклиново – Виолета
Байрактарова за времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна
комисия за кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен
служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Ваклиново.
5. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Годешево – Елиз
Топузлиева за времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна
комисия за кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен
служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Годешево.
6. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Туховища – Зейнепа
Халимова за времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна
комисия за кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен
служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Туховища.
7. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Слащен – Айше
Мазгалджиева за времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна
комисия за кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен
служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Слащен.
8. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Боголин – Зейнепа
Шеинова за времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна
комисия за кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен
служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Боголин.
9. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Крибул – Кезим Кезим
Гюзел за времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна комисия
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за кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен
служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Крибул.
10. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Долен – Виолета
Маневска за времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна
комисия за кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен
служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Долен.
11. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Жижево – Любомир
Бисеров Хаджиев за времето от деня на регистрирането му пред Общинската
избирателна комисия за кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането
му в платен служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село
Жижево.
12. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Осина – Руска Краева за
времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна комисия за
кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен служебен
отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Осина.
13. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Фъргово – Севдалина
Хаджиева за времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна
комисия за кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен
служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Фъргово.
14. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Вълкосел – Рузие
Шекирова за времето от деня на регистрирането му пред Общинската избирателна
комисия за кандидат кмет или кандидат за общински съветник и излизането му в платен
служебен отпуск до полагането на клетва от новоизбрания кмет на село Вълкосел.
II. В случай че кмета на община Сатовча или кмет на населено място от община
Сатовча не бъдат регистрирани от Общинската избирателна комисия за кандидат
кметове или за кандидат общински съветници, тогава настоящото решение не поражда
правни последици по отношение на този кмет, който не е бил регистриран от
Общинската избирателна комисия за кандидат кмет или кандидат общински съветник и
се прилага разпоредбата на чл. 42, ал. 7 от ЗМСМА.
РЕШЕНИЕ № 759
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 и Решения № 701 – 704 от
30.07.2015 година на Общински съвет – Сатовча, а именно:
В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:
- т. 18 – продажба на поземлен имот № 671 от кв. 53 по плана на село Плетена с
площ 105 кв. м.
- към т. 7 – имот № 027106, находящ се в местността Ради бърдо и имот
№ 027016, находящ се в местността Скролев дол, село Кочан.
- В раздел В „Имоти, които община Сатовча има намерение да учреди (отстъпи)
възмездно право на строеж” се добавя:
- т. 6 – ОПС на 20 кв. м в УПИ ХІV от кв.16 по плана на село Слащен, с площ
650 кв. м.
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РЕШЕНИЕ № 760
На основание чл. 2а 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 група от 11 деца в ЦДГ „Снежанка” – село Ваклиново, за
учебната 2015/2016 година като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти.
РЕШЕНИЕ № 761
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 второто четиримесечие на 2015 година.
РЕШЕНИЕ № 762
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
поземлен имот с пл. № 671 от кв. 53 по плана на село Плетена, одобрен със Заповед №
357/2015 година, актуван с АЧОС № 744 от 11.09.2015 година, с площ от 150 кв. м (сто и
петдесет квадратни метра).
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 350.00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 380.00 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 № 763
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 2,175 дка (два декара сто
седемдесет и пет квадратни метра), находящ се в местността Скорев дол, в землището на
село Кочан, съставляващ имот № 027016, актуван с АЧОС № 742 от 07.09.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 175,00 лв.
и определя начална тръжна цена в размер на 2 175,00 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 № 764
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 – нива, с площ от 2,605 дка (два декара
шестстотин и пет квадратни метра), находящ се в местността Ради бърдо, в землището
на село Кочан, съставляващ имот № 027106, актуван с АЧОС № 741 от 07.09.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2605,00 лв.
и определя начална тръжна цена в размер на 2605,00 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 № 765
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
37, ал. 1 от Закона за общинската собственост реши:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване
безсрочно право на строеж на гараж със застроена площ 20 кв. м върху УПИ ХIV от кв.
16 по плана на село Слащен, одобрен със Заповед № 449/2002 година, с площ от 560 кв.
м, актуван с АЧОС № 746 от 14.09.2015 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 190,00 лв. и
определя начална тръжна цена в размер на 190,00 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 № 766
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 № 007201,
актуван с АПОС № 743 от 09.09.2015 година, с площ 3,703 (три декара седемстотин и
три квадратни метра), находящ се в местността Костадин, по картата на землището на
село Кочан, община Сатовча, ЕКАТТЕ 39089, от пасище с храсти 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 - 22 640,904 дка
- за индивидуално ползване - 15 000 дка
- общо: 37 640,904 дка.
РЕШЕНИЕ № 767
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:
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- имот № 000510, находящ се в местността Папалев дов, землището на село
Слащен, община Сатовча, с площ 0,299 дка, актуван с АЧОС № 641 от 20.04.2015 год.
- имот № 000511, находящ се в местността Папалев дол, землището на село
Слащен, община Сатовча, с площ 0,283дка, актуван с АЧОС № 642 от 20.04.2015 год.,
които да бъдат възстановени на наследниците на Абаз Керимов Молаахмедов – бивш
жител на село Слащен, при спазване на нормативните изисквания.
РЕШЕНИЕ № 768
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
приема Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на
община Сатовча, изработен план ЛУП – 2008 г. на ДЛС „Дикчан” – село Сатовча, с
който са устроени същите горски територии.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да утвърди Годишния план за
ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сатовча,
за 2016 година.
РЕШЕНИЕ № 769
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България реши: изразява мотивирано
предложение, с което предлага наложеното административно наказание – глоба, в
размер на 400,00 лева на Евгени Младнов Делев от село Кочан, община Сатовча, област
Благоевград
МОТИВИ:
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията на Република
България опрощаването на публичните вземания е 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.
Лицето е трайно безработно от 04.11.2008 година до сега и получава социална
помощ съгласно чл. 9, ал. 1 от ППЗСП, която е размер на 40,00 лв. месечно.
Ето защо Общински съвет – Сатовча, прави мотивирано предложение за
опрощаване на посочените задължения.
РЕШЕНИЕ № 770
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка
със Заповед № ОА-АК-623 от 17.09.2015 година на Областния управител на област с
административен център – Благоевград, реши:
Потвърждава свое Решение № 748 от 03.09.2015 година за промяна начина на
трайно ползване на имот № 102070, находящ се в местността Грамадите, село
Вълкосел:
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 дка (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.
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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 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 № 771
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА реши:
1. Да се присъедини имот № 00487, находящ се в местността Папалев дол, в
землището на село Слащен към имот № 000502, находящ се в местността Папалев дол, в
землището на село Слащен, чиято площ да се завиши с 0,056 дка и да стане 0,529 дка.
2. Променя Решение № 660 от 19 май 2015 година:
- като площта на имот № 000502, находящ се в местността Папалев дол, в
землището на село Слащен се променя на 0,529 дка.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме всички действия за
реализирането на горните точки.
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