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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 30 декември 2015 
година. 

 
РЕШЕНИЕ № 30 

 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 124, ал. 1 - 4, чл. 127,  ал. 1 и 2 
от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА актуализира 
Поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2015 година съгласно 
приложението.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 31 
 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 
19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36а, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на ЗСП приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на 
община Сатовча за периода 2016-2020 година. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 32 
 
 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 
19, ал. 2 и 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за 
прилагане на ЗСП приема Годишен план за развитие на социалните услуги на община 
Сатовча за 2016 година. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 33 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл.27, 
ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общинският съвет – Сатовча, реши: 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България представителя на Общински съвет – Сатовча, д-р 
Ивайло Асенов Моллов – председател на Общински съвет. 

2.  При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на 
Общото събрание, той ще бъде заместван от Нафие Еминова Бошнакова. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 34 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 4 от 
Устава на Сдружението на Югозападните общини Общинският съвет – Сатовча, реши: 
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1. Определя за заместник делегат в Общото събрание на Сдружението на 
Югозападните общини д-р Халил Юсуфов Мусов. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 35 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 25, ал. 2, т. 3 Закона за 
предотвратяване и  установяване на конфликт на интереси, избира следната комисия:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет 
         ЧЛЕНОВЕ: 2. Нафие Бошнакова 
              3. Людмил Доленски 
                             4. Юсеин Избищали 
                             5. Емил Гулев 
              6. Пламен Поюков 
                             7. д-р Искрен Кальонев. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 36 

 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 
8, ал. 3 от Устава на Асоциацията на общинските гори: 

1. Определя за пълномощен представител на община Сатовча в Общото 
събрание на Асоциация общински гори г-н Ивайло Моллов – председател на 
Общински съвет – Сатовча.  

2. Определя за заместник пълномощен представител г-н Йордан  
Бошнаков – ръководител звено „Общински гори” при Общинска администрация – 
Сатовча. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 37 
 

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 № 
017028, актуван с АПОС № 765 от 08.12.2015 година, с площ 0,140 дка (нула декара 
сто и четиридесет квадратни метра), находящ се в местността Гробето, по картата на 
землището на село Фъргово, община Сатовча, ЕКАТТЕ 76203, от пасище, мера в  
изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба  по 
земеделие –  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 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 - 22 343,811 дка  
- за индивидуално ползване - 15 000 дка  
- общо: 37 343,811 дка.  
 

 

РЕШЕНИЕ № 38 
 

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:  
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1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот № 
017026, актуван с АПОС № 766 от 08.12.2015 година, с площ 2,404 дка (два декара 
четиристотин  и четири квадратни метра), находящ се в местността Гробето, по картата 
на землището на село Фъргово, община Сатовча, ЕКАТТЕ 76203, от пасище, мера в  
изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба  по 
земеделие –  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 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 - 22 341,407 дка  
- за индивидуално ползване - 15 000 дка  
- общо: 37 341,407 дка.  
 

 

РЕШЕНИЕ № 39 
 

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 – Сатовча, земя от общинския 
поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:  

- имот № 008103, находящ се в местността Корията, землището на село 
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,614 дка, актуван с АЧОС № 749 от 12.11. 2015 год. 

- имот № 007199, находящ се в местността Сулева курия, землището на село 
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,162 дка, актуван с АЧОС № 750 от12.11.2015 год. 

- имот № 008272, находящ се в местността Сулева курия, землището на село  
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,090 дка, актуван с АЧОС № 751от 12.11.2015 год. 

- имот № 008273, находящ се в местността Сулева курия, землището на село  
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,083 дка, aктуван с АЧОС № 752 от12.11.2015 год.  

- имот № 025101, находящ се в местността Колаята, землището на село Кочан,  
община Сатовча, с площ – 0,731 дка, актуван с АЧОС № 754 от 12.11.2015 год., които 
да бъдат възстановени на наследниците на Селвин Адамов Чаушев – бивш жител на 
село Кочан, при спазване на нормативните изисквания. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 40 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 
134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията реши: 

 1. Дава съгласие да бъде частично изменена уличната регулация между О.Т.  
327, О.Т.  317, О.Т. 316, О.Т. 309, О.Т.  307, О.Т.  306 по плана на село Сатовча.  

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 41 

 

1.Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава 
съгласието си Общинска администрация – Сатовча, да кандидатства по Програмата за 
трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония - референтен № 
2014TC1615CB006-2015-1 със следния проект „Да мислим за природата, водата и 
културата – да бъдем европейски туристи” по Приоритетна ос 2 – Туризъм,  
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Специфична цел 2.1 – Увеличаване  на туристическия потенциал в региона чрез 
сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и 
културно наследство. Водещ партньор по проекта да бъде община Липково, 
Македония.  

 

2. Упълномощава кмета на община Сатовча – д-р Арбен Мименов, да 
предприеме всички необходими действия за:  

 

- Изготвяне на проектното предложение в рамките на указания срок за 
кандидатстване, който да бъде подаден за оценка от Управляващия орган на Програма 
за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония - референтен 
№  2014TC1615CB006- 2015-1 да отговаря на условията на програмата и да е изготвен 
в партньорство с община Липково;  

 

- Осъществяване на контакт със съответните трансгранични институции за 
изготвяне и подписване на изискуемите декларации за партньорство, трансграничното 
естество на проектното предложение и демонстриращо взаимните ползи от неговото 
изпълнение;  

 

- Да подписва или упълномощи представител с право да подписва всеки 
изискуем документи във връзка със спецификата и условията на Поканата за набиране 
на проектни предложения.  

 

3. В случай че проект „Да мислим за природата, водата и културата – да бъдем  
европейски туристи” бъде одобрен за финансиране, Общинският 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.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 42 

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 персонални пенсии на Велизар и Валентин  Исметови Каптиеви от село 
Вълкосел.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 43 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация реши: 

1. Дава съгласието си община Сатовча да кандидатства по проект на МТСП – 
„Красива България”, с обект „Преустройство на общинска сграда”, находяща се 
поземлен имот № 159, кв. 20 по плана на село Туховища за кметство и здравна служба” 
по мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”. 

2. Общинският съвет – Сатовча, одобрява съфинансиране от общинския 
бюджет, съгласно изискванията на проекта – 50%. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 44 
На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 24, ал. 4 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Сатовча Общинският съвет – Сатовча  реши: 
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Освобождава Анастасия Заимова с постоянен адрес село Осина, община 
Сатовча от заплащането на такса за посещаването на детска градина за детето й Деница 
Альошева Заимова за 2016 година. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 45 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация реши: 

Попълва състава на комисията по Решение № 29 от 26 ноември 2015 година на 
Общински съвет – Сатовча, с общинските съветници: инж. Руси Камбошев, Ангел 
Сандев, Венцислав Манов и инж. Байрям Дерменджиев. 


