ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 09.07.2018 година.
На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация публикуваме решенията от:

ПРОТОКОЛ № 30
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 2 юни 2018 година.
РЕШЕНИЕ № 381
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, през 2018 г., приета с Решение № 329 от 26.01.2018 г. на Общински
съвет – Сатовча, а именно:
В раздел А „Имоти, които общината има намерение да предостави под наем”
се добавя:
т. 18 – отдаване под наем на петно № 11 от кв. 16 по плана на село Слащен за
разполагане на ВТО с площ от 11 кв. м за търговска дейност.
РЕШЕНИЕ № 382
Общинският съвет – село Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
реши:
1. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на община Сатовча за периода 2014 - 2020 г. и са
включени в Програмата за реализация на ОПР в Приоритет 1 – Инвестиции в линейна
и обществена инфраструктура, Специфична цел 7 – Образователна инфраструктура.
2. Дава съгласие община Сатовча да кандидатства по реда и условията по
Процедура чрез подбор № ВG06RDNР001-7.002 - Училище „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно
значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано
чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование”
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 - 2020 г. с проект „Повишаване на енергийната ефективност на СУ
„Христо Смирненски” – село Кочан, – ремонт на помещения, подмяна на покривна
конструкция – частично и вертикална планировка”.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да подписва всички необходими
документи, които следва да бъдат представени от община Сатовча с проектните
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РЕШЕНИЕ № 383
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча,
реши:
1. Дава съгласие община Сатовча да кандидатства по реда и условията по
Процедура чрез подбор BG06RDNР001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г. с проектно предложение: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна
инфраструктура в село Сатовча”.
2. Потвърждава, че дейностите по горепосочения проект отговарят на
приоритетите на Общинския план за развитие на община Сатовча за периода 20142020 г.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да предприеме всички
необходими действия във връзка с кандидатстването на община Сатовча по проекта по
ПРСР 2014-2020 пред ДФ „Земеделие”, да подготви всички изискуеми за целта
документи, както и да подаде заявление за кандидатстване по Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г. във връзка с проекта.
РЕШЕНИЕ № 384
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча,
реши:
1. Одобрява предложението на Кмета на общината за кандидатстване на
община Сатовча по Процедура чрез подбор BG06RDNР001-7.007 – Улици
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект
„Реконструкция на улична мрежа на територията на община Сатовча”.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими
мерки по изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
3. Потвърждава, че всички дейности по проект „Реконструкция на улична
мрежа на територията на община Сатовча” съответстват на приоритетите на Плана за
развитие на община Сатовча през периода 2014 - 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 385
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общинският съвет – Сатовча, отменя Наредбата за придобиване,
притежание и стопанисване на кучетата и овладяването на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Сатовча, приета с Решение № 253
по протокол № 20 от 31.01.2013 г. на Общински съвет – Сатовча.
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РЕШЕНИЕ № 386
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши:
Приема следната Наредба за изменение на Наредбата за условията за
упражняване правата на собственост на общината върху общинската част на капитала
на търговските дружества на община Сатовча:
Параграф единствен. Раздел Х „Регистър на търговските дружества с
общинско участие” се отменя.
РЕШЕНИЕ № 387
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение, находящо се на втори етаж от сграда Читалище, село Плетена,
публична общинска собственост, с площ от 16 кв. м за фризьорски услуги с начална
тръжна цена 40.00 лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване три (3) години
по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
РЕШЕНИЕ № 388
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда Читалище – село
Плетена, публична общинска собственост, с площ от 35 кв. м за търговска дейност с
начална тръжна цена 87.50 лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване три (3)
години по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
РЕШЕНИЕ № 389
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда Читалище, село Сатовча,
публична общинска собственост, с площ от 8 кв. м за счетоводни услуги с начална
тръжна цена 20.00 лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване три (3) години
по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
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РЕШЕНИЕ № 390
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда Читалище, село Сатовча,
публична общинска собственост, с площ от 4 кв. м за офис с начална тръжна цена 10.00
лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване три (3) години по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
РЕШЕНИЕ № 391
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда Читалище, село Сатовча,
публична общинска собственост, с площ от 12 кв. м за търговска дейност с начална
тръжна цена 30.00 лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване три (3) години
по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
РЕШЕНИЕ № 392
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение, находящо в сграда Читалище – село Фъргово, публична
общинска собственост, с площ от 40 кв. м за търговска дейност с начална тръжна цена
100.00 лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване три (3) години по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
РЕШЕНИЕ № 393
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение, находящо се в приземен етаж от сградата на СУ „Христо
Смирненски” – село Кочан, публична общинска собственост, с площ от 54 кв. м за
търговска дейност с начална тръжна цена 135.00 лв. (без ДДС) за месечен наем със
срок на ползване три (3) години по договор.
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2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
РЕШЕНИЕ № 394
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение, находящо се в приземен етаж от сграда Читалище – село
Слащен, публична общинска собственост, с площ от 20 кв. м за търговска дейност с
начална тръжна цена 50.00 лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване три (3)
години по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
РЕШЕНИЕ № 395
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда Читалище – село
Годешево, публична общинска собственост, с площ от 20 кв. м за търговска дейност с
начална тръжна цена 50.00 лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване три (3)
години по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
РЕШЕНИЕ № 396
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 35, ал. l и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост:
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 0.990 дка (нула декара
деветстотин и деветдесет квадратни метра), находящ се в м. Тузлуолан, в землището на
село Сатовча, съставляващ имот № 000511 (нула нула нула петстотин и единадесет) по
картата на землището на село Сатовча, актуван с АЧОС № 924 от 26.04.2018 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1109.00
лв. и определя начална тръжна цена в размер на 1109.00 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 № 397
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 35, ал. 1 от ЗОС:
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 1.358 дка (един
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декар триста петдесет и осем квадратни метра), находящ се в м. Зелен, в землището на
село Туховища, съставляващ имот № 000449 (нула нула нула четиристотин
четиридесет и девет) по картата на землището на село Туховища, актуван с АЧОС №
922 от 26.04.2018 г.
2. Приема оценката изготвена от лицензиран оценител в размер на 3 123.00 лв.
и определя начална тръжна цена в размер на 3 123.00 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 № 398
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 от ЗОС:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на терен за разполагане на преместваем (временен) търговски обект по
съществуващо петно - петно № 11 от кв. 16 по плана на село Слащен с площ 11 кв. м
за търговска дейност с начална тръжна цена 16.50 лв. (без ДДС) за месечен наем със
срок на ползване три (3) години по договор.
2. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи договор
за наем.
РЕШЕНИЕ № 399
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗПУО и
чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121 от 23.06.2017 г. Общинският съвет – Сатовча, предлага в
Списъка със защитените детски градини и защитените училища в Република България
за учебната 2018/2019 г. да бъде включено ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – село
Долен, община Сатовча, област Благоевград.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
МОН за включване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – село Долен, в Списъка със
защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната
2018/2019 г.
РЕШЕНИЕ № 400
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗПУО и
чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121 от 23.06.2017 г. Общинският съвет – Сатовча, предлага в
Списъка със защитените детски градини и защитените училища в Република България
за учебната 2018/2019 г. да бъде включено НУ „Васил Левски” – село Осина, община
Сатовча, област Благоевград.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
МОН за включване на НУ „Васил Левски” – село Осина, в Списъка със защитените
детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 г.
РЕШЕНИЕ № 401
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗПУО и
чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121 от 23.06.2017 г. Общинският съвет – Сатовча, предлага в
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Списъка със защитените детски градини и защитените училища в Република България
за учебната 2018/2019 г. да бъде включена Детска градина – село Осина, община
Сатовча, област Благоевград.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
МОН за включване на Детска градина – село Осина, в Списъка със защитените детски
градини и защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 г.
РЕШЕНИЕ № 402
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията Общинският
съвет – Сатовча, реши:
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на подробен
устройствен план (ПУП-ЧИПР) – за изменение на регулацията на УПИ V от кв. 19 по
плана на село Сатовча, в частта му за имот пл. № 175 – общинска собственост, за
образуване на нови УПИ XII-175 за „Обществени мероприятия, офиси, търговски
помещения” и УПИ XIII-175 от кв. 19 за „Читалище, площадно пространство, водни
площи и озеленяване” по плана на село Сатовча.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 403
На основание чл. 17, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 52 и чл. 53 от ЗОС Общинският съвет – Сатовча:
1. Дава съгласие за създаване на общинско социално предприятие „Социално
предприятие за озеленяване в община Сатовча” по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗОС.
Общинското социално предприятие е специализирано звено на общината с предмет на
дейност озеленяване и благоустройство.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да предприеме всички
необходими действия по създаване на социалното предприятие по реда на чл. 52 и чл.
53 от ЗОС, в това число подписване на финансови и технически документи,
необходими за структуриране и функциониране на социалното предприятие.
РЕШЕНИЕ № 404
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 1 от ЗОС дава съгласие да бъде извършено заснемане и корекция на
съществуващ полски път в местността Долни Банян в землището на село Долен,
представляващ имот № 074029 по картата на възстановената собственост ( КВС).
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подаде заявление в Общинска
служба по земеделие – село Сатовча, на основание чл. 18, ал. 1 от Наредба № 49 от
05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС).
РЕШЕНИЕ № 405
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1. Общинският съвет – село Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА и чл. 8 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 30, ал. 1 и ал. 2
от ЗСПЗЗ, дава съгласието си да бъде извършено актуване на имуществото на
заличените организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на община Сатовча.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да събере необходимата
информация и документи за такива имоти и организира съставянето на актове за
общинска собственост на същите имоти.
РЕШЕНИЕ № 406
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” 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 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 407
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
пар. 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската служба
по земеделие земя от общинския фонд, придобита от общината на основание
отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот № 002228, находящ се в местността Брезовец, землището на село
Ваклиново, община Сатовча, с площ 1.067 дка, актуван с АЧОС № 913 от 08.01.2018
г., който имот да бъде възстановен на наследниците на Агуш Алиев Учкунев – бивш
жител на село Кочан.
РЕШЕНИЕ № 408
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
пар. 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинската служба
по земеделие земя от общинския фонд, придобита от общината на основание
отменения чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот № 035113, находящ се в местността Драгийца, землището на село
Сатовча, община Сатовча, с площ 0.830 дка, актуван с АЧОС № 918 от 08.02.2018 г.,
който имот да бъде възстановен на наследниците на Александър Димитров
Карабунаров – бивш жител на село Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 409
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и
т. 3.8.1 от договора за безвъзмездна помощ за отпускане на аванс в размер на 20% от
стойността на договора:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед без
протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Управляващия орган по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” с номер
BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” в размер на
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77 956.47 лв. (седемдесет и седем хиляди деветстотин и петдесет и шест лева и 47 ст.)
за пълно обезпечаване на стойността на допустимия аванс по договор BG05M9OP0012.010 „Развитие на социалното предприемачество”.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор BG05M9OP001-2.010 „Развитие на
социалното предприемачество” и да ги представи пред Управляващия орган по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет – Сатовча

9

