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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Дата: 14.12.2018 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 № 35 

 
От извънредно заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 11 

декември 2018 година.  
 

РЕШЕНИЕ № 469 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във 
връзка със Заповед № ОА-АК-316 от 26.11.2018 година на Областния управител на 
област с административен център град Благоевград  реши: 

 

Изменя свое Решение № 466 по Протокол № 33 от заседание на Общински 
съвет – Сатовча, проведено на 09.11.2018 година, както следва:  

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС и във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 11, ал. 1 от ЗОС 
дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на III 
(трети) етаж от Административната сграда на кметство село Кочан – публична 
общинска собственост, с площ от 330 кв. м за шивашки цех с начална тръжна цена 
247.50 лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване от 5 (пет) години по 
договор.  

Мотиви: В случаят не е приложено изречение второ на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, а 
именно – не е предоставяна за управление административната сграда на Кметство село 
Кочан по реда на чл. 12 от ЗОС, тъй като това става с решение на Общинския съвет, а 
такова няма. Дори и да приемем, че е налице подобно предоставяне за управление, от 
становището на Кмета на село Кочан е видно, че отдаването под наем на въпросния 
етаж няма да възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот 
е  предоставен за управление. От становището е видно, че повече от 40 години, същият 
етаж се ползва за производствени нужди и има социален ефект чрез поддържане и 
създаване на работни места.  

 
 

РЕШЕНИЕ № 470 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във 
връзка със Заповед №ОА-АК-329 от 07.12.2018 година на Областния управител на 
област с административен център град Благоевград  реши: 

Отменя свое Решение №468 по Протокол №34 от заседание на Общински 
съвет – Сатовча, проведено на 22.11.2018 година. 

 

                                                                                      
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                    
Председател на Общински съвет - Сатовча                                 
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