ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 04.04.2019 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 № 38
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 28 март 2019 година.
РЕШЕНИЕ № 499
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 на имотите – общинска
собственост, в община Сатовча през 2019 година, а именно:
В раздел В „Имоти, които общината има намерение да учреди възмездно право
строеж” се добавя:
т. 2 – ОПС върху 130 кв. м в УПИ VІІІ от кв.70 по плана на село Вълкосел, с
площ от 766 кв. м, актуван с АЧОС № 262.
РЕШЕНИЕ № 500
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за социалното подпомагане приема Годишен план за развитие на социалните
услуги на община Сатовча за 2020 година.
РЕШЕНИЕ № 501
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта
и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема Общински годишен план за
младежта – 2019 година на община Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 502
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделски земи Общинският съвет – Сатовча:
1. Приема Годишен план за паша за 2019 година на община Сатовча.
2. Дава съгласието си за предоставяне на мери и пасища, както следва:
- За общо ползване –
21 742,636 дка
- За индивидуално ползване - 15 000,000 дка
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ОБЩО:
36 742,636 дка
3. Определя съответно 2 дка за отглеждане на едно животно от рода на дребен
рогат добитък и до 5 дка за отглеждане на едно животно от рода на едър рогат добитък.
4. На основание чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, определя
такса за индивидуално ползване на мери и пасища в размер на 2,00 лв. за 1 дка.
5. Задължава Общинска администрация – Сатовча, да осигурява наличие на
постоянно затревени площи (мери и пасища) в съотношение:
- минимум 5 дка за отглеждане на едно животно от рода на ЕРД (на възраст над
24 месеца)
- минимум 2 дка за отглеждането на едно животно от рода на ДРД
- минимум 0,5 дка за отглеждане на едно животно от рода на еднокопитните.
6. Задължава Общинска администрация – Сатовча, да не предоставя мери и
пасища на животновъди, чиито ферми не отговарят на изискванията на Наредбата за
отглеждане на селскостопански и други животни на територията на община Сатовча и
на животновъди, които са системни нарушители на Закона за опазване на
селскостопанското имущество.
РЕШЕНИЕ № 503
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 43,
ал. 1, ал. 3, т. 2 и чл. 123, ал. 1 от Закона за горите и чл. 16 от Наредбата за управление
и стопанисване на общинските горски територии, собственост на община Сатовча, дава
съгласието си за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии –
общинска собственост, които съгласно горскостопанския план са пасища, ливади или
поляни без търг за срок по-малък от една година на земеделски стопани – собственици
на пасищни животни, при цена 2,00 лв. за 1 дка ползвана площ за календарната година.
РЕШЕНИЕ № 504
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците Общинският съвет – Сатовча:
Приема Годишен отчет за 2018 годна на кмета на община Сатовча за
изпълнение на Програма за управление на отпадъците в община Сатовча (2017 - 2020
година).
РЕШЕНИЕ № 505
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е,
ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие:
При отсъствие или невъзможност на Кмета на община Сатовча като титуляр и
официален представител на общината в Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, гр. Благоевград,
съгласно чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, за представител на община Сатовча
определям заместник-кмета на община Сатовча Нафие Бошнакова.
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РЕШЕНИЕ № 506
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие:
1. Кметът на община Сатовча да сключи споразумение за партньорство с
общините Борино и Сърница с цел подаване на проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP00l-2.040 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 2 по ОП „Развитие на
човешките ресурси” 2014 - 2020.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подписва и внесе за разглеждане
и одобрение проекта „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от
общините Сатовча, Борино и Сърница”, както и всички необходими документи за
окомплектоване на проектното предложение в качеството си на водеща община.
РЕШЕНИЕ № 507
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 жилищна сграда със
застроена площ 130 кв. м (сто и тридесет квадратни метра) върху УПИ УIII (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 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 300 лв.
(две хиляди и триста лева) и определя начална тръжна цена в размер на 2 300 лв. (без
ДДС).
3. Възлага на кмета на община Сатовча да проведе търга и сключи договор за
учредяване на безсрочно право на строеж.
РЕШЕНИЕ № 508
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:
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация между УПИ III и IV
от кв. 32 по плана на село Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 509
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:
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация от О.Т. 98 през
О.Т. 97 до О.Т. 148 между кв. 5 и кв. 15 по плана на село Годешево.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
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РЕШЕНИЕ № 510
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1, 5 и 7,
чл. 124б, ал. 1 и чл.125 от Закона за устройство на територията Общинският съвет –
Сатовча,
1. Одобрява задание и разрешава изработване на Подробен устройствен план –
парцеларен план за трасе на траен горски път „Тодорови ливади” в имот № 000550, в
землището на село Плетена, на територията на ТП ДПС „Дикчан” село Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
3. Решението да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
РЕШЕНИЕ № 511
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1, 5 и 7,
чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията Общинският съвет –
Сатовча:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на Подробен устройствен план –
парцеларен план (ПУП-ПП) за ново стоманобетоново съоръжение в местността Мавров
мост на територията на ТП ДЛС „Дикчан” – село Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
3. Решението да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
РЕШЕНИЕ № 512
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 124а, ал. 1, 5 и 7, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на
територията и молба с вх. № 94-00-127 от 30.01.2019 година от Силвина Иванова
Цветанова, като управител на „ЕС ТИ КЪМПАНИ” – ЕООД, ЕИК: 203824317, със
седалище и адрес на управление село Вълкосел, ул. „Лилия” № 081, община Сатовча,
област Благоевград, собственик на имот ПИ 004011, местност Голямо блато, землище
на село Осина, община Сатовча, област Благоевград:
1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за промяна
на предназначението на имот ПИ 004011, местност Голямо блато, землище на село
Осина, община Сатовча, област Благоевград от начин на трайно ползване – иглолистна
гора, горска територия, който попада в отдел/подотдел 229/б вид на пототдела –
иглолистна гора, в начин на трайно ползване – урбанизирана територия за изграждане
на фабрика за шоколад, търговски обект, склад, офиси, гаражи.
2. Одобрява задание за изготвяне на ПУП-ПЗ за имот ПИ 004011, местност
Голямо блато, землище на село Осина, община Сатовча.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
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РЕШЕНИЕ № 513
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124a, ал. 1,
чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията Общинският
съвет – Сатовча:
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработване на ПУП –
изменение на уличната регулация между О.Т. 76 до О.Т. 45 кв. 19 и кв. 29 по плана на
село Слащен, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
РЕШЕНИЕ № 514
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси:
1. Общинският съвет – Сатовча, отпуска финансова помощ в размер на
5 000 лева на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров” – ЕООД,
гр. Гоце Делчев, представляващи стойността на болничното лечение на пациентите от
община Сатовча през 2018 година.
2. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на община Сатовча.
РЕШЕНИЕ № 515
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 реши:
Предоставя на Общинска служба по земеделие село Сатовча земя от общинския
фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот № 000503, находящ се в местността Папалев дол, землището на село
Слащен, община Сатовча, с площ 0,683 дка, актуван с АЧОС № 967 от
21.03.2019 година, който имот да бъде възстановен на наследниците на Мустафа
Мехмедов Шабанов – бивш жител на село Слащен.
РЕШЕНИЕ № 516
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 реши:
Предоставя на Общинска служба по земеделие земя от общинския фонд,
придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот № 029051, находящ се в местността Кореше, землището на село
Вълкосел, община Сатовча, с площ 4,000 дка, актуван с АЧОС № 956 от 07.01.2019
година, който имот да бъде възстановен на наследниците на Алил Ахмедов
Карамустафов – бивш жител на село Вълкосел.
РЕШЕНИЕ № 517
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 реши:
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Предоставя на Общинска служба по земеделие земя от общинския фонд,
придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- имот № 030318, находящ се в местността Пристране, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ 1,405 дка, актуван с АЧОС № 958 от 05.03.2019 година
и
- имот № 030316, находящ се в местността Пристране, землището на село
Кочан, община Сатовча, с площ 1,003 дка, актуван с АЧОС № 959 от 05.03.2019
година, които имоти да бъдат възстановени на наследниците на Агуш Ахмедов
Заимов – бивш жител на село Кочан.
РЕШЕНИЕ № 518
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
чл. 62, ал. 8 от Закона за устройството на територията дава съгласие да се отпочне
процедура за поставяне на паметна плоча по реда на ЗУТ на територията на село
Долен във връзка със събитията от 1912 - 1913 година, като мястото на поставяне и
съдържанието на надписа бъде съобразено със становището на кмета на село Долен и
Джамийското настоятелство – Долен.
РЕШЕНИЕ № 519
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА и т.3.8 от Административния
договор за отпускане на аванс в размер на 20 % от договори за безвъзмездна финансова
помощ № BG05M9ОP001-2.018-0016-C01, финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 и № ВG05М9OР001-2.018-0016-2014ВG05М2OР001-С01, финансиран по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020:
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише запис на заповед без
протест и без разноски, платим при предявяване в полза на Управляващия орган на ОП
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в размер на 64 433.40 лв. (шестдесет и
четири хиляди четиристотин тридесет и три лева и четиридесет стотинки) за пълно
обезпечаване на допустимия аванс по договор № BG05M9ОP001-2.018-0016-C01,
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише запис на заповед без
протест и без разноски, платим при предявяване в полза на Управляващия орган на ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 в размер на 70 930.51 лв.
(седемдесет хиляди. деветстотин и тридесет лева и петдесет и една стотинки) за пълно
обезпечаване на допустимия аванс по договор № ВG05М9OР001-2.018-00162014ВG05М2OР001-С01, финансиран по ОП “Наука и образование за интелигентен
растеж” 2014-2020.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички необходими
действия и документи за получаване на авансовото плащане и цялостното изпълнение
на проект „Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване достъпа до
образование на уязвими групи в община Сатовча”.
РЕШЕНИЕ № 520
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да бъде заснет и отразен
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в КВС на село Долен полски път, находящ се в имот № 069016, местността Милев
гроб, землището на село Долен, както и да се ремонтира, удължи и свърже със
съществуващ друг полски път в същата местност.
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 година за поддържане на КВС. '

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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