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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

Дата: 27.09.2019 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 № 44 

От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 20 септември 2019 
година. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 578 

 
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 2019 г., приета с Решение № 484 от 31.01.2019 г. на Общински 
съвет – Сатовча, а именно:  

В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:  
т. 18.  Продажба на  имот № 000515, с начин на трайно ползване друга селищна 

територия, м. Папалев дол, землище на село Слащен, с площ 0,926 дка. 
т. 19. Продажба на поземлен имот 268 с площ 1 247 кв. м по плана на село 

Крибул. 

т. 20. Продажба на поземлен имот 267 с площ 701 кв. м по плана на село 
Крибул. 

т. 21. Продажба на поземлен имот 269 с площ 2 500 кв. м по плана на село 
Крибул. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 579 

 
Общинският съвет село Сатовча на основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА  и  във 

връзка с чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс: 
 

І. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Сатовча от края 
на мандата (25.10.2019 г.) до полагането на клетва от новоизбрания кмет Румен 
Невенов Орачев – заместник-кмет на община Сатовча.  

II. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство от края на 
мандата (25.10.2019 г.) до полагането на клетва от новоизбраните кметове на кметства: 

1. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Боголин – Илко Милков 
Катранджиев. 

2. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Ваклиново – Фатме 
Фетахова Байрактарова. 
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3. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Вълкосел – Спаска 
Николова Арнаудова. 

4. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Годешево – Ферде 
Сюлейдинова Топузлиева. 

5. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Долен – Георги 
Севделинов Чаушев. 

6. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Крибул – Кезим Кезим 
Гюзел. 

7. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Кочан – Росица Юлиянова 
Узунова. 

8. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Осина – Руска Каменова 
Краева. 

9. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Плетена – Фатмейка 
Джамалова Молаибраимова. 

10. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Туховища – Светла 
Алексиева Халимова. 

11. За временно изпълняващ длъжността кмет на село Фъргово – Милко Събев  
Хаджиев. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 580 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 34, ал. 2 и ал. 6 от ЗОС във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗУТ реши: 
1. Учредява възмездно и безсрочно право на прокарване със сервитут на 

подземен електропровод 20 kV през общински имот с идентификатор 21868.69.16 
пасище, мера в местността Милев гроб, село Долен – 262 кв. м общинска земя на цена 
193,88 лв. по протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ.  

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

  

 
РЕШЕНИЕ № 581 

 
Общинският съвет – Сатовча,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 

чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и протокол № 20, Решение № 3 от 22.08.2019 година на 
Общинския експертен съвет по устройство на територията реши: 

1. Одобрява ПУП – ПП за ново стоманобетоново съоръжение към траен горски  
път „Бошнаков чарк – Гроба” IV степен в местността Мавров мост на територията на 
ТП ДЛС „Дикчан” – Сатовча. 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 582 

 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 267, с площ от 701 кв. м по 
плана на село Крибул, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1025 от 
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02.09.2019 година и поземлен имот № 268, с площ от 1247 кв. м по плана на село 
Крибул, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1016 от 02.09.2019 година.  

2. Приема оценките, изготвени от лицензиран оценител, за имот пл. № 267 в 
размер на 1 800 лв. и за имот пл. № 268 в размер на 3 000 лв. и определя начална 
тръжна цена в размер на 1800 лв. за имот № 267 и в размер на 3 000 лв. за имот № 268.  

3. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за покупко-
продажба на гореописаните имоти.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 583 

 
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 

чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 269, с площ от 2 500 кв. м по 
плана на село Крибул, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1026 от 
02.09.2019 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 5 600 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 5 600 лв.  

3. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и сключи договор 
за покупко-продажба на гореописания имот.  

  

 
РЕШЕНИЕ № 584 

 
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 второто 
четиримесечие на 2019 година. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 585 

 
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: 

- проектен имот с идентификатор 67270.16.524, находящ се в местността 
Папалев дол, землището на село Слащен, община Сатовча, с площ 0,872 дка, актуван с 
АЧОС № 1027 от 16.09.2019 година,  

- проектен имот с идентификатор 67270.16.525, находящ се в местността 
Папалев дол, землището на село Слащен, община Сатовча, с площ 0,627 дка, актуван с 
АЧОС № 1028 от 16.09.2019 година, които имоти да бъдат възстановени на 
наследниците на Насуф Мустафов Сельов – бивш жител на село Слащен.  

 

 
                                                                                        

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                    
Председател на Общински съвет - Сатовча                                    


