ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 13.12.2019 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 № 3
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 6 декември 2019
година.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 7
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост приема следната актуализация на Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, в община Сатовча през
2019 година, приета с Решение № 484 от 31.01.2019 година на Общински съвет –
Сатовча, а именно:
1. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, в община Сатовча през 2019 година с раздел Г „Имоти, които
община Сатовча има намерение да учреди за безвъзмездно право на ползване на
учреждения на бюджетна издръжка, или на сдружения с нестопанска цел”
т. 1. Учредяване безвъзмездно право на ползване на футболен стадион,
находящ се в УПИ ХVІІІ, кв. 38 по плана на село Вълкосел.
2. В раздел А „Имоти, които общината има намерение да предостави под
наем” се добавя:
т. 9. Отдаване под наем на помещение, находящо се в приземен етаж от
сграда Кметство – село Туховища, с площ от 40 кв. м
т. 10. Отдаване под наем на помещение, находящо се в приземен етаж от сграда
Младежки дом – село Туховища, с площ от 75 кв. м
т. 11. Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сграда
Младежки дом – село Туховища, с площ от 88 кв. м
т. 12. Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж от сградата
на Читалище – село Сатовча, с площ от 18 кв. м
т. 13 Отдаване под наем на общински терен – петно № 1 с площ 70 кв. м; петно
№ 2 с площ 16 кв. м; петно № 3 с площ 48 кв. м за разполагане на преместваеми
временни търговски обекти в село Слащен, община Сатовча
т. 14. Отдаване под наем на общински терен – петно № 1 с площ 17 кв. м за
разполагане на преместваем временен търговски обект в село Годешево, община
Сатовча.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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РЕШЕНИЕ № 8
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 10 от ЗМСМА, чл. 32
от Наредбата за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общинския
дълг на община Сатовча и във връзка с чл. 116, ал. l, т. 5 и ал. 5 от ЗОП реши:
1. Дава съгласието си да бъде сключен анекс към Договор за банков кредит
№1381.1212 от 03.01.2013 година, сключен с „Търговска банка Д” – АД, с който да се
удържи срока на договора за още 5 (пет) години, при следните параметри и
актуализация, както следва:
1.1. Срок – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на анекса.
1.2. Лихвен процент по редовен дълг – 3,7% (три цяло и седем десети
процента), формиран от 3М Euribor плюс фиксирана надбавка към датата на
подписване на анекса, но не по-малко от 3,7%, изчислен на база АСТ/360 дни.
1.3. Годишна такса управление - 0,3% (нула цяло и три десети процента)
годишно, върху одобрения размер на кредита.
1.4. Начинът на обезпечаване на кредита остава непроменен съгласно чл. 11 от
Договор за банков кредит № 1381.1212 от 03.01.2013 година, като същият запазва
действието си и при удължения срок на договора за кредит до окончателното
погасяване на всички задължения по основния договор и анексите към него,
включително, но не само, главници, лихви, такси, комисионни, разноски и други.
2. Възлага и делегира права на кмета на община Сатовча да подпише
необходимите документи по удължаване срока на кредита и актуализиране на
обезпеченията по него, както и да извърши всички останали необходими правни и
фактически действия за изпълнение на решението.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 9
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава
съгласие за реализация на проект „Изграждане на игрище за минифутбол в двора на
СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Сатовча, в УПИ I, кв. 35 по плана на село Сатовча,
община Сатовча”.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 10
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища приема Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в община Сатовча за 2020 година.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 11
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА:
1. Определя за пълномощен представител на община Сатовча в Общото
събрание на Асоциация общински гори д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча.
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2. Определя за заместник-пълномощен представител г-н Йордан Бошнаков –
ръководител звено „Общински гори” при Общинска администрация – Сатовча.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 12
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 4, чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 39, ал. 1
и 2 от Наредбата за управление и стопанисване на общинските горски територии,
собственост на община Сатовча, реши:
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от горски територии –
собственост на община Сатовча, за 2020 година.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да утвърди Годишния план за
ползване на дървесина от общински горски територии – собственост на община
Сатовча, за 2020 година.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 13
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост:
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 18 кв. м за офис, с начална тръжна цена
45,00 лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване три години по договор.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за наем.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 14
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,
ал. 7 и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на помещение, находящо се в УПИ I, кв. 14 по плана на село Годешево, с площ от
161 кв. м – публична общинска собственост, представляващо пристройка към Основно
училище – село Годешево, за шивашка дейност, с начална тръжна цена 120,75 лв. (без
ДДС) за месечен наем със срок на ползване три години по договор.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за наем.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 15
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 и
чл. 7 от Наредба № 5 на Общински съвет – Сатовча, за поставяне на преместваеми
временни търговски обекти:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на общински терен – петно № 1, за разполагане на преместваем временен
търговски обект в село Годешево, община Сатовча, по одобрена схема от главния
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архитект на община Сатовча, с площ от 17 кв. м за търговски цели, с начална тръжна
цена 25,50 лв. без ДДС за месечен наем със срок на ползване три години по договор.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за наем.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 16
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 и
чл. 7 от Наредба № 5 на Общински съвет – Сатовча, за поставяне на преместваеми
временни търговски обекти:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на общински терени – петно № 1, за разполагане на преместваем временен
търговски обект в село Слащен, община Сатовча, по одобрена схема от главния
архитект на община Сатовча, площ от 70 кв. м за търговски цели, с начална тръжна
цена 105,00 лв. без ДДС за месечен наем със срок на ползване три години по договор.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за наем.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 17
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 и
чл. 7 от Наредба № 5 на Общински съвет – Сатовча, за поставяне на преместваеми
временни търговски обекти:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на общински терен – петно № 2, за разполагане на преместваем временен
търговски обект в село Слащен, община Сатовча, по одобрена схема от главния
архитект на община Сатовча, с обща площ от 16 кв. м за търговски цели, с начална
тръжна цена 24,00 лв. без ДДС за месечен наем със срок на ползване три години по
договор.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за наем.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 18
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 и
чл. 7 от Наредба № 5 на Общински съвет – Сатовча, за поставяне на преместваеми
временни търговски обекти:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на общински терен – петно № 3, за разполагане на преместваем временен
търговски обект в село Слащен, община Сатовча, по одобрена схема от главния
архитект на община Сатовча, с площ от 48 кв. м за търговски цели, с начална тръжна
цена 72,00 лв. без ДДС за месечен наем със срок на ползване три години по договор.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за наем.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 19
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Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 и
чл. 7 от Наредба № 5 на Общински съвет – Сатовча, за поставяне на преместваеми
временни търговски обекти:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на общински терен – петно № 4, за разполагане на преместваем временен
търговски обект в село Слащен, община Сатовча, по одобрена схема от главния
архитект на община Сатовча, с площ от 48 кв. м за търговски цели, с начална тръжна
цена 72,00 лв. без ДДС за месечен наем със срок на ползване три години по договор.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за наем.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 20
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,
ал. 1 – 3 от Закона за общинската собственост:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на помещение, находящо се на първи етаж от сградата на Младежки дом,
село Туховища – частна общинска собственост, с площ от 88 кв. м за търговска
дейност, с начална тръжна цена 220,00 лв. без ДДС за месечен наем със срок на
ползване три години по договор.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за наем.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 21
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,
ал. 1 – 3 от Закона за общинската собственост:
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 Младежки дом, село
Туховища – частна общинска собственост, с площ от 75 кв. м за търговска дейност, с
начална тръжна цена 187,50 лв. без ДДС за месечен наем със срок на ползване три
години по договор.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за наем.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 22
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, във
връзка чл. 11, ал. 5 от Наредба № 2 за реда и условията за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 44, ал. 1 от ППЗФВС:
1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване на сдружение
„Футболен клуб Стрела – 2003”, село Вълкосел, с ЕИК 101688515, представлявано от
Румен Иванов Синанов – председател на УС, футболен стадион, находящ се в УПИ
XVIII, кв. 38 по плана на село Вълкосел – публична общинска собственост.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за безвъзмездно
ползване на футболен стадион, находящ се в УПИ XVIII, кв. 38 по плана на село
Вълкосел, със сдружение „Футболен клуб Стрела – 2003”, село Вълкосел, за срок от 8
години.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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РЕШЕНИЕ № 23
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, приема
следната
Наредба за отменяне на Наредбата за осигуряване на противопожарния
ред в община Сатовча
Параграф единствен: Отменя се Наредбата за осигуряване на
противопожарния ред в община Сатовча, приета с Решение № 386, Протокол № 33 от
21.12.2013 година.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 24
,
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 67, чл. 68, чл. 68а от Закона за съдебната власт, чл. 8 от
Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели и писмо с изх. № 700 от
30.10.2019 г. от Председателя на Районен съд – Гоце Делчев Общински съвет –
Сатовча, открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд –
Гоце Делчев, при следните правила и дава съгласие да се направи обявление по реда на
ЗСВ, съгласно Приложение № 1.
2. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на
чл. 67, ал. 1 и ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
3. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец
(Приложение № 2) за участие в процедурата, ведно с необходимите документи,
съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в Общински съвет – Сатовча, в
срок до 9 януари 2020 година.
4. Общинският съвет – Сатовча, избира комисия от 3 (трима) члена, в състав от
следните общински съветници:
- инж. Байрям Дерменджиев – председател
- Людмил Земеделски – член
- Наум Странжев – член.
5. Общинският съвет – Сатовча, възлага на Комисията да изготви списък на
допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните автобиографии,
мотивационни писма, препоръки и документи да публикува на интернет страницата на
община Сатовча, най-малко 14 дни преди датата на изслушването на кандидатите, като
задължително 10 на сто от общия брой на предложените лица да бъдат с квалификация
в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
6. Общинският съвет – Сатовча, възлага на комисията да състави доклад за
допуснатите за изслушване кандидати за съдебни заседатели не по-късно от 7 (седем)
дни преди следващото редовно заседание на Общински съвет – Сатовча.
7. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе в
срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната власт на заседание на
Общински съвет – Сатовча.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 25
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Общинският съвет – Сатовча, 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 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 Зайра Кемилова Ибишева – общински
съветник.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 26
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за електропровод за външно електрическо
захранване и трафопост до поземлен имот 074037, местност Долни Банян, землище
село Долен.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 27
Общинският съвет – Сатовча, 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:
1. Определя д-р Арбен Мустафов Мименов – кмет на община Сатовча, за
представител извънредното Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, гр. Благоевград.
2. Одобрява представения проект за дневен ред.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 28
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 10, ал. 2 от Договор за
безвъзмездно учредяване право на строеж върху недвижим имот – публична общинска
собственост от 07.11.2012 година дава съгласие да бъде прекратен договора по взаимно
съгласие.
2. На основание чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 182, ал.
1 от Закона за устройството на територията и чл. 44, ал. 1 от ППЗФВС Общинският
съвет – Сатовча, дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж, без търг и
конкурс за срок от 8 години в полза на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб
Стрела – 2003” – Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград, върху недвижим
имот - публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот
XVIII, кв. 38 по плана на село Вълкосел, община Сатовча
3. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Сатовча, дава
съгласие за кандидатстване на Сдружение „Футболен клуб Стрела – 2003” село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград, с ЕИК 101688515, с председател
Румен Иванов Синанов, с проект „Ремонт на съблекалня, монтаж на съоръжения:
скамейки, дренажна и оросителна система, писта и ограда към футболно игрище в

7

УПИ XVIII, кв. 38 по плана на село Вълкосел, община Сатовча” пред Министерството
на младежта и спорта и извършване на предвидените дейности.
4. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

РЕШЕНИЕ № 29
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА
и чл. 8, ал.1, чл. 11, ал. 1, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост във връзка
чл. 124а, ал. 1,чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията одобрява задание за
изработването на ПУП-ЧИПР за УПИ I, кв. 48 по плана за на село Плетена и разрешава
изработването на проект за подробен устройствен план за образуване от същия на нови
четири имота (УПИ) – един от тях да се отреди за детска площадка и три с
предназначение за жилищно строителство.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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