ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 07541/22-83
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ № 5
От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 27.01.2012 година.
РЕШЕНИЕ № 49
Общински съвет – Сатовча на основание чл.45 и чл.46 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема за разглеждане
внесената докладна от Кмета на Община Сатовча относно: предварително съгласие по
чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване право на преминаване по чл.192, ал.3 от ЗУТ през
поземлен имот № 020064 с начин на трайно ползване – пасище с храсти, публична
общинска собственост до поземлен имот № 020079 в местността „Оградите” землище
на село Фъргово.
РЕШЕНИЕ № 50
Общински съвет – Сатовча на основание чл.45 и чл.46 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема за разглеждане
внесената докладна от Кмета на Община Сатовча относно: избор на делегат за Общото
събрание на Сдружение „Толерантност”.
РЕШЕНИЕ № 51
Общински съвет – Сатовча на основание чл.45 и чл.46 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема за разглеждане
внесената докладна от Кмета на Община Сатовча относно: одобряване на ПУП – ПЗ за
поземлен имот планоснимачен № 004041 в местността „Голямо блато” землище на
село Осина за вилно строителство.
РЕШЕНИЕ № 52
Общински съвет Сатовча на основание чл.21.ал.1, т.12 от ЗМСМА приема
предложената от кмета на общината Програма за управление на Община Сатовча за
периода 2012 – 2015 година.
РЕШЕНИЕ № 53
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.8
от Закона за общинската собственост, приема Стратегия за управлението и
разпореждането с общинска собственост в община Сатовча за периода 2012 – 2015
година.

РЕШЕНИЕ № 54
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9
от Закона за общинската собственост, приема годишна Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сатовча през 2012 година
РЕШЕНИЕ № 55
На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 92 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет Сатовча приема
отчета на кмета на община Сатовча за изпълнението на решенията на Общински съвет
Сатовча за периода от 01.07.2011 година до 31.12.2012 година.
РЕШЕНИЕ № 56
На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча приема годишен
отчет за изпълнение на Програма за управление на община Сатовча за периода 2008 –
2011 година за календарната 2011 година.
РЕШЕНИЕ № 57
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната Общински
съвет Сатовча одобрява разходите за командировка за периода от 01.07.2011 година
до 31.12.2012 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча в размер на
490.00 лв. /четиристотин и деветдесет лева/ направени на основание командировъчни
заповеди № № 323, 328, 335, 355, 392, 400, 403, 433, 441, 445, 567, 573, 576 и 583.
РЕШЕНИЕ № 58
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА определя за
делегат на Общото събрание на Сдружение „Толерантност” кмета на община Сатовча –
д-р Арбен Мименов и за заместник-делегат на Общото събрание заместник-кмета на
общината Елхан Мехмедов Кълков.
РЕШЕНИЕ № 59
Общински съвет Сатовча на основание чл.14, Глава трета от Вътрешния
правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община
Сатовча”, приема отчета на кмета на община Сатовча и председател на Комисията към
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” за трето
четиримесечие на 2011 година.
РЕШЕНИЕ № 60
Общински съвет Сатовча на основание чл.15,
правилник на Общински фонд „С един лев в помощ
Сатовча”, приема годишния отчет за 2011 година на
председател на Комисията към Общински фонд „С един
от община Сатовча”.

Глава трета от Вътрешния
на болните деца от община
кмета на община Сатовча и
лев в помощ на болните деца

РЕШЕНИЕ № 61
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.3, ал.4 и ал.5 от
ЗСПЗЗ, Общинският съвет:
1. Дава предварително съгласие за учредяване на право на преминаване на
основание чл.192, ал.3 от ЗУТ през ПИ № 020064 с НТП – пасище с храсти, публична
общинска собственост в местността „Оградите” землище на село Фъргово с площ от
273,6 кв.м. (пътна връзка с дължина 91.2 м. и ширина 3 м.) съгласно приложената
идейна пътна връзка за достъп до ПИ № 020079 в изработения ПУП – ПЗ за ПИ №
020079 в местността „Оградите” землище на село Фъргово за изграждане на
телекомуникационно съоръжение. Определя срок на валидност на предварителното
съгласие – една година.
2. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед за учредяване на
безсрочно, възмездно право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ след
оценка по чл.210 от ЗУТ през ПИ № 020064 с НТП – пасище с храсти, публична
общинска собственост до ПИ № 020079 в местността „Оградите” землище на село
Фъргово.
РЕШЕНИЕ № 62
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1
от ЗУТ и протокол № 10, решение № 3 /13.04.2011 година на ОЕС по УТ при община
Сатовча реши:
1.Одобрява ПУП –ПЗ (план за застрояване) за поземлен имот № 004041 в
местността „Голямо блато” по КВС на землището на село Осина за вилно строителство
с възложител Биляна Дафинова Джуджева, съгласно приложен проект.
2. Възлага на Кмета на общината да организира извършването на произтичащите
от решението процедури.
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