ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата: 28.04.2021 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 № 16
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 21 април 2021
година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 202
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 49, ал. 1, ал. 2 т. 2 и ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация включва в дневния ред:
- Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижим имот, собственост на
община Сатовча, находящ се на втори етаж от административна сграда, построена в
УПИ I, имот пл. №756 от кв. 18 по действащия план на село Сатовча, с използваема
площ 32,68 кв. м за офис на Националната служба за съвети в земеделието във връзка
със създаването на мобилен общински център за консултантски услуги.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 203
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 Общинският съвет – Сатовча:
Приема следната актуализация на Програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, в община Сатовча през 2021 година, приета с
решение № 176 от 12.02.2021 година на Общински съвет – Сатовча, а именно:
В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се
добавя:
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т. 8. Продажба на ПИ с пл. № 980, кв. 44 по плана на село Кочан, с площ от
236 кв. м.
т. 9. Продажба на ПИ с пл. № 981, кв. 3 по плана на село Кочан, с площ от
470 кв. м.
В раздел Г „Имоти, които общината има намерение да учреди за
безвъзмездно право на ползване на учреждения на бюджетна издръжка или на
сдружения с нестопанска цел“ се добавя:
т. 2 Предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижим имот, собственост
на община Сатовча, находящ се на втори етаж от административна сграда, построена
в УПИ I, имот пл. №756 от кв. 18 по действащия план на село Сатовча, с използваема
площ 32,68 кв. м за офис на Националната служба за съвети в земеделието във връзка
със създаването на мобилен общински център за консултантски услуги.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 204
След обсъждане на предоставените доклади от секретарите на читалища, на
основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши:
Приема изготвените доклади за осъществяваната читалищна дейност и
извършените разходи за тези дейности по разпределените бюджети за 2020 година на
НЧ „Граничар – 1952 г.” – село Туховища; НЧ „Изгрев – 1950” – село Вълкосел;
НЧ „Искра – 1953 г.” – село Годешево; НЧ „Пробуда – 1928 г.” – село Слащен;
НЧ „Просвета – 1938” – село Кочан; НЧ „Просвета – 1937” – село Плетена; НЧ
„Първи май – 1956” – село Ваклиново и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1926” – село
Сатовча.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 205
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 1 и чл. 27, ал. 1, т. 5 от
Закона за социалното подпомагане Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласие община Сатовча да кандидатства с проектно предложение
„Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален
патронаж в община Сатовча“ към фонд „Социална закрила“, гр. София, с общ бюджет
по проекта 29 865,60 лв.
2. Дава съгласие, при одобрение на проектното предложение, община Сатовча
да съфинансира от общинския бюджет изпълнението на проекта с 10% от общата
стойност, в размер на 2 986,56 лв.
3. Възлага на кмета на община Сатовча осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 206
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл. 56, чл. 57, чл. 59а и чл. 59б от ППЗОЗЗ Общинският
съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласие за учредяване на право за временно ползване на част от
имот с идентификатор 56740.31.82 в размер на 340 кв. м с НТП „неизползвана нива
(угар, орница)“ и част от имот с идентификатор 56740.33.1 в размер на 10 кв. м с
НТП „нива“ и двата имота частна общинска собственост в полза на дружество
„Априлови“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Плетена, махала „Горна“
№ 1, за извършване на геологопроучвателни дейности със срок до 01.08.2022 г.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да издаде заповед и сключи
договор с дружеството на пазарна стойност на отстъпено право за временно ползване
в размер, определен от лицензиран оценител, след постановяване на решение на
комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ при наличие на утвърдена площадка (трасе, терен)
за обекта.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 207
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3
и ал. 5 от Закона за водите Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. 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 за редовното заседание на 22.04.2021 г. да бъде определен инж.
Искрен Младенов Балев – главен инженер на община Сатовча.
2. Оправомощава представителя на община Сатовча да участва на заседанието
на Асоциацията по ВиК и да гласува положително по точка 1 от дневния ред, а
именно „Одобряване на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, Благоевград, за 2021 г., подробно описана в приложената
Покана с вх. № 15-00-06/12.03.2021 г.
3. Представителят на община Сатовча да се въздържи от гласуване по
предложенията в точка „Други“.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 208
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 3,
чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 9, ал. 1 от Наредбата 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 във връзка с Раздел IV,
чл. 22, ал. 3 и 4 от Наредбата за управление и стопанисване на общинските горски
територии, собственост на община Сатовча Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Дава съгласието си да се проведе търг с явно наддаване за продажба на
стояща дървесина на корен в обект 2100 - отдел/подотдел 182 „е”, обект 2101 отдел/подотдел 345 „в” и обект 2102, отдел/подотдел 88 „д”– общинска горска
територия.
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2. Процедурите по отдаване да се извършат на цени за продажба по тарифа на
корен съгласно ценова листа, приета с Решение № 491, Протокол № 37 от 31 януари
2019 година с начална тръжна цена по сортименти от ценовата листа.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира съгласно действащото
законодателство произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 209
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост Общинският съвет – Сатовча:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с планоснимачен номер 981 (деветстотин осемдесет и първи), кв. 3
(трети) по плана на с. Кочан, общ. Сатовча, с площ от 470 (четиристотин и
седемдесет) кв. м, актуван с АЧОС № 1092 от 01.03.2021 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на
3 300,00 лв. (три хиляди и триста лева) и определя начална тръжна цена в размер на
3 300,00 лв.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да извърши действията по
организиране и приключване на продажбата.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 210
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост Общинският съвет – Сатовча:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с планоснимачен номер 980 (деветстотин и осемдесет), кв. 44
(четиридесет и четири) по плана на с. Кочан, общ. Сатовча, с площ от 236 (двеста
тридесет и шест) кв. м, актуван с АЧОС № 1093 от 01.03.2021 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на
1 650,00 лв. (хиляда шестстотин петдесет лева) и определя начална тръжна цена в
размер на 1 650,00 лв.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да извърши действията по
организиране и приключване на продажбата.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 211
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. Разрешава изработване и одобрява задание за проектиране на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на улична регулация на улица между
О.Т. 125 до О.Т.124 и улица между О.Т.125 до О.Т. 126, кв. 36 от към УПИ I-813, кв.
34 по плана на с. Кочан, общ. Сатовча.
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2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 212
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията Общинският съвет – Сатовча,
реши:
1. Разрешава изработването на проект и одобрява задание за изработване на
Подробен устройствен план – План за улична регулация на улица, започваща от
О.Т. 443 и минаваща пред УПИ VII от кв. 33 до УПИ XVII, кв. 33 плана на с. Сатовча,
общ. Сатовча.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 213
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. № 94-00563 от 08.04.2021 г. от Джевдет Алилов Гаров – жител на село Плетена, и
приложените към нея документи Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план – план застрояване
(ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на имот с идентификатор 65440.25.44,
местност Байковица, землище на с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград, от начин
на трайно ползване земеделска територия – нива, в начин на трайно ползване –
урбанизирана територия за изграждане на „Жилищна постройка“.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 214
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 2 и ал. 6 от
Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за
устройство на територията Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Учредява право на прокарване на въздушен кабел отклонение 20 kV в
землището на с. Долен от съществуващ въздушен електропровод 20 kV за захранване
на КТП 20/0,4 kV в имот с идентификатор 21868.74.37, землище на с. Долен, през
имоти с идентификатори 21868.69.16, 21868.77.13, 21868.76.3, 21868.76.4, 21868.76.6,
21868.77.155 и 21868.78.162 и подземен кабел през имоти с идентификатори
21868.76.6 и 21868.76.4 в землището на село Долен, и отстъпва право на строеж върху
имоти с идентификатори 21868.69.16 – 16 кв. м, 21868.76.3 – 4 кв. м и 21868.76.6 – 4
кв. м за изграждане на ел. стълбове в землището на с. Долен, общ. Сатовча, общинска
земя на цена 1 277,70 лв. по протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ.
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2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 215
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и
чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост:
1. Предоставя за безвъзмездно ползване на недвижим имот, собственост на
община Сатовча, находящ се на втори етаж от административна сграда, построена в
УПИ – I, имот пл. №756 от кв. 18 по плана на село Сатовча с използваема обща площ
от 32,68 кв. м, за офис на Националната служба за съвети в земеделието във връзка
със създаването на мобилен общински център за консултантски услуги със срок на
управление 5 (пет) години по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да изпълни произтичащите от т. 1.
законови действия.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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