ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 04.06.2021 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 № 17
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 28 май 2021 година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 216
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:
т. 10. Продажба на УПИ IV, имот с планоснимачен номер 1191, кв. 44 по
плана на село Слащен, с площ от 575 кв. м.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 217
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча,
реши:
1. Дава съгласието си община Сатовча да стане член на сдружение
„Национална асоциация на доброволците в Република България“.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да подаде заявление за членство
до Управителния съвет на Сдружението.
.................................................................
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РЕШЕНИЕ № 218
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 56 от
Закона за предучилищното и училищното образование Общинският съвет – Сатовча,
реши:
1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на
4-годишните деца в детските градини на територията на община Сатовча от 2021/2022
учебна година.
2. Възлага на кмета на община Сатовча последващите по изпълнението на
решението действия.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 219
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 върху част от
имот с идентификатор 76203.27.13 – частна общинска собственост, с НТП нива в
землище село Фъргово, в размер на ползване 350 кв. м и върху част от имот с
идентификатор 76203.27.15 – частна общинска собственост, с НТП нива в землище
село Фъргово в размер на ползване 350 кв. м в полза на дружество „СТОУН ТРЕЙД
2000“ – ООД, със седалище и адрес на управление село Фъргово, община Сатовча, за
извършване на геологопроучвателни дейности.
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 № 220
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3 и във
връзка с чл. 70, ал. 1 , т. 3 и ал. 2 и чл. 71 от Закона за горите Общинският съвет –
Сатовча:
1. Дава съгласие за учредяване на право на ползване за срок от 2 (две) години
върху част от поземлен имот с идентификатор 21868.33.22, местност Русино бърдо,
землище село Долен, с НТП пасище, общинска горска територия – отдел 53 „Ш“ с
размер на площта за ползване 263 кв. м и върху част от поземлен имот с
идентификатор 21868.31.16, местност Крив чучур, землище село Долен, с НТП
пасище, общинска горска територия – отдел 53 „Ф“ с размер на площта за ползване
296 кв. м в полза на дружество „МК - 719“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Долен - 2968, общ. Сатовча, за извършване на проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства.
2. Приема изготвените два броя доклади за оценки на поземлените имоти с
идентификатор 21868.33.22, местност Русино бърдо и с идентификатор 21868.31.16,
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местност Крив чучур, землище село Долен, от лицензират оценител и определя цена
на учреденото право на ползване, като следва:
- за частта от имот 21868.31.16 – 450,00 лв.
- за частта от имот 21868.33.22 – 350,00 лв.
Упълномощава кмета на община Сатовча да издаде заповед и сключи
договор с дружество „МК - 719“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с.
Долен за учредяване право на ползване.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 221
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 11,
ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и предвид предназначението на
помещението, както и за задоволяване на специфичната нужда на населението на село
Годешево, община Сатовча, Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие за възмездно
предоставяне на право на еднодневно ползване на ресторант, находящ се на първи
етаж от четириетажна масивна сграда, построена в ПИ с пл. № 146 по досега
действащия дворищно-регулационен план на село Годешево, община Сатовча, за
провеждане на тържества (сватби, абитуриентски балове, годежи) и други еднодневни
тържества, на жителите на село Годешево, след предварително подадено заявление в
кметство Годешево при следните цени:
1. за сватби – 500 лв. за едно тържество с включено изразходваните
електрическа енергия и вода
2. за годежи - 300 лв. за едно тържество с включено изразходваните
електрическа енергия и вода
3. абитуриентски бал и други еднодневни тържества – 200 лв. за едно
тържество с включено изразходваните електрическа енергия и вода.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 222
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 31а, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Сатовча Общинският
съвет – Сатовча:
1. Дава съгласие да се проведе процедура за продажба на УПИ IV, имот с
планоснимачен номер 1191, кв. 44 по регулационния план на село Слащен, с площ от
575 кв. м, актуван с АЧОС № 1094 от 05.04.2021 г. на Атуше Ахмедова Имамова и
Арсо Ананиев Манов – собственици на законно построените сгради в имота.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на
3 700,00 лв. (три хиляди и седемстотин лева) без ДДС.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за продажба
на гореописания имот.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 223
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Отпуска финансова помощ в размер на 10 000 лева на Многопрофилна
болница за активно лечение „Иван Скендеров” – ЕООД, гр. Гоце Делчев, за
оборудване на лаборатория за PCR тестове.
2. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на община Сатовча.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 224
На основание чл. 14 на Глава трета от Вътрешния правилник на Общински
фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” Общинският съвет –
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 първото четиримесечие на 2021
година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 225
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията Общинският съвет –
Сатовча, реши:
1. Разрешава изработване на проект и одобрява задание за изработване на
Подробен устройствен план (ПУП) за изменение на улична регулация на улица,
започваща от О.Т. 156 до О.Т. 137 между кв. 43 и кв. 45 по плана на село Кочан,
община Сатовча, област Благоевград.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 226
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. Одобрява задание и разрешава изработването на проект за изменение на
Подробен устройствен план – План за улична регулация на улица от О.Т. 66 през О.Т.
67, 68, 69, 154, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 37, 34, 30 и 28 до О.Т. 29 и улица от О.Т. 19
през О.Т. 20, 38, 39, 40, 41, 42, 57 и 58 до О.Т. 59 по плана на село Годешево, община
Сатовча, област Благоевград.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
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РЕШЕНИЕ № 227
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, 5 и 7,
чл. 124б, ал. 1, чл. 125 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията
Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на Подробен
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация на улица от О.Т. 80,
до О.Т. 81, кв. 22 по плана на село Годешево, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 228
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, реши:
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработване на Подробен
устройствен план – план застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на
имот 073013, местност Банян, землище на село Долен, община Сатовча, област
Благоевград, от начин на трайно ползване земеделска територия – нива, в начин на
трайно ползване – урбанизирана територия за изграждане на „Ремонтна
работилница“.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 229
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 11,
ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 51, ал. 2 и чл. 55, ал. 1 от
Закона за физическото възпитание и спорта и предвид задоволяване на желаещите да
спортуват в извънучебно време, Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие за
възмездно предоставяне на право на ползване на спортни съоръжения, а именно:
футболни площадки и тенис на корт, находящи се в двора на СУ „Св. св. Кирил и
Методий“, село Сатовча, област Благоевград, построено в УПИ I, имот с
планоснимачен номер 194 от кв. 35 по сега действащия дворищно-регулационен план
на село Сатовча, след предварително подадено искане в училището при следните
цени:
1. за футболни площадки:
- без осветление – 28 лв. на час
- с осветление – 35 лв. на час
2. Тенис на корт:
- 5 лв. на човек на час.
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Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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