ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 03.02.2022 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 № 24
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 27 януари 2022
година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 332
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, приема Програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2022 година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 333
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, 3, 10 и
11 от Закона за защита при бедствия Общинският съвет – Сатовча, приема
Общински план за защита при бедствия на територията на община Сатовча съгласно
приложение, неразделна част от настоящото решение.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 334
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6д от Закона за
защита при бедствия Общинският съвет – Сатовча, приема Общинска програма за
намаляване риска от бедствия 2021 – 2025 година на община Сатовча съгласно
приложение, неразделна част от настоящото решение.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 335
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 41, ал. 1 от
Наредбата за управление и стопанисване на общинските горски територии,
собственост на община Сатовча Общинският съвет – Сатовча, приема представения
Отчет за дейността на звено „Управление и стопанисване на общинските горски
територии” към община Сатовча за 2021 година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 336
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 94 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация Общинският съвет – Сатовча,
приема Отчета на Кмета на община Сатовча за изпълнението на решенията на
Общинския съвет за времето от 01.07.2021 година до 31.12.2021 година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 337
Общинският съвет – Сатовча, във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА приема
Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на община Сатовча за
периода 2019 – 2023 година за календарната 2021 година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 338
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. 4 от Закона за устройство на територията Общинският
съвет – Сатовча:
1. Учредява възмездно и безсрочно право на прокарване на кабелна линия
ниско напрежение на обект „Външно кабелно електрозахранване НН на „Метално
хале - складова база“‚ находящ се в ПИ 65440.45.125‚ местност Батала‚ землище на
село Сатовча, което ще започне от съществуващ трафопост БКТП „Шикиров“,
находящ се в ПИ 65440.43.8, местност Батала, през общински имот с идентификатор
65440.43.121, местност Батала‚ землище на село Сатовча с дължина 26,11 м и площ
54,83 кв. м и цена 2,38 лв./кв. м, или обща цена 54,83 кв. м х 2,38 лв./кв. м = 130,49
лв.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 339
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:
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на Подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе и сервитут за „Проектно
трасе за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 21868.73.13‚ м. Банян‚ землище
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на село Долен, община Сатовча“ в имот с идентификатор 21868.73.61‚ м. Банян‚
землище на село Долен, община Сатовча в съответствие с чл. 125 на ЗУТ, съгласно
Наредба № 8 от 14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените
планове за изработване на ПУП – ПП на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 340
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 от Закона за устройство на територията и молба с Вх. № 9400-040 от 10.01.2022 година на Рафие Ахмедова Караосманова – жител на село
Плетена, и приложените към нея документи Общинският съвет – Сатовча:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на Подробен
устройствен план – план застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на
имот с идентификатор 65440.30.120, местност Байковица – Събиката‚ землище на
село Сатовча‚ община Сатовча‚ област Благоевград, от земеделска с начин на трайно
ползване нива в начин на трайно ползване урбанизирана територия за изграждане на
„Кафе-аперитив‚ жилищна сграда и постройки на допълващо застрояване “.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 341
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:
1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на Подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе и сервитут за „Нов
подземен кабел ниско напрежение за външно електрозахранване за ППС № 2180 на
„ЦЕТИН България“ - ЕАД‚ в ПИ 54225.3.179‚ село Осина, община Сатовча, област
Благоевград“.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 342
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 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 579 (петстотин седемдесет и девет)‚ кв. 1
(първи) с площ от 807 (осемстотин и седем) квадратни метра‚ по плана на село
Ваклиново, община Сатовча‚ одобрен със Заповед № 964 от 14.12.2021 г. на кмета на
община Сатовча‚ актуван с АЧОС № 1 171 от 24.01.2022 година.
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2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 5 900
(пет хиляди и деветстотин) лева без ДДС и определя начална тръжна цена в размер
на 5 900 (пет хиляди и деветстотин) лева.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за покупко-продажба на гореописания имот.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 343
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 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 580 (петстотин осемдесет)‚ кв. 1 (първи) с
площ от 140 (сто и четиридесет) квадратни метра‚ по плана на село Ваклиново,
община Сатовча‚ одобрен със Заповед № 964 от 14.12.2021 г. на кмета на община
Сатовча‚ актуван с АЧОС № 1 172 от 24.01.2022 година.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 500
(хиляда и петстотин) лева без ДДС и определя начална тръжна цена в размер на
1 500 (хиляда и петстотин) лева.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за покупко-продажба на гореописания имот.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 344
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 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 578 (петстотин седемдесет и осем)‚ кв. 1
(първи) с площ от 1 682 (хиляда шестстотин осемдесет и два) квадратни метра‚ по
плана на село Ваклиново, община Сатовча‚ одобрен със Заповед № 964 от
14.12.2021 г. на кмета на община Сатовча‚ актуван с АЧОС № 1 170 от 24.01.2022 г.
2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 11 000
(единадесет хиляди) лева без ДДС и определя начална тръжна цена в размер на 11
000 (единадесет хиляди) лева.
3. Упълномощава кмета на община Сатовча да проведе търга и да сключи
договор за покупко-продажба на гореописания имот.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 345
Грешка! Невалидна връзка. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет – Сатовча, реши:
1. Да се продаде на съсобственика, Милена Лилкова Айвазова –
Караосманова, жител на село Плетена, община Сатовча, имот 77/1000 идеални части
от УПИ – парцел XIV (четиринадесети)‚ имот с планоснимачни номера 410‚ 764
(четиристотин и десет и седемстотин шестдесет и четири) от квартал 68 (шестдесет
и осми) по плана на село Сатовча‚ с площ за целия имот от 1000 кв. м‚ актуван с
Акт за частна общинска собственост № 1168 от 04.01.2022 г.
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2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за имот
77/1000 идеални части от УПИ – парцел XIV (четиринадесети)‚ имот с
планоснимачни номера 410‚ 764 (четиристотин и десет и седемстотин шестдесет и
четири) от квартал 68 (шестдесет и осми) по плана на село Сатовча‚ с площ за целия
имот от 1000 кв. м‚ актуван с Акт за частна общинска собственост № 1168 от
04.01.2022 година в размер на 760 (седемстотин и шестдесет) лева без ДДС, на която
цена кметът на община Сатовча да извърши продажбата на съсобственика на имота
Милена Лилкова Айвазова-Караосманова – жител на село Плетена, община Сатовча,
и сключи договор за покупко-продажба.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 346
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, реши:
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 третото четиримесечие на 2021
година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 347
На основание чл. 9 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и
лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на
община Сатовча Общинският съвет – Сатовча, приема Отчет за дейността на
Комисията за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни
начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Сатовча за второто
шестмесечие на 2021 година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 348
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15 от Глава трета от Вътрешния
правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община
Сатовча” Общинският съвет – Сатовча, реши:
Приема Годишния финансов отчет за 2021 година на Комисията към
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 349
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната
Общинският съвет – Сатовча, реши:
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Одобрява разходите за командировка за периода от 01.07.2021 година до
31.12.2021 година на д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, в размер 490
лева на основание командировъчни заповеди №№ 299, 321, 345, 349, 351, 370, 373,
375, 433, 451, 453, 454, 460, 465, 469 и 476.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 350
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. № 42 от
05.01.2022 г. от И. Ф. Председател на Окръжен съд – Благоевград, Общински съвет –
Сатовча, открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд –
Благоевград, 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 10 февруари 2022 г.
4. Общинският съвет – Сатовча, избира комисия от 3 (трима) члена, в състав
от следните общински съветници:
1. Байрям Дерменджиев – председател
2. Валери Шекеров – член
3. Людмил Земеделски – 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 № 351
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1, т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация Общинският съвет – Сатовча:
Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Сатовча, и неговите
комисии за периода юли 2021 – декември 2021 година.
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.................................................................

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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