ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 07.03.2022 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 № 25
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 25 февруари 2022
година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 352
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 имотите – общинска собственост, в
община Сатовча през 2022 година, приета с Решение № 332 от 27.01.2022 година на
Общински съвет – Сатовча, а именно:
1. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Сатовча през 2022 г. с раздел Е „Имоти, които
община Сатовча има намерение да учреди за възмездно право на ползване“:
т. 1. Учредяване възмездно право на ползване за устройване на постоянен
пчелин с над 10 пчелни семейства върху имот № 65440.50.5, с площ 1.379 дка,
находящ се в местността Тузлуолан, землище на село Сатовча.
В раздел „А ”Имоти, които общината има намерение да предостави под
наем“ се добавя:
т. 3. Отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем временен
търговски обект в петно № 1 - запад, с площ от 35 кв. м по плана на село Сатовча.
т. 4. Отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем временен
търговски обект в петно № 3 - запад от кв. 19 с площ от 40 кв. м по плана на село
Сатовча.
т. 5. Отдаване под наем на общински терен с площ от 1 кв. м за поставяне
на вендинг машина пред сградата на здравна служба в УПИ І, кв. 42 по плана на
село Сатовча.
т. 6. Отдаване под наем на част от помещение, находящо се в източната
част на паянтова сграда в двора на старо училище село Плетена, община Сатовча с
площ от 50 кв. м.
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В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде“ се
добавя:
т. 11. 96/362 идеални части от УПИ ХХVІІ, имот с планоснимачен номер
648 от кв. 30 по плана на село Кочан.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 353
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, дава
съгласие да бъде увеличена цената на предоставяната услуга за 1 куб. м вода както
следва:
1. За село Годешево – цената за 1 куб. м вода от 0.70 лв. с ДДС се променя
на 1,00 лв. с ДДС.
2.
За село Туховища – цената за 1 куб. м вода от 0.84 лв. с ДДС се
променя на 1,10 лв. с ДДС.
3. За село Боголин – цената за 1 куб. м вода от 0.50 лв. с ДДС се променя
на 0,70 лв. с ДДС.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 354
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 18а, ал. 1 и чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за социалното
подпомагане Общинският съвет – Сатовча:
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, по
обявена процедура за набиране на проектни предложения за 2022 година по
компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на
материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на
съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ с общ
бюджет по проекта 40000,00 лв. с ДДС.
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 4000,00 лв.
3. Възлага на кмета на община Сатовча осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 355
На основание чл. 104, ал. 1, т. 5 Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1,
т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, приема предложението на кмета на
община Сатовча и:
1. Дава съгласие за временно предоставяне на оборотни средства в размер на
150 000 лв. за целите на следните проекти: „Осигуряване на топъл обяд в условията
на пандемия от COVID – 19”, “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания”, „Наше село за нулеви отпадъци”, както и други проекти, които ще
бъдат одобрени през 2022 година, които в последствие ще бъдат възстановени от
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сумите по междинните плащания в бюджета на община Сатовча, но не по-късно от
31.12.2022 година.
2. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на община
Сатовча.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 356
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, Шериф Алилов Бабаасанов – жител на
село Кочан, община Сатовча, 96/362 идеални части от УПИ – парцел XXVII
(двадесет и седми), имот с планоснимачен номер 648 (шестстотин четиридесет и
осми), кв. 30 по плана на село Кочан, община Сатовча, с площ за целия имот 362 кв.
м, актуван с АЧОС № 1174 от 17.02.2022 година.
2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за имот
96/362 идеални части от УПИ – парцел XXVII (двадесет и седми), имот с
планоснимачен номер 648 (шестстотин четиридесет и осми), кв. 30 по плана на село
Кочан, община Сатовча, с площ за целия имот 362 кв. м, актуван с АЧОС № 1174 от
17.02.2022 година в размер на 1100 (хиляда и сто) лв. без ДДС, на която цена кмета
на община Сатовча да извърши продажбата на съсобственика на имота Шериф
Алилов Бабаасанов и сключи договор за покупко-продажба.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 357
1. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от помещение,
находящо се в източната част на паянтова сграда в двора на старото училище в УПИ
I, кв. 48 по плана на село Плетена, с площ от 50 кв. м, актуван с Акт за публична
общинска собственост № 80 от 24.07.2001 г. за изработката на алуминиева дограма,
с начална тръжна цена за месечен наем в размер на 37,50 лева без ДДС със срок на
ползване 3 години по договор.
2 Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 358
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от ЗОС
Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем (временен)
търговски обект по съществуващо петно – петно № 1 (запад) от кв. 19 по плана на
село Сатовча, с площ 35 кв. м за търговска дейност, с начална тръжна цена за
месечен наем 52,50 лв. (без ДДС), със срок на ползване 3 години по договор.
2. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи
договор за наем.
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.................................................................
РЕШЕНИЕ № 359
1. На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от ЗОС
Общинският съвет – Сатовча, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем (временен)
търговски обект по съществуващо петно – петно № 3 (запад) от кв. 19 по плана на
село Сатовча, с площ 40 кв. м за търговска дейност, с начална тръжна цена за
месечен наем 60,00 лв. (без ДДС), със срок на ползване 3 години по договор.
2. Възлага на кмета на общината да проведе търга по т. 1 и да сключи
договор за наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 360
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Сатовча,
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на общински терен с площ от 1 (един) кв. м за поставяне на вендинг
машина пред сградата на здравна служба в УПИ I, кв. 42 по плана на село Сатовча, с
начална тръжна цена за месечен наем 7,50 лв. (без ДДС) със срок на ползване три
(3) години по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за
отдаване под наем.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 361
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 и 2
от Наредба № 2 за реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Сатовча и във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал.
2 от Закона за пчеларството Общинският съвет – Сатовча:
1. Учредява право на ползване за устройване на постоянен пчелин с над 10
пчелни семейства върху имот № 65440.50.5, с площ 1,379 дка, находящ се в
м. Тузлуолан, землище на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград,
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1175 от 21.02.2022 година, за срок
от 10 години на Венцислав Малинов Тотев, жител на село Сатовча.
Определя цена за ползване в размер на 50,00 лева за целия имот за една
година.
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за учредяване
право на възмездно ползване на имот № 65440.50.5, с площ 1,379 дка, находящ се в
м. Тузлуолан, землище на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград,
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1175 от 21.02.2022 година, за срок
от 10 години в полза на лицето Венцислав Малинов Тотев, жител на село Сатовча.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 362
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл. 124б, ал. 1, чл. 125, ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на
територията Общинският съвет – Сатовча,
1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план за
изменение на регулация (ПУП – ЧИПР) на УПИ II, кв. 26 по плана на село
Ваклиново, като се образува на нов УПИ IV, кв. 26 по плана на село Ваклиново,
община Сатовча, с площ 270 кв. м.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 363
Грешка! Невалидна връзка. На основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за
съдебната власт Общинският съвет – Сатовча,
Определя следния кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд –
Благоевград, от община Сатовча, който предлага за избиране от Общото събрание на
Апелативен съд – Благоевград, Нери Юсуфова Барзева.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 364
На основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт Общинският съвет –
Сатовча,
Определя следния кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд –
Благоевград, от община Сатовча, който предлага за избиране от Общото събрание на
Апелативен съд – Благоевград, Мими Ибрахимова Биберова.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 365
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК-29
от 2 февруари 2022 година на Областния управител на област с административен
център Благоевград Общинският съвет – Сатовча, отменя свое Решение № 338 от 27
януари 2022 година за учредяване право на прокарване на кабелна линия ниско
напрежение за обект „Външно кабелно електрозахранване НН на „Метално хале складова база“‚ находящ се в ПИ 65440.45.125‚ местност Батала‚ землище на село
Сатовча през имот – публична общинска собственост, с идентификатор
65440.43.121, в местност Батала‚ землище на село Сатовча.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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