ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 02.06.2022 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 № 29
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 27 май 2022
година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 402
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 227б, ал. 3
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Общинският съвет –
Сатовча, определя Неджип Ахмедов Доспатлиев – фармацевт, за представител на
община Сатовча в комисията за изработването на Областна аптечна карта.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 403
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:
В раздел Д ”Имоти, които общината има намерение да учреди за
безвъзмездно право на строеж“ се добавя:
т. 1 Учредяване безвъзмездно право на строеж за гараж – допълващо
застрояване – спомагателна обслужваща постройка, със застроена площ 64 кв. м,
находяща се в УПИ І - 252, кв. 12 по плана на село Ваклиново.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 404
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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 първото четиримесечие на 2022
година.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 405
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
пар. 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ реши:
Предоставя на Общинската служба по земеделие земя от общинския фонд,
придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:
- поземлен имот с идентификатор 65440.38.116 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-510 от 31.07.2019 г. на
изпълнителния директор на АГКК, землище на село Сатовча, община Сатовча,
местност Илинден, с площ на имота 4973 кв. м, с трайно предназначение на
територията земеделска, начин на трайно ползване ливада, който имот е образуван
от поземлен имот с идентификатор 65440.38.91-4973 кв. м, актуван с АЧОС № 1191
от 05.05.2022 година,
- поземлен имот с идентификатор 65440.38.117 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-510 от 31.07.2019 г. на
изпълнителния директор на АГКК, землище на село Сатовча, община Сатовча,
местност Илинден, с площ на имота 5884 кв. м, с трайно предназначение на
територията земеделска, начин на трайно ползване ливада, който имот е образуван
от поземлен имот с идентификатор 65440.38.91-5884 кв. м, актуван с АЧОС № 1190
от 05.05.2022 година, които имоти да бъдат възстановени на наследниците на Георги
Тодоров Бочев – бивш жител на село Сатовча.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 406
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
разрешава изграждането на обект „Реконструкция и рехабилитация на път
BLG1271//III-197, Гоце Делчев – Сатовча/-Долен от км 0 + 000 до км 3 + 896.66“,
землище на село Долен и обект „Реконструкция и рехабилитация на път
BLG2274/III-197, Сатовча – Доспат/- Осина от км 0 + 000 до км 1 + 968.68“,
землище на село Осина.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
.................................................................
РЕШЕНИЕ № 407
Грешка! Невалидна връзка.
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Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 37, ал. 6, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за устройство на територията, реши:
1. Дава съгласие да се уреди безсрочно и безвъзмездно право на строеж
Мюсюлманското настоятелство – село Ваклиново, за „Гараж – допълващо
застрояване – спомагателна, обслужваща постройка“ със застроена площ 64 кв. м,
находяща се в УПИ I – 252, кв. 12 по плана на село Ваклиново, община Сатовча,
одобрен със Заповед № 3592 от 1960 г., актуван с АПОС № 1192 от 17.05.2022 г.,
който гараж ще се използва за автомобил за извозване на покойниците в село
Ваклиново.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
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