ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 07541/22-83
e-mail: obs_satovcha@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 18
От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 02.11.2012 година.

РЕШЕНИЕ № 214
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча
реши:
Във връзка с решаване на въпроса с ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Боголин
да се проведе среща на която да се обсъдят варианти за съществуването на
училището. На срещата да бъдат поканени да присъстват:
1. Представители на РИО гр. Благоевград
2. Представители на Общинска администрация с. Сатовча
3. Представители на Общински съвет Сатовча в лицето на председателя на
Общински съвет и комисията по образование, култура, спорта и
евроинтеграцията
4. Директора и учители на ОУ „Паисий Хилендарски” с. Боголин
5. Директорите на ОУ в селата Крибул, Годешево, Долен и Ваклиново
РЕШЕНИЕ № 215
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от Закона за общинска
собственост:
1. Дава съгласието си да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на земеделски имот, с начин на трайно ползване – изоставена нива, с
площ от 0.742 дка, находящ се в местността „Дафковица” в землището на село
Сатовча, съставляващ имот № 000400 – частна общинска собственост, актуван с
АЧОС № 307 / 18.09.2012 година.
2. Утвърждава оценката на лицензиран оценител, възлизаща на 3 733.00 лева.
( три хиляди седемстотин тридесет и три лева )
РЕШЕНИЕ № 216
1. Общински съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35,
ал.1 от Закона за общинска собственост – ДАВА съгласието си да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот, с начин на трайно
ползване – изоставена нива, с площ от 1.076 дка, находящ се в местността
„Дафковица” в землището на село Сатовча, съставляващ имот № 000397 – частна
общинска собственост, актуван с АЧОС № 309/ 18.09.2012 година.
2. Утвърждава оценката на лицензиран оценител, възлизаща на 5 413.00 лв.
( пет хиляди четиристотин и тринадесет лева )

РЕШЕНИЕ № 217
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от Закона за общинска
собственост Общински съвет – Сатовча ДАВА съгласието си да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот, с начин на трайно ползване
– изоставена нива, с площ от 0.449 дка, находящ се в местността „Дафковица” в
землището на село Сатовча, съставляващ имот № 000398 – частна общинска
собственост, актуван с АЧОС № 308 / 18.09.2012 година.
РЕШЕНИЕ 218
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал.2, т.1
от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Сатовча дава съгласието си да бъде предоставена
земя от общинския поземлен фонд придобита от общината на основание отменения
чл.19 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение №10/ 23.07.2008 год. на комисията по чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ, а именно:
- имот № 006114 в землището на село Ваклиново, местността „Кацаровото” в
размер на 0.173 дка.
РЕШЕНИЕ № 219
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча:
1. Дава съгласието си община Сатовча, като собственик на гори и земи в
горския фонд на Република България, да стане член на „Асоциация
Общински гори”
2. Определя за пълномощен представител на община Сатовча в общото
събрание на АОГ – д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча. За
заместник пълномощен представител – г-н Илхан Карагьозов – заместниккмет на община Сатовча
РЕШЕНИЕ №220
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал.2, т.1 от
ЗСПЗЗ Общински съвет Сатовча дава съгласието си да бъде предоставена земя от
общинския фонд придобита от общината на основание отменения чл.19 от ЗСПЗЗ и
Протоколно решение № 10/ 23.07.2008 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, а
именно:
- имот № 000402 в землището на с.Сатовча, местността „Брусница” (Карудере)
в размер на 2.982 дка.
РЕШЕНИЕ № 221
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.45и от ППЗСПЗЗ
Общински съвет Сатовча:
1. Дава съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване на имот –
публична общинска собственост, представляващи пасище, мера на изоставени ниви,
както следва:
- имот № 008047, с площ от 1.393 дка, находящ се в м. „Атьов гроб”, в
землището на село Фъргово, община Сатовча;
РЕШЕНИЕ № 222

1. Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
съгласието си да бъде изготвен ценоразпис, както следва:
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РЕШЕНИЕ № 223
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча дава
съгласие за участие на община Сатовча в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация
за развитие на планинските общини в Република България” със седалище и адрес на
управление София 1404, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11
2. Приема представения устав на сдружението.
3. Възлага на Кмета на община Сатовча да участва в общото събрание на
„Асоциация за развитие на планинските общини в Република България”.
РЕШЕНИЕ № 224
1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с
параграф 27, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ дава съгласие да бъде предоставена земя от
общинския поземлен фонд придобита от общината на основание отменения чл.19 от
ЗСПЗЗ и Протоколно решение № 10/ 23.07.2008 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, а именно:
- имот № 000390 в землището на село Сатовча, местността „Карудере” в
размер на 1.721 дка.
РЕШЕНИЕ № 225
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.6 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл.182, ал.1 от Закона за устройството на територията,
Общински съвет Сатовча:
1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж, без търг и
конкурс за срок от 8 години в полза на сдружение с нестопанска цел ФК „Стрела –
2003” със седалище село Вълкосел, община Сатовча върху недвижим имот –
публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XVIII от
кв.38 по плана на с. Вълкосел с площ 10 933 кв.м с начин на трайно ползване –
футболно игрище и сграда – съблекалня с площ 117 кв.м.
2. Дава съгласие ФК „Стрела – 2003” с. Вълкосел да кандидатства по програма
за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за икономиката и
развитието на селските райони”. Същият урегулиран поземлен имот XVIII
/осемнадесет/ от кв.38 по плана на с. Вълкосел с площ 10 933 кв.м /десет хиляди
деветстотин тридесет и три кв.м/ с начин на трайно ползване – футболно игрище и
сграда – съблекалня с площ 117 кв.м /сто и седемнадесет кв.м/ конструкция –
масивна, етаж – 1, година на построяване 1987г. е включен в общинския план за
развитие на община Сатовча.

3. Възлага на кмета на община Сатовча да издаде заповед и сключи договор за
безвъзмездно право на строеж съгласно точка първа и втора от настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 226
На основание чл.17, ал.1 т.5 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча
реши:
Възлага на кмета на Община Сатовча да окаже необходимото съдействие на
Читалище „Св.св Кирил и Методий – 1926” с. Сатовча при изпълнение на
предписанията на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
гр. Гоце Делчев, както и изнасянето на всички контролни електромери разположени в
сградата на читалището на едно място с осигурен контролиран достъп.
РЕШЕНИЕ № 227
На основание чл.17, ал.1 т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча:
Възлага на кмета на Община Сатовча да предприеме необходимите действия
за преместването на Мехмед Мустафов Янузов в новооткрития хоспис в гр. Гоце
Делчев от 01.01.2013 г., като за октомври, ноември и декември за престоя му в хоспис
в гр. Бобов дол му бъде осигурена сумата от 450 лева.
РЕШЕНИЕ № 228
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча приема
констатацията от Протокола на комисията и възлага на кмета на община Сатовча да
предприеме необходимите законови действия по случая.

