ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0879 121733
e-mail: obs_satovcha@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 36
От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 27 февруари 2014 година
РЕШЕНИЕ №425
I. Общинският съвет Сатовча на основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА приема изпълнението на бюджета към 31декември
2013 година по приходната и разходната част, по функции и дейности, (Приложение 1)
както следва:
1.Приходи в Държавни дейности в т.ч.
1.1. Субсидия от РБ (3100)
- Субсидия от РБ (3111)
- Други получени целеви трансфери (3118, 3128 )
- Получени целеви за КР / 3113 /
1.2. Приходи от услуги и собственост/недан.приходи/
- приходи от храна – столуващи ученици
- приходи от наеми
- лихви по разплащателни бюджетни с-ки
- пол.застрахов.обещетения
- дарения
- курсови разлики при операции с валута
- административни услуги
- други неданъчни приходи
1.3. Трансфери в т.ч.
- Параграф 6101 от МОМН и избори
- Параграф 6105 от ПВЗ

6 854 302 лв.
5 784 551 лв.
5 417 623 лв.
358 928 лв.
8 000 лв.
6 410 лв.
22 443 лв.
2 344 лв.
19 лв.
131 лв.
1 299 лв.
- 2 656 лв.
120 лв.
2 710 лв.
138 008 лв.
76 611 лв.
61 397 лв.

1.4. Получени капиталови трансфери по ПТрГС BG – GR 865 871 лв.
- Получен капиталов трансфер училище Плетена
865 871 лв.
1.5. Дългосрочни заеми от банки
- получени дългосрочни заеми от банки в страната
- погашения по дългоср.заеми към банки в страната
1.6. Средства на разпореждане & 8800
Остатък в началото на годината

63 963 лв.
785 151 лв.
- 721 188 лв.
51 714 лв.
321 963 лв.

Преходен остатък в ДД (налични в края на годината),
който представлява:
/ - 398 178 / лв.
Остатък в образование - общо

211 923 лв.

Остатък във функция „Отбрана и сигурност” / СБ /
Остатък във функция „Здравеопазване”
2. Местни приходи в т.ч.

155 665 лв.
30 590 лв.
2 643 611 лв.

2.1. Имуществени данъци
1 688 лв.
(патент – 15 913 лв., недвижими имоти – 48 772 лв., МПС – 180 830 лв., при
придобиване на имущество и дарение – 45 420 лв., др. данъци – 93 лв., туристически
данък – 660 лв.)
2.2 Неданъчни приходи в т.ч.
1 014 715 лв.
- приходи от стоки и услуги, наеми, лихви
107 319 лв.
- приходи от такси ( ЦДГ, ДЯ, пазари, ТБО, технически
услуги, административни такси и др.
496 830 лв.
- приходи от глоби, лихви и начети, застраховки и др.
35 457 лв.
( - 1 324 лв.)
- внесен ДДС и данък върху приходите
- приходи от концесии
61 лв.
- приходи от продажби на МДА & 40
299 232 лв.
- получен трансфер по програма за енергийна ефективност 74 040 лв.
3. Взаимоотношения с ЦБ в т.ч.

1 340 900 лв.

- изравнителна субсидия
- целеви трансфери за КР

1 047 400 лв.
293 500 лв.

4. Трансфери в т.ч.
30 556 лв.
- получени трансфери от МТСП – Обществени трапезарии 42 536 лв.
- предоставен трансфер РИОСВ Смолян ОБА Доспат (6102) ( -37 303 лв.)
- получен трансфер от ИБСФ (от закрити ИБСФ сметки)
15 342 лв.
- получен трансфер от ПУДООС
9 981 лв.
5. Безлихвени заеми
- Временни безлихвени заеми между бюджетни и ИБСФ
- ПУДООС (възстановяване на безлихвен заем)

51 672 лв.
96 792 лв.
( - 45 120 лв.)

6. Получени дългосрочни заеми от банки в страната

188 036 лв.

7. Средства на разпореждане & 8800
(храмове Годешево,Туховища)

9 000 лв.

8. Остатък в началото на годината

63 170 лв.

9. Преходен остатък в края разпределен по спр. прех.ост. в МД ( - 346 126 ) лв.
По отношение на собствените приходи на Общината имаме следната картина:

1.Имуществени данъци – изпълнението е почти на
100% спрямо заложения годишен план
2. Неданъчни приходи – приходи от собственост и
услуги – преизпълнението се дължи на приходите
от продажби на общинско имущество / по план 100
х., продажби 300 х. /

план

отчет

293 300 лв.

291 688 лв.

%
изпъл.
99,45

255 200 лв.

406 551 лв.

159,31
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3. Общински такси – тук приходите почти са
509 000лв. 496 830 лв.
97,61
обвързани с разходи, защото това са приходи от
такси ЦДГ, ДЯ, ДСП, ТБО срещу, които стоят
съответните разходи за храна, сметосъбиране и
сметоизвозване.
Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета.
Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, област Благоевград към
31 декември 2013 година е 9 497 913 лв. в т.ч. по функции както следва:
1. Разходи ДД
– Общ. държавни служби - отбрана и сигурност
- образование
- здравеопазване
- социално осигуряване подпомагане и грижи
- жилищно строителство, БКС и ООС
- почивно дело, култура, религиозна дейност
в т.ч. трансфер за читалище Плетена - икономически дейности и услуги
- разходи некласиф.в др.дейности (лихви по кредит)

6 854 302 лв.
687 264 лв.
177 041 лв.
5 243 606 лв.
421 163 лв.
85 751 лв.
0 лв.
179 577 лв.
60 934
4 234 лв.
55 666 лв.

2. Разходи МД в т.ч.
– Общ. държавни служби - отбрана и сигурност
- образование
- здравеопазване
- социално осигуряване подпомагане и грижи
- жилищно строителство и БКС
- Опазване на околната среда
- почивно дело, култура, религиозна дейност
- икономически дейности и услуги

2 643 611 лв.
487 929 лв.
7 400 лв.
365 799 лв.
70 077лв.
224 963 лв.
887 875 лв.
239 340 лв.
25 321 лв.
334 907 лв.

Общи приходи и разходи по бюджета за 2013 год.
1. Приходи Държавни дейности
2. Разходи Държавни дейности
3. Приходи Местни дейности
4. Разходи Местни дейности
Общо приходи
Общо разходи

Уточнен план
6 252 469
6 252 469
2 858 104
2 858 104
9 110 573
9 110 573

Отчет
6 854 302
6 854 302
2 643 611
2 643 611
9 497 913
9 497 913

II. Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 140, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА – приема отчета за изпълнението на сметките за
средства от Европейския съюз (Приложение 3), както следва :
Към 31декември 2013 година приходите и разходите по ИБСФ (по отменения ЗОБ) и
по сметки за средства от ЕС, са:
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Фонд 1 лв. за подпомагане на болни деца:
- Наличност на 01.01.2013
14 672,00 лв.
- по общински фонд „С 1 лев за подпомагане на болни
деца в община Сатовча” са в размер на лв. – формирани
от вноски на служителите от Общинска администрация,
кметствата, училищата, ЦДГ и ДЯ, от външни дарители
и лихви.
8 309,00 лв.
Извършените разходи от фонда към 31.12.2012 са
10 500,00 лв.
Извършен трансфер (прехвърлени в бюджетна сметка)
12 481,00 лв.
Остатък към 31.12.2013
0,00 лв.
2. Общински фонд за покриване на разходи от
приватизация – начално салдо 2013г.
- прехвърлени в бюджетна сметка
- остатък на 31.12.2013 г.
3. Специален фонд за инвестиции – нач.салдо 2013 г.
- частично плащане по ф-ра за закупуване на багер
4. По ОПРР – общо приходи и разходи
- от преходен остатък на 01.01.2013 г.
- възстановени средства от окончателно плащане
по „Свлачище Плетена”
- възстановен временен безлихвен заем от о
бщинския бюджет
- начислени лихви през годината
- наличност в края на 31.12.2013 г.
5. По ОП „ РЧР ” – личен асистент :
- от преходен остатък в началото
- получен трансфер до 31.12.2013 год.
- лихви
- временни безлихвени заеми м-у бюджетни и ИБСФ
- преведени суми за заплати и осигуровки по
програма личен асистент
- наличност в края на годината

2 861 лв.
2 861 лв.
0 лв.
19 798 лв.
19 798 лв.
33 лв.
217 093 лв.
- 217 093 лв.
5 лв.
38 лв.
8 749 лв.
141 412 лв.
11 лв.
3 100 лв.
140 152 лв.
13 120 лв.

6. По ОР РЧР – „Нови възможности „ – проект Годешево
- получен трансфер до 31.12.2013 год.
25 468 лв.
- лихви
7 лв.
- получен трансфер през годината
57 422 лв.
- временни безлихвени заеми м-у бюджетни и ИБСФ
119 900 лв.
- разходи по изпълнение на проекта
202 784 лв.
- наличност в края на годината
13 лв.
7. По ОР РЧР – „Нов избор – развитие и реализация”
- наличност на 01.01.2013 год.
- получен трансфер през годината
-приходи от лихви
-възстановени временни безлихвени заеми между

41 лв.
188 211 лв.
8 лв.
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бюджетни и ИБСФ
- разходи по изпълнение на проекта
- наличност в края на годината

- 34 328 лв.
153 930 лв.
2 лв.

8. По ОПРСР – общо приходи и разходи :
- наличност в началото на годината
10 937 956 лв.
- приходи от лихви към 31.12.2013
21 826 лв.
- получени трансфери по програма „Училищен плод „
2 401 лв.
- разходи по програма „Училищен плод „
2 401 лв.
- платени СМР по изпълнение на проекта
954 880 лв.
- възстановени лихви на ДФЗ натрупани по сумата на аванс - 78 992 лв.
- остатък в края на годината
9 925 910 лв.
9. По ОПРЧР – Домашен помощник
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2013 г.
- получен трансфер
- предоставени оборотни средства от бюджета
- събрани такси от ползване на услугата
- разходи за заплати и осиг.вноски
- остатък към 31.12.2013 г.

0 лв.
41 лв.
97 595 лв.
20 000 лв.
6 818 лв.
123 846 лв.
608 лв.

10. По ОП АК
- наличност в началото на годината
- приходи от лихви към 31.12.2013 г.
- получен трансфер
- предоставени оборотни средства от бюджета
- разходи по изпълнение на проекта
- остатък на 31.12.2013 год.

0 лв.
10 лв.
11 699 лв.
11 628 лв.
21 799 лв.
1 538 лв.

11. ЦФО и проект „УСПЕХ” в училища
- получен трансфер по програмите на училища
- разходи по изпълнение на проектите
- целеви остатъци по бюджетните сметки на училищата

309 421 лв.
257 978 лв.
51 443 лв.

IІI. Общинският съвет Сатовча на основание чл. 140, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение на Капиталовите
разходи, съгласно актуализирания план, приет с решение на Общинския съвет – Сатовча
(Приложение № 2).
РЕШЕНИЕ №426
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 13, ал. 3, чл. 24, ал. 1 от Закона за
регионалното развитие и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема Общински план за развитие
на община Сатовча за периода 2014 - 2020 година.
РЕШЕНИЕ №427
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 36б, ал. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема
Годишния план за развитие на социалните услуги община Сатовча за 2015.
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РЕШЕНИЕ №428
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и
чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема Общински годишен план за младежта – 2014 година на
община Сатовча.
РЕШЕНИЕ №429
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка
с параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ 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 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на
наследниците на Юсеин Алиев Кастаманов – бивш жител на село Кочан, а именно:
- имот №013327, находящ се в местността Мараша, в землището на село Ваклиново,
община Сатовча, с площ – 1,540 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №.445 от
4 февруари 2014 година, който е образуван от имот №013274, актуван с Акт за частна
общинска собственост №444 от 4 февруари 2014 година.
РЕШЕНИЕ №430
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка
с параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ 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 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на
наследниците на Събин Събинов Гулев, а именно:
- имот №008260, находящ се в местността Тополата, в землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ – 0,726 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №.450 от
5 февруари 2014 година, който е образуван от имот №008006, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 328 от 10 април 2013 година.
- имот №008262, находящ се в местността Тополата, в землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ – 0,755 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №.449 от
5 февруари 2014 година, който е образуван от имот №008232, актуван с Акт за публична
общинска собственост № 360 от 17 юли 2013 година.
- имот №006019, находящ се в местността Асаница, в землището на село Кочан,
община Сатовча, с площ – 2,075 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №327 от
10 април 2013 година.
РЕШЕНИЕ №431
Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ 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 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ на
наследниците на Илия Георгиев Джалов – бивш жител на село Долен, а именно:
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- имот №074039, находящ се в местността Долни Банян, землището на село Долен,
община Сатовча, с площ – 0,705 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №441 от
4 февруари 2014 година.
РЕШЕНИЕ №432
Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ 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 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на
наследниците на Имин Юмеров Иминов, а именно:
- имот №000324, находящ се в местността Потока, в землището на село Крибул,
община Сатовча, с площ – 1,833 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №438 от
4 февруари 2014 година.
- имот №00811, находящ се в местността Каракая, в землището на село Крибул,
община Сатовча, с площ – 1,843 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №440 от
4 февруари 2014 година, който е образуван от имот №000503, актуван с Акт за частна
общинска собственост №439 от 4 февруари 2014 година.
РЕШЕНИЕ №433
Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ 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 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ на
наследниците на Сабри Али Семерджиев – бивш жител на село Слащен, а именно:
- имот №017031, находящ се в местността Баядка, в землището на село Слащен,
община Сатовча, с площ – 0,735 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост № 408 от
5 февруари 2014 година
- имот №017032, находящ се в местността Баядка, в землището на село Слащен,
община Сатовча, с площ – 2,170 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост № 407 от
22 октомври 2013 година
- имот №017033, находящ се в местността Баядка, в землището на село Слащен,
община Сатовча, с площ – 2,006 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост № 408 от
22 октомври 2013 година
- имот №017034, находящ се в местността Баядка, в землището на село Слащен,
община Сатовча, с площ – 2,429 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост № 409 от
22 октомври 2013 година.
РЕШЕНИЕ №434
Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка
с параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ 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 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ на
наследниците на Юсуф Ахмедов Семерджиев – бивш жител на село Слащен, а именно:
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- имот №036009, находящ се в местността Зелен, в землището на село Туховища,
община Сатовча, с площ – 0,833 дка. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост
№427 от 22 януари 2014 година.
РЕШЕНИЕ №435
Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ 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 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ на
наследниците на Мехмедали Алиев Шаматарев – бивш жител на село Вълкосел, а именно:
- имот №109014, находящ се в местността Белица, в землището на село Вълкосел,
община Сатовча, с площ – 3,077 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост № 430 от
22 януари 2014 година, който е образуван от имот №109009, актуван с Акт за частна
общинска собственост №429 от 22 януари 2014 година.
РЕШЕНИЕ №436
Общинският съвет - Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ 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 година на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ на
наследниците на Алил Еминов Качанов – бивш жител на село Сатовча, а именно:
- имот №030062, находящ се в местността Дренов дол, в землището на село Сатовча,
община Сатовча, с площ – 1,975 дка. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост
№431 от 28 януари 2014 година.
РЕШЕНИЕ №437
Във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 4,
т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната власт Общинският съвет – Сатовча, дава
съгласието си за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална
пенсия на Емел Реджепова Арифова от село Сатовча.
РЕШЕНИЕ №438
Във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 4, т.
3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната власт Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието
си за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на
Реджеп Реджепов Арифов от село Сатовча.
РЕШЕНИЕ №439
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация отменя свое Решение № 424 от 5 февруари 2014
година.
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РЕШЕНИЕ №440
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация отменя свое Решение № 417 от 5 февруари 2014
година.
РЕШЕНИЕ №441
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация отменя свое Решение № 418 от 5 февруари 2014
година.
РЕШЕНИЕ № 442
На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗМСМА Общинският съвет изменя
чл. 16, ал. 2, от Правилника за работа на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, както следва:
т.1. Размерът на възнаграждението на общинския съветник за участието му в
заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии за един месец е 56% средната
брутна работна заплата на Общинската администрация Сатовча за съответния месец.
т. 2. За неучастие в заседание на Общинския съвет възнаграждението на общинския
съветник се намалява с 60% за съответния месец (същите проценти са от 56-те процента в
т. 1) .
т. 3. За неучастие в заседание на комисии възнаграждението на общинския съветник
се намалява с 40% за съответния месец (същите проценти са от 56-те процента в т. 1) .
Изменението влиза в сила от 1 февруари 2014 година.
РЕШЕНИЕ №443
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 37, ал. 6 във връзка с чл. 37, ал. 5 от
Закона за общинската собственост:
1. Дава съгласие Общинска администрация Сатовча да представи пред
Министерството на младежта и спорта необходимите допълнителни документи за
реализиране на проект „Изграждане на спортни площадки в селата: Плетена, Сатовча, Кочан
и Слащен”.
2. Учредява безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на Министерството
на младежта и спорта, като разпоредител на средствата, за изграждане на спортни площадки
и съоръжения в следните имоти, публична общинска собственост, а именно:
2.1. В УПИ ХІІІ от кв. 33 по плана на село Плетена, актуван с Акт за общинска
собственост №266 от 15.09.2009 година – застроена площ на отстъпеното право на строеж
1800 м2.
2.2. В кв. 17 по плана на село Кочан, актуван с Акт за общинска собственост №108
от 17.06.2002 година – застроена площ на отстъпеното право на строеж 2400 м2.
2.3. В УПИ І от кв. 7 по плана на село Слащен, актуван с Акт за общинска
собственост №106 от 17.06.2002 година – застроена площ на отстъпеното право на строеж
3200 м2.
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2.4. В УПИ І от кв. 35 по плана на село Сатовча, актуван с акт за общинска
собственост №97 от 18.04.2002 година – застроена площ на отстъпеното право на строеж
3000м2.
3. Дава съгласие, след реализацията на проекта, изградените и въведени в
експлоатация обекти – спортни площадки и съоръжения в селата: Плетена, Сатовча, Кочан и
Слащен да бъдат дарени от Министерството на младежта и спорта на Общинска
администрация – Сатовча за стопанисване и управление.
РЕШЕНИЕ №444
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общинският съвет – Сатовча, именува улица „Коца и Георги Сачеви” в кв. 2
по плана на село Сатовча от О.Т.11 до О.Т.19.
РЕШЕНИЕ №445
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от
ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си за промяна начина на трайно
ползване на част от имот №015054, актуван с Акт за публична общинска собственост №414
от 20 ноември 2013 година, представляващ имот №015060 с площ от 0,168 дка.(нула декара и
сто шестдесет и осем квадратни метра), находящ се в местността Старчевица, в землището на
село Жижево, актуван с акт за частна общинска собственост №459 от 11 февруари 2014
година от пасище, мера в изоставена нива, съгласно скица-проект, издадена от Общинска
служба „Земеделие” село Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба „Земеделие” село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на същия
имот.
РЕШЕНИЕ №446
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от
ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си за промяна начина на трайно
ползване на част от имот №007065, актуван с Акт за публична общинска собственост №415
от 20 ноември 2013 година, представляващ имот №007127 с площ от 3,460 дка (три декара и
четиристотин и шестдесет квадратни метра), находящ се в местността Усое, по картата на
землището на село Жижево, актуван с акт за частна общинска собственост №457 от 11
февруари 2014 година от пасище, мера в изоставена нива, съгласно скица-проект, издадена
от Общинска служба „Земеделие” село Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба „Земеделие” село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на същия
имот.
РЕШЕНИЕ № 447
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от
ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Сатовча, дава съгласието си за промяна начина на трайно
ползване на част от имот №007074, актуван с Акт за публична общинска собственост №413
от 20 ноември 2013 година, представляващ имот №007125 с площ от 3,460 дка (три декара и
четиристотин и шестдесет квадратни метра), находящ се в местността Усое, по картата на
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землището на село Жижево, актуван с акт за частна общинска собственост №458 от 11
февруари 2014 година от пасище, мера в изоставена нива, съгласно скица-проект, издадена
от Общинска служба „Земеделие” село Сатовча по искане на кмета на общината.
2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до
Общинска служба „Земеделие” село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на същия
имот.
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