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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 
Дата: 04.01.2019 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 № 36 

От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 28 декември 
2018 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 471 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 124, ал. 1 до 4, т. 127, ал. 1 и 2 

от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА актуализира 
поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2018 година съгласно 
Приложение № 1.  

 

РЕШЕНИЕ № 472 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост приема следната 
актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост, през 2018 година, приета с Решение № 329 от 26.01.2018 година на 
Общински съвет – Сатовча, а именно:  

1. В раздел А „Имоти, които общината има намерение да предостави под наем” 
се добавя:  

т. 23 – Общински терен с площ от 1 кв. м за поставяне на вендинг машина пред 
сградата на поликлиниката в УПИ I, кв. 42 по плана на село Сатовча. 

 

2. В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:  
т. 31 -  УПИ VII, кв. 52 по плана на село Кочан, с площ от 550 кв. м. 
т. 32 - УПИ Х, кв. 2 по плана на село Слащен, с площ от 480 кв. м. 
3. В раздел В „Имоти, които общината има намерение да учреди (отстъпи) 

възмездно право на строеж” се добавя:  
т. 3 - 130 кв. м в УПИ VIII, кв.70 по плана на сeло Вълкосел, с площ от 

766 кв. м, актуван с АОС № 262  
4. В раздел IV  “Имоти, които общината има намерение да придобие и 

способите за тяхното придобиване” се добавя:  
т. 8 - Придобиване чрез покупко-продажба по пазарни цени на земеделски имот 

№ 000445, с площ от 2,685 дка, находящ се в местността Срещу оградите, в землището 
на село Крибул, с начин на трайно ползване  ливада, собственост на наследниците на 
Иляз Ахмедов Альов – бивш жител на село Крибул за разширяване на гробището в 
село Крибул.  
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РЕШЕНИЕ № 473 
 
На основание чл. 66, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната власт и чл. 12 и 13 от  
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на  
територията на община Сатовча Общинският съвет – Сатовча, приема План-сметка по 
чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2019 година за прогнозните приходи от 
такса битови отпадъци и необходимите разходи за дейностите по чл. 62 за 
сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци, депониране, почистване на  
територии за обществено ползване.  

 

РЕШЕНИЕ № 474 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, 

ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост: 
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 8,25 лв. (без ДДС) за месечен наем 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 № 475 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 

чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост: 
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

УПИ X, кв. 2 по плана на село Слащен, с площ 480 кв. м, актуван с АЧОС № 953 от 
13.12.2018 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 600,00 лв. 
(две хиляди и шестстотин лева) и определя начална тръжна цена в размер на 
2 600,00 лв. (без ДДС).  

3. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за покупко-
продажба на гореописания имот.  

 

РЕШЕНИЕ № 476 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 

чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост:  
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

УПИ IX - 962, кв. 64 по плана на село Кочан, с площ от 694 кв. м, актуван с АЧОС 
№ 952 от 13.12.2018 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 3 500,00 лв. 
(три хиляди и петстотин лева) и определя начална тръжна цена в размер на 3 500,00 лв. 
(без ДДС). 

3. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за покупко-
продажба на гореописания имот.  
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РЕШЕНИЕ № 477 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, 

ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост: 
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

УПИ VIII, кв. 52 по плана на село Кочан, с площ от 550 кв. м, актуван с АЧОС № 955 
от 13.12.2018 година. 

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 900,00 лв. 
(две хиляди и деветстотин лева) и определя начална тръжна цена в размер на 
2 900,00 лв. (без ДДС). 

 3. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за покупко-
продажба на гореописания имот.  

  

РЕШЕНИЕ № 478 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, 

ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост: 
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

УПИ VII, кв. 52 по плана на село Кочан, с площ от 550 кв. м, актуван с АЧОС № 954 от 
13.12.2018 година. 

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2 900,00 лв. 
(две хиляди деветстотин лева) и определя начална тръжна цена в размер на 2 900,00 лв. 
(без ДДС). 

 3. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за покупко-
продажба на гореописания имот.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 479 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 

чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост: 
1. Дава съгласие община Сатовча да придобие чрез покупко-продажба по 

пазарни цени земеделски имот № 000445 в землището на село Крибул, с площ от 
2,685 дка, местността Срещу оградите, с начин на трайно ползване ливада, собственост 
на наследниците на Иляз Ахмедов Альов – бивш жител на село Крибул, за 
разширяване съществуващото гробище в село Крибул.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 504,00 лв.  
(хиляда петстотин и четири лева). 

3. Упълномощава кмета на община Сатовча да сключи договор за покупко-
продажба на гореописания имот.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 480 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройството на 
територията:  

1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на Подробен 
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация от О.Т. 115 до 
О.Т. 159 между кв. 39 и кв. 40 по плана на село Долен.  
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2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 481 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на 
територията: 

1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработването на Подробен 
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация от О.Т. 130 към 
О.Т. 124 в участъка между УПИ  I-470 от кв. 30 и  УПИ IV-470 от кв. 29 по плана на 
село Долен. 

2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 482 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и 

чл. 62, ал. 8 от Закона за устройството на територията дава съгласие да се отпочне 
процедура за поставяне на паметна плоча на убитите през 1913 година в село Жижево 
при спазване на нормативните изисквания след положително становище от 
общественото обсъждане с жителите на село Жижево, проведено от инициаторите за 
поставянето на паметната плоча. 

 
                                                                                                                    

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                    
Председател на Общински съвет - Сатовча                                    
   


