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ПРОТОКОЛ № 8 
 

От заседание на Общински съвет - Сатовча, проведено на 30.03.2012 година. 
   

РЕШЕНИЕ  № 76 
 

 Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.12 от  ЗМСМА, приема 
„Програма за енергийна ефективност за периода 2012 – 2015 година”. 
 

РЕШЕНИЕ  № 77 
 
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, приема 

„Програма за развитие на туризма съобразно местните туристически ресурси и 
потребности за периода 2012 – 2015 година”. 
 

РЕШЕНИЕ  № 78 
 
1. Общински 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, 
ал.2 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение № 10 от 23.07.2008 година на комисията по чл.19, 
ал.2 от ЗСПЗЗ, а именно имот № 000094 в землището на село Плетена, местността 
„Дживнар” в размер на 3,336 дка. 

2. Настоящото решение да се връчи от Общинска администрация по реда на 
Административно процесуалния кодекс на лицето по чл.45д, ал.2 от ППЗСПЗЗ и 
служебно от общинска служба „Земеделие” село Сатовча. 
 

РЕШЕНИЕ  № 79 
 
1. Общински 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, а именно имот № 104104 в землището на село Слащен, местността „Орцелово” 
в размер на 0,567 дка. 

 
РЕШЕНИЕ  № 80 

 
1. Общински 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 
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ЗСПЗЗ, а именно имот № 016098 в землището на село Сатовча, местността „Армурово” 
в размер на 5,069 дка. 

 
РЕШЕНИЕ  № 81 

 
1. Общински 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, а именно имот № 010067 в землището на село Вълкосел, местността „Горно 
ливаде” в размер на 3,555 дка 

 
РЕШЕНИЕ  № 82 

 
Общински съвет Сатовча във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и на основание 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема новите индивидуални ОМЗ, считано от 01.03.2012 година 
трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и кмета на община Сатовча, 
съгласно Приложение № 1. 

 
РЕШЕНИЕ  № 83 

 
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА и чл.27 от 

Закона за държавния бюджет приема предложението на кмета на община Сатовча  
реши: 
 

1. Да осигури оборотни средства в размер на до 100 000 лева за целите на 
проекта, които в последствие ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в бюджета 
на общината, но не по-късно от 31.12.2012 година. 
 

РЕШЕНИЕ  № 84 
 
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА и чл.27 от 

Закона за държавния бюджет, приема предложението на кмета на община Сатовча  
реши: 

1. Да осигури оборотни средства в размер на до 100 000 лева за целите на 
проекта, които в последствие ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в бюджета 
на общината, но не по-късно от 31.12.2012 година.  
  

РЕШЕНИЕ  № 85 
 
Общински съвет село Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в 

съответствие с чл.51 и следващи от ЗОС и поетите ангажименти в Решение на 
Общински съвет Сатовча №349 /19.07.2011 година реши: 

1. Заменя терена, на който е предвидено да се изпълняват дейностите по проект 
„С нови възможности отново на работа” от имот  № 049057 в землището на село 
Годешево с площ от 1,596 декара, представляващ неизползвана нива в местността 
„Лозята” на имот № 065091 в землището на село Годешево, с площ 5,401 декара, 
съгласно скица № Ф00314/12.03.2012 година, находящ се в местността „Медево” и имот 
№ 065078 в землището на село Годешево с площ от 22,554 декара, съгласно скица № 
Ф00351/23.03.2012 година, находящ се в местността „Медево”. 
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2. Общински съвет Сатовча предоставя безвъзмездно за целите на проекта имот 
с № 065091 в землището на село Годешево, с площ 5,401 декара, съгласно скица № 
Ф00314/12.03.2012 година, находящ се в местността „Медево” и имот № 065078 в 
землището на село Годешево с площ от 22,554 декара, съгласно скица № 
Ф00351/23.03.2012 година, находящ се в местността „Медево”, и дава съгласието си 
същият да се използва за създаване на разсадник за трайни насаждения, производство 
на посадъчен материал и цветя-рязан цвят, луковични и саксийни цветя за периода на 
проекта и пет години след приключването на проекта. 

 
РЕШЕНИЕ  № 86 

 
Общински съвет Сатовча във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и 

осигурителния стаж и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласието си за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
Реджеп Реджепов Арифов и Емел Реджепова Арифова от село Осина. 
 

РЕШЕНИЕ  № 87 
 
Общински съвет Сатовча  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.38, ал.2 от 

Закона за общинската собственост и § 42 от ПЗР и ЗИД ЗОС 
1. Дава съгласието си да се отпочне процедура по възмездно учредяване право 

на строеж на надстрояване и/или пристрояване на сграда, построена върху имот – 
частна общинска собственост без търг или конкурс на собственика на законно 
изградената сграда, на който е отстъпено право на строеж за жилищна сграда чрез 
заповед и договор от община Сатовча. 

2. Определя цената за учреденото право на строеж в размер на 5.00 (пет) лв. за 
един квадратен метър, разгъната застроена площ на територията на община Сатовча 
 

 
РЕШЕНИЕ  № 88 

 
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА именува улиците в 
района на бившия стопански двор както следва: 
  

1. Улица от О.Т.182 до О.Т.182а с името „Бели брег” 
 2. Улица от О.Т.180а - О.Т.504, О.Т. 508 до  О.Т. 509 с името „Жидово” 
 3. Улица от О.Т.504 – О.Т.505 до О.Т.506 с името „Потока” 
 4. Улица от О.Т.178 – О.Т.500, O.T.501 до О.Т.502 с името “6-ти Септември” 
 5. Улица от О.Т.500  до О.Т.503 с името „Петдесет и първа” 
 6. Улица от О.Т.505 – О.Т.507 до О.Т.510 с името „Петдесет и втора”. 

 
РЕШЕНИЕ  № 89 

 
1. Общински съвет Сатовча, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА реши: 

Променя т.2 от свое решение № 388/2011 година, както следва: „т.2. Общински съвет 
Сатовча възлага на кмета на общината да сключи договор за наем със срок на 
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ползване шест (6) месеца, само в периода, в който се ползва, а именно за месеците 
март, април, май, септември и ноември на 2012 година за футболното игрище в село 
Кочан. Дава съгласието си кмета на общината да сключи договор за наем на 
футболното игрище в село Плетена за същите месеци на 2012 година на цена до 250 
лева. 

2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на срещи със 
собствениците на терените попадащи във Футболните игрища Кочан и Плетена, 
съветниците от тези села и кметовете на населените места с оглед изясняването на 
тяхното ползване. 

 
РЕШЕНИЕ  № 90 

 
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински 

съвет Сатовча одобрява разходите за командировка на председателя на Общинския 
съвет в размер на 101.00 лв. /сто и един лева/, направени на основание 
командировъчна заповед № 010 от 09.01.2012 година. 
 


