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ПРОТОКОЛ № 20 
 
От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 31.01.2013 година. 
   
  

 
     РЕШЕНИЕ №250  
 
1. Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, 

ал.9 от Закона за общинската собственост, приема годишна Програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сатовча 
през 2013 година. 
 В раздел „А”- „имоти, които общината има намерение да предостави 
под наем” да се добави: 
 - т.7 – Помещение на I-ви етаж от сграда (младежки дом) в с.Ваклиново с 
РЗП – 114 кв.м., за кафе-сладкарница. 

 - т.8 – Помещение в приземен етаж с площ 40 кв.м. за търговска дейност. 
  

РЕШЕНИЕ  № 251 
 

 Общински съвет на община Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА 
и чл.124(1) от ЗУТ по предложение на кмета на община Сатовча допуска 
изработването на Общ устройствен план на община Сатовча, въз основа на 
представеното задание по чл.125 на ЗУТ. Общински съвет Сатовча възлага на 
кмета на община Сатовча да проведе процедура по възлагане изработването на 
Общ устройствен план на община Сатовча съгласно ЗОП и сключи договор с 
избрания изпълнител на обществената поръчка. 

 
РЕШЕНИЕ  № 252  
 

Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.40, ал.1 
от Закона за защита на животните приема Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Сатовча. 
  

    РЕШЕНИЕ  № 253 
 
 Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.40, ал.5 
от Закона за защита на животните: 
 1. Приема Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата 
и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Сатовча. 
 2. Отменя Раздел IV-ти от Наредбата за отглеждане на селскостопански и 
други животни на територията на община Сатовча, приета с Решение № 286, 
Протокол № 43 от 31 януари 2011 година. 



 
  

РЕШЕНИЕ  № 254 
 

         На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 92 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет Сатовча приема 
отчета на кмета на община Сатовча за изпълнението на решенията на Общински 
съвет Сатовча за периода от 01.07.2012 година до 31.12.2012 година.  

 
РЕШЕНИЕ  № 255 

 
 На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за 
нормативните актове във връзка с § 37 от Предходните и заключителни разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, 
Общински съвет – Сатовча приема Наредба за реда и условията за предоставяне 
на социални услуги на територията на община Сатовча. 

 
     РЕШЕНИЕ  № 256 
 

Общински съвет Сатовча на основание чл.15, Глава трета от Вътрешния 
правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община 
Сатовча”, приема годишния отчет за 2012 година на кмета на община Сатовча и 
председател на Комисията към Общински фонд „С един лев в помощ на болните 
деца от община Сатовча”. 
   

РЕШЕНИЕ  № 257 
 

  Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, Глава 
трета от Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните 
деца от община Сатовча”, приема информация за четвъртото тримесечие на 2012 
година 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.  
 

РЕШЕНИЕ  № 258 
 

  Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 
от Закона за общинската собственост определя имотите – частна общинска 
собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу 
природни бедствия и земетресения, а именно: 
 

№ 
на 
акта 

Наименование Населено 
място 

7 Партерен етаж от жилищен блок Сатовча 
14 Апартамент 5 – Б  на III – ти етаж от жилищен блок Сатовча 
120 Сграда авторемонтна работилница Сатовча 
135 Административна сграда ( туристическа база) м.„Плетенски 

чарк” 
127 Двуетажна масивна сграда ( бивш младежки дом) Сатовча  
 

 
РЕШЕНИЕ  № 259 



 
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, 

ал.1 от ЗУТ и протокол № 42, решение № 1 от 12.12.2012 на ОЕС по УТ при община 
Сатовча реши: 

1. Одобрява проект за ПУП – ПП ( парцеларен план ) за външно 
ел.захранване на поземлен имот № 050048 по КВС на землището на село Сатовча 
ЕКАТТЕ 65440, местността „Тозлуолан”, община Сатовча, преминаващо през имот 
№ 050010 по КВС на землището на село Сатовча с възложител 
„ЕКОБИОПИЛЕТИ”ЕООД ГР.СОФИЯ съгласно приложен проект. 

2. Възлага на Кмета на общината да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури. 
 

    РЕШЕНИЕ № 260 
 
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, 

ал.1 от ЗУТ и протокол № 42, решение 2 от 12.12.2012 г. на ОЕС по УТ при община 
Сатовча не одобрява:   

Проект за ПУП – ПП за външен водопровод за захранване с питейна вода на 
поземлен имот пл.№ 050048 в м. „Тозлуолан” землище на село Сатовча ЕКАТТЕ 
65440, местността „Тозлуолан”, община Сатовча, преминаващо през имот № 050386 
по КВС на землището на село Сатовча с възложител „ЕКОБИОПИЛЕТИ”ЕООД 
ГР.СОФИЯ съгласно приложен проект. 

 
РЕШЕНИЕ  № 261 

 
 Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, 
ал.1 от ЗУТ и протокол № 2 решение №2  от 16.01.2013 г. на ОЕС по УТ при Община 
Сатовча реши: 
 1. Одобрява ПУП-ПЗ /план застрояване/ на имот № 027069 в местността 
„Папалев дол” землище  с.Слащен за жилищно строителство собственост на Вадим 
Мехмедов Имамов и Исмаил Раифов Имамов. 
 2. Възлага на Кмета на Общината да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури. 
 

РЕШЕНИЕ  №262 
 

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 г. на комисията по чл.19, 
ал.2 от ЗСПЗЗ, а именно: 

- имот № 015221 в землището на с.Кочан, местността „Кундевица” (Чигарев 
дол) в размер на 1.211 дка. 
  

РЕШЕНИЕ № 263 
 
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 г. на комисията по чл.19, 
ал.2 от ЗСПЗЗ, а именно: 

- имот № 000362 в землището на с.Слащен, местността „Средна бърчина” в 
размер на 3.449 дка. 
 



 
     РЕШЕНИЕ № 264 
 
         Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка 
с чл.45и от ППЗСПЗЗ реши: 

Дава съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване на имоти – 
публична общинска собственост, представляващи пасище, мера на друга 
селскостопанска територия, както следва: 

1. Имот № 072047, с площ от 0.701 дка, находящ се в м. „Горни Банен”, в 
землището на село Плетена, община Сатовча. 

2. Имот № 035136, с площ от 0.687 дка, находящ се в м. „Алик” в землището 
на село Вълкосел, община Сатовча. 
 

РЕШЕНИЕ № 265 
 
На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА Общински съвет Сатовча прегласува 

Решение № 235 от 28.12.2012 година, а именно: 
1. Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, 

ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласието си да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно 
ползване – изоставени трайни насаждения с площ 8.197 дка, находящ се в м. 
„Костадин” в землището на село Долен, съставляващ имот № 000087 – частна 
общинска собственост, актуван с АЧОС № 305 / 12.09.2012 г. 

2. Утвърждава оценката от лицензиран оценител възлизаща на 6 558.00 лв. ( 
шест хиляди петстотин петдесет и осем лева ).  
 
                                                       РЕШЕНИЕ  № 266 
 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.16 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет Сатовча приема 
отчета за дейността на Общински съвет Сатовча и неговите комисии за периода от 
01.07.2012 г. до 31.12.2012 година. 

 
РЕШЕНИЕ  № 267 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ 2773 / 1980г. и 

чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет Сатовча 
изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на 
задължението в размер на 951.35 лева / деветстотин петдесет и един лева и 35 
стотинки/ от които 502.85 лв. /петстотин и два  лева и 85 стотинки/ - главница, и 
448.50 лв./ четиристотин четиридесет и осем лева и 50 стотинки/ - дължима лихва 
на Събиетка Юсеинова Каптиева от село Вълкосел, община Сатовча, област 
Благоевград. 

Мотивите за това са: с оглед на попълнените данни за имотно състояние на 
Събиетка Юсеинова Каптиева, показващи невъзможността за изплащане на 
възникналото задължение, Общински съвет Сатовча изразява положително 
становище за опрощаване на гореспоменатото задължение. 

 
 
 
 


