
1 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

 

Дата: 28.09.2016 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 № 11 

 

От заседание на Общински съвет – Сатовча, поведено на  21 септември 2016 
година. 

 

РЕШЕНИЕ № 130 
 

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗПУО и чл. 7, ал. 1 от Наредба №  5 на МОН за 
предучилищното образование Общинският съвет – Сатовча, приема Наредба за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 
градини на територията на община Сатовча.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 131 

 
 

На основание чл. 12, т. 1 от Закона за туризма Общинският съвет – Сатовча, 
приема Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Сатовча за 
2015 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 132 
 

На основание чл.11, ал. 1 от Закона за туризма Общинският съвет – Сатовча, 
приема Програма за развитие на туризма в община Сатовча за 2016 - 2020 година. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 133 

 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 
дава съгласието си Общинска администрация – Сатовча, да кандидатства с проекти за  
финансиране по реда на Наредба №  12 от 25 юли 2016 година по обявения от 
Министерството на земеделието и храните период на прием на заявления за 
подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 –
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от „Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 година”, както следва:  

1.1. „Реконструкция на улици по населени места в Община Сатовча”;  
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1.2. „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на 
община Сатовча”;  

l.3. „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна 
инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ "Христо Смирненски – село 
Кочан”.  

2. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 
дава съгласие дейностите, заложени в проектните предложения, с които Общинска  
администрация – Сатовча, ще кандидатства за финансово подпомагане по реда на  
Наредба № 12 от 25 юли 2016 година да бъдат включени в Общинския план за развитие  
на община Сатовча за период 2014 - 2020 година, като същите се смятат за  
приоритетни дейности в Общински план за развитие на община Сатовча за периода 
2014 - 2020 година.  

 

РЕШЕНИЕ № 134 
 

Във връзка с прилагането на Закона за предучилищното и училищното 
образование, влязъл в сила от 01.08.2016 година и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 35, ал. 
1, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 2, чл. 320, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно 
образование Общинският съвет – Сатовча, реши: 

Променя наименованието на общинските детски градини на територията на 
община Сатовча както следва:  

1. Обединено детско заведение „Елена Шомова”, с Булстат 000017099 се  
преименува в Детска градина „Елена Шомова”, със седалище село Сатовча, община 
Сатовча, ул. „Людмила Живкова” № 13, представлявана от Павлина Кирилова 
Чобанова – директор .  

2. Целодневна детска градина „Пролет”, с Булстат 000017462 се преименува в 
Детска градина „Пролет” със седалище село Кочан, община Сатовча, ул. „Васил 
Левски” № 6, представлявана от Гюлла Алиева Имамова – директор.  

3. Целодневна детска градина „Иглика”, с Булстат 000017448 се преименува в 
Детска градина „Иглика” със седалище село Вълкосел, община Сатовча, ул. „Лилия” № 
58, представлявана от Адиле Мехмедова Мименова – директор.  

4. Целодневна детска градина „Веса Бараковска”, с Булстат 000017505 се 
преименува в Детска градина „Веса Бараковска”, със седалище село Слащен,  
община Сатовча, ул. „Демокрация” № 4, представлявана от Милена Антонова  
Буковинова – директор.  

5. Целодневна детска градина „Йорданка Николова”, с Булстат 000017106 се 
преименува в Детска градина „Йорданка Николова”, със седалище село Плетена,  
община Сатовча, представлявана от Надка Богомилова Ибишева – директор.  

6. Целодневна детска градина „Детелина”, с Булстат 000018710 се  
преименува в Детска градина „Детелина”, със седалище село Туховища, община 
Сатовча, представлявана от Надзифе Асимова Чангалова – директор.  

7. Целодневна детска градина „Вела Пеева”, с Булстат 000017494 се 
преименува в Детска градина „Вела Пеева”, със седалище село Годешево,  
община Сатовча, представлявана от Филка Миленова Казалиева – директор.  

8. Целодневна детска градина „Снежанка”, с Булстат 000013297 се 
преименува в Детска градина „Снежанка”, със седалище село Ваклиново, община 
Сатовча, представлявана от Юлия Владимирова Моллова – директор.  

9. Целодневна детска градина „Калина Малина”, с Булстат 000017474 се  
преименува в Детска градина „Калина Малина”, със седалище село Крибул,  
община Сатовча, представлявана от Илия Филипов Сидеров – директор.  

10. Целодневна детска градина „Кокиче”, с Булстат 000018758 се преименува 
в Детска градина „Кокиче” със седалище село Боголин, община Сатовча, 



3 
 

представлявана от Фатме Мустафова Тренчева – директор.  
11. Целодневна детска градина „Кокиче”, с Булстат 000018945 се преименува 

в Детска градина „Кокиче” със седалище село Жижево, община Сатовча,  
представлявана от Бисер Алипиев Хаджиев – директор.  

12. Целодневна детска градина – Осина, с Булстат 000017487 се преименува в 
Детска градина – Осина, със седалище село Осина, община Сатовча, представлявана от 
Добромир Илиянов Адамов – директор.  

13. Целодневна детска градина – Долен, с Булстат 000018742 се  
преименува в Детска градина – Долен, със седалище село Долен, община Сатовча,  
представлявана от Валентин Смилянов Маневски – директор.  

14. Целодневна детска градина – Фъргово, с Булстат 000018728 се преименува 
в Детска градина – Фъргово, със седалище село Фъргово, община Сатовча, 
представлявана от Златин Велков Стоянов – директор.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 135 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, 
ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 49, ал. 1, т.1 и ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 4 и чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредбата 
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти и във връзка с раздел IV, чл. 22, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за управление и 
стопанисване на общинските горски територии, собственост на община Сатовча, дава 
съгласието си да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на 
корен по утвърден от директора на дирекция ПООСГРАОА и гл. експерт „Земеделие и 
гори” график по чл. 9, ал.1, т. 3 от НУРВИДГТ в обект 1603, отдел 90 „С2” - общинска 
горска територия. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 136 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21 , ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 124а, ал. 1, 5 и 7 от ЗУТ реши:  

1.Разрешава изработването на ПУП - парцеларен план за определяне на трасе 
за изграждане на електропровод за захранване на имот 045093 с ел. енергия.  

2.Одобрява Задание за изготвяне на ПУП за ПУП - парцеларен план за 
определяне на трасе изграждане на електропровод за захранване на имот 045093 с ел. 
енергия.  

3. Да бъде внесено предложение за ПУП за захранване и заустване на вода 
само за битови нужди и отделно предложение за довеждане и заустване на води за 
промишлени нужди. 

4. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши произтичащите от 
решението последващи процедури по ЗУТ. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 137 

 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 8, ал.1 от ЗОС дава съгласие да бъде заснет и отразен в КВС съществуващ 
селскостопански път в местността Кутрево в землището на село Ваклиново, с цел 
обслужване на ниви, ливади и други земеделски имоти,  находящи се в същата 
местност през имот № 003164 – общинска собственост.  

2. Упълномощава кмета на общината да подаде заявление в Общинска служба 
по земеделие – Сатовча,  на основание чл. 18, ал.1 от Наредба №  49/05.11.2006 г. за 
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поддържане на картата на възстановената собственост.  
 

 
РЕШЕНИЕ № 138 

 

Общинският съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ реши: 

Предоставя на Общинска служба по земеделие – Сатовча, земя от общинския 
поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:  

- имот № 024169, находящ се в местността Краище, землището на село 
Кочан, община Сатовча, с площ – 1,347  дка, актуван с АЧОС № 813 от 16.08. 2016 
година, който да бъде възстановен на наследниците на Юсеин Асанов Даутев – бивш 
жител на село Кочан, при спазване на нормативните. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 139 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във 
връзка със Заповед № ОА-АК-337 от 22.08.2016 година на Областния управител на 
област с административен център – Благоевград,  реши: 

Отменя Решение № 118 от 05.08.2016 година за провеждане на публичен търг 
за отдаване под наем на поземлен имот № 004092 – язовир, находящ се в  местността 
Белтога, землището на село Ваклиново. 

 
 
 

РЕШЕНИЕ № 140 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във 
връзка със Заповед № ОА-АК-338 от 22.08.2016 година на Областния управител на 
област с административен център – Благоевград,  реши: 

Отменя  свое Решение № 126 от 05.08.2016 година за провеждане на публичен 
търг за продажба на имот 000518 – изоставена нива, находящ се в местността Чичова 
бърчина, землището на село Слащен. 

 
РЕШЕНИЕ № 141 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във 

връзка със Заповед № ОА-АК-339 от 22.08.2016 година на Областния управител на 
област с административен център – Благоевград,  реши: 

Отменя свое Решение № 127 от 05.08.2016 година за провеждане на публичен 
търг за продажба на имот 000519 – изоставена нива, находящ се в местността Чичова 
бърчина, землището на село Слащен. 

 

РЕШЕНИЕ № 142 
 

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, реши: 

Дава съгласието си за внасяне на предложение в Министерски съвет за 
отпускане на персонална пенсия на Емине Мустафова Караахмедова, жител на село 
Сатовча.  

 

РЕШЕНИЕ № 143 
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Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14 на 
Глава трета от Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча” реши: 

Приема Информация 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 за второто четиримесечие на 2016 година. 

 
РЕШЕНИЕ № 144 

 
На основание чл.11 и чл.11а от Наредба № 7 на МОН за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена Общинският съвет – Сатовча, 
реши: 

Изменя Решение №  116 от 5 август 2016 година както следва: 

1. В СУ – Слащен 

Било: „VIII клас, 17 ученици, недостиг – 1”,  

Става: „VIII клас, 18 ученици”. 

2. В СУ – Вълкосел 

Било:: „IX- клас, 22 ученици”,  

Става: „IX- клас, 23 ученици”, 

Било: „X- клас, 37 ученици”,  

Става: „Xа- клас, 19 ученици, Xб - клас, 18 ученици” 

Било: „XI а- клас, 24 ученици”,  

Става: „XI а- клас, 20 ученици”, 

Било: „XI б- клас, 14 ученици, недостиг 4”,  

Става: „XI б- клас, 18 ученици, недостиг 0”, 

3. ОУ – Крибул   

Било: „I и II- клас, ученици  - 8, недостиг – 8, дофинансиране - 8 256,00 лв.” 

Става: „I и II- клас, ученици  - 7, недостиг – 9, дофинансиране - 9 288,00 
лв.” 

Било: „III и IV- клас - 7, недостиг – 9, дофинансиране - 9 228,00 лв.” 

Става: „III и IV- клас, ученици  - 4, недостиг – 12, дофинансиране - 12 
382,00 лв.” 

Било: „V и VI- клас, ученици - 7, недостиг – 6, дофинансиране - 11 325,00 
лв.” 

Става: „V и VI- клас, ученици  - 6, недостиг – 12, дофинансиране - 12 
382,00 лв.” 

Било: „VII и VIII- клас, ученици - 12, недостиг – 6, дофинансиране - 6 
192,00 лв.” 

Става: „VII и VIII- клас, ученици  - 11, недостиг – 7, дофинансиране – 7 
224,00 лв.” 
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4. ОУ – Плетена    
Било: „I клас, ученици  - 15, недостиг – 1.” 

Става: „I клас, ученици  - 16” 

Било: „II клас - 21” 

Става: „II клас – 20” 

Било: „III - клас, ученици - 18” 

Става: „III - клас, ученици - 19” 

Било: „VIII- клас, ученици - 11, недостиг – 7 ” 

Става: „VIII- клас, ученици  - 12, недостиг – 6” 

5. НУ – Осина  

Било: „I клас, ученици  - 13, недостиг – 3, дофинансиране – 2 064,00 лв.” 

Става: „I клас, ученици  - 15, недостиг – 1, дофинансиране - 688,00 лв.” 

Било: „III и IV- клас – ученици 12, слята паралелка, недостиг – 4, 
дофинансиране – 4 128,00 лв.” 

Става: „III клас, ученици  - 11, самостоятелна паралелка,  недостиг – 5, 
дофинансиране - 3 440,00 лв.” 

 

РЕШЕНИЕ № 145 
 

На основание чл. 2 и чл. 2а от Наредба № 7 на МОН за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена Общинският съвет – Сатовча, 
реши: 

Допуска съществуването на разновъзрастова група в детска градина село 
Жижево, община Сатовча през учебната 2016/2017 година с очакван брой деца – 8 
(осем). 

РЕШЕНИЕ № 146 
 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21 , ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1, от ЗУТ реши:  

1. Одобрява ПУП – план за застрояване на имот № 074037, в местността 
Долни Банян, землище на село Долен, община Сатовча за „Цех за дървообработване, 
цех за обработка на камък, търговски обекти и офиси”. 

2. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши произтичащите от 
решението последващи процедури по ЗУТ. 

 

РЕШЕНИЕ № 147 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и 
във връзка с Протокол от 24.06.2016 г. от Общото събрание на Регионално сдружение 
за управление на отпадъците за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин:  

1. Дава съгласие община Сатовча да кандидатства за финансиране по 
приоритетна ос 2 (1702) „Отпадъци” на оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 
2014-2020 г.”. 

2. Дава съгласие за осигуряване на финансиране за покриване на съответния 
дял от първоначалните допустими разходи по проекта от натрупаните по нейната 
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партида отчисления за депониране на отпадъци на РДНО – Барутин, за кандидатстване 
по приоритетна ос 2 „Отпадъци”, оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.” 
по комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 
и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци в съответствие с 
предвидената инфраструктура за управление на отпадъците в Националния план за 
управление на отпадъците (2014 - 2020 г.). 

 

 
РЕШЕНИЕ № 148 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 3МСМА и чл. 
124а, ал.1 от 3УТ реши:  

1. Дава съгласие да се измени регулацията между О.Т. 94 и О.Т. 95 по плана 
на село Годешево, община Сатовча, област Благоевград, като съществуващата на 
терена улица стане предмет на исканото изменение.  

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

 

                                                                                      
 

 

 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                    
Председател на Общински съвет Сатовча                                 
                      
                                             


