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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

Дата: 05.09.2017 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 № 20 

От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено 25 август 2017 година,  
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 263 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА реши: 

1. Приема Стратегия за развитие на образованието в община Сатовча 
2016/2020 година. 

2. Възлага на кмета на община Сатовча да актуализира стратегията при  
възникване на необходимост. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 264 
 

На основание чл. 11 и чл.11 а 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, 
допуска съществуването на маломерни – самостоятелни и слети, паралелки за  
учебната 2017/2018 година като осигурява допълнително средства за обезпечаване на 
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти както следва:  

 

Училище 

Общ 
брой 
учениц
и в 

учили
щето 

Клас 
Брой 
учени-
ци 

Вид 
паралелка 

Недос-
тиг на 
учени-
ци 

Необходими 
средства за 
дофинанси-

ране 
(общо) 

СУ – Сатовча 317 ХII 29 самостоятелна 7 
По преценка на 
финансиращия 

орган 

СУ – Кочан 291 

Iа 
III 
VIa 
VIб 
IXа 
XIа 

8 
15 
16 
17 
15 
13 

самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 

8 
1 
2 
1 
3 
5 

По преценка на 
финансиращия 

орган 

СУ – Слащен 236 I 14 самостоятелна 2 По преценка на 
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II 
V 
VIII 
XIIа 
XIIб 

13 
17 
8 
16 
17 

самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 

3 
1 
10 
2 
1 

финансиращия 
орган 

СУ – 
Вълкосел 

381 
XIб 
XIIб 

17 
17 

самостоятелна 
самостоятелна 

1 
1 

По преценка на 
финансиращия 

орган 

ОУ – Плетена 136 

I 
V 
VII 
VIII 

15 
15 
16 
17 

самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 

1 
3 
2 
1 

По преценка на 
финансиращия 

орган 

ОУ – Крибул 12 
I и II 
III и IV 

4 
8 

слята 
слята 

12 
8 

13 356
8 904

22 260 

ОУ – Долен 16 
I и III 
V и VII 

9 
7 

слята 
слята 

7 
11 

7 791
12 243

20 034 

ОУ – 
Ваклиново 

41 
I и II 
V и VI 

12 
13 

слята 
слята 

4 
5 

2 968
3 710

6 678 

ОУ – 
Туховища 

46 II и III 12 слята 4 2 968 

ОУ – 
Годешево 

28 

I и II 
III и IV 
V и VI 
VII 

8 
10 
5 
5 

слята 
слята 
слята 

самостоятелна 

8 
6 
13 
13 

8 904
6 678

14 469
9 646

39 697 

НУ – Осина 26 
II 
IV 

15 
11 

самостоятелна 
самостоятелна 

1 
5 

1 113
3 710

4 823 

НУ – Фъргово 16 
I и IV 
II и III 

8 
8 

слята 
слята 

8 
8 

8 904
8 904

17 808 

НУ – Жижево 8 II-IV 8 слята 8 8 904 
Общо: 123 172 

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 265 

 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 53, ал. 2 и ал. 5 от 
Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 
128 от 29.06.2017 година за приемане на Списък на средищните училища в Република 
България Общинският съвет – Сатовча, предлага на Министъра на образованието и 
науката следното: 

1. Да се запази статута на средищните училища СУ „Св. св. Кирил и  
Методий” – село Сатовча, СУ „Христо Смирненски” – село Кочан, СУ „Христо  
Ботев” – село Вълкосел, и СУ „Св. Климент Охридски” – село Слащен, за учебната  
2017/2018 година.  

2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в 
МОН за включване в Списъка със средищни училища – СУ „Св. св. Кирил и  
Методий” – село Сатовча, СУ „Христо Смирненски” – село Кочан, СУ „Христо  
Ботев” – село Вълкосел, и СУ „Св. Климент Охридски” – село Слащен, за учебната  
2017/2018 година. 

 

 



3 
 

РЕШЕНИЕ № 266 
 

Във връзка с чл. 196, ал. 1 от ЗПУО и подготовката и изготвянето на Областна 
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и на основание чл. 
21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 3 от Закона на предучилищното и училищно 
образование Общинският съвет – Сатовча, реши: 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на 
децата и учениците в община Сатовча. 

2. Възлага на кмета на община Сатовча осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 267 
 

 

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, в община Сатовча през 2017 година, приета с Решение №  192 от 
31.01.2017 година на Общински съвет – Сатовча, и актуализирана с Решение №  217 от 
31.03.2017 година, а именно:  

- В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:  
т. 21 – продажба на поземлен имот с пл. №  260, с площ от 2 426 кв. м по 

плана на село Боголин       
т. 22 – продажба на поземлен имот с пл. №  967, кв. 41 по плана на село 

Сатовча, който участва в УПИ VІІ  - 519 и  967 с площ от 80 кв.м   
т. 23 – продажба  на  89/199 идеални части от поземлен имот с пл. №  92 по 

плана на село Крибул, с площ 89 кв. м  
т. 24 – продажба поземлен имот с пл. №  260 по плана на село Жижево с площ 

от 110 кв. м.  
 

РЕШЕНИЕ № 268 
 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 4. 3. от договора за 
безвъзмездна финансова помощ за отпускане на аванс в размер на 20% от стойността 
на договора Общинският съвет – Сатовча: 

1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед без 
протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Агенция за социално 
подпомагане в качеството и на Управляващ орган по Оперативна програма за храни 
и/или основно материално подпомагане – фонд за Европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица – „Осигуряване на топъл обяд - 2016 – 2019” BG05FMOP001-
3.002-0052 – С01 в размер на 62 869.56 лв. (шестдесет и две хиляди осемстотин  
шестдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100% от 
стойността на допустимия аванс по договор BG05FMOP001-3.002-0052 - С01  
„Осигуряване на топъл обяд - 2016 – 2019”.  

2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор BG05FMOP001-3.002-0052 - С01 
„Осигуряване на топъл обяд - 2016- 2019” и да ги представи пред Управляващия орган 
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – фонд за 
Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – „Осигуряване на топъл обяд - 
2016 – 2019” BG05FМОР001-3.002-0052– С01. 
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РЕШЕНИЕ № 269 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите Общинският съвет – Сатовча, реши:  

1. При отсъствие или невъзможност на кмета на общината като титуляр и 
официален представител на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, гр. Благоевград, съгласно чл. 
198е, ал. 3 от Закона за водите за представител на общината определям заместник- 
кмета на община Сатовча – Нафие Бошнакова.  

2. Одобрява и гласува положително по точките на представения проект за 
дневен ред.  

 

РЕШЕНИЕ № 270 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 35, ал. l от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване –
изоставена нива, с площ - 3.703 дка (три декара седемстотин и три квадратни метра), 
находящ се в местността Костадин в землището на село Кочан, съставляващ имот № 
007201 (нула нула седем хиляди двеста и едно), актуван с АЧОС № 842 от 20.06.2017 
година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 3 000 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 3 000 лв.  

3. Упълномощава кмета на общината да проведе търга по т. 1 и сключи 
договор за покупко-продажба на гореописания имот. 

  

 
РЕШЕНИЕ № 271 

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

връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост реши:  
1. Да се продаде на съсобственика Реджеп Джеват Джинали – жител на село 

Сатовча, за закупуване на поземлен имот с пл. № 967, кв. 41 по плана на село Сатовча, 
с площ от 80 кв. м, актуван с Акт за частна общинска собственост №  864 от 31.07.2017 
година, който имот участва в образуването на УПИ VII - 519 и 967, кв. 41 по плана на 
село Сатовча, одобрен със Заповед № 51 от 1992 година, с обща площ на имота - 300 
кв. м. 

2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с пл. №  967, кв. 41 по плана на село Сатовча, с площ от 80 кв. м, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №  864 от 31.07.2017 година, който имот участва в 
образуването на УПИ VII - 519 и 967, кв. 41 по плана на село Сатовча, одобрен със 
Заповед № 51 от 1992 година, с обща площ на имота - 300 кв. м, в размер на 1 500.00 
лв. (без ДДС), на която цена кмета на община Сатовча да извърши продажбата на 
съсобственика на имота Реджеп Джеват Джинали – жител на село Сатовча, и сключи 
договор за покупко-продажба.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 272 

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

връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост реши:  
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1. Да се продаде на съсобственика „САЙМЕ СТИЛ”, ЕООД – село Крибул, 
ЕИК 203588151, представлявано от Сайме Фаикова Чаушева – жител на село Крибул, 
89/199 идеални части от поземлен имот с пл. №  92 по плана на село Крибул, утвърден 
със Заповед № 502 от 1993 година, с площ за целия имот от 199 кв. м, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №  865 от 31.07.2017 година.  

2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за 89/199 
идеални части от поземлен имот с пл. №  92 по плана на село Крибул, утвърден със 
Заповед № 502 от 1993 година, с площ за целия имот от 199 кв. м, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №  865 от 31.07.2017 година, в размер на 1 550.00 лв. (без 
ДДС), на която цена кмета на община Сатовча да извърши продажбата на 
съсобственика на парцела „САЙМЕ СТИЛ”, ЕООД – село Крибул, ЕИК 203588151, 
представлявано от Сайме Фаикова Чаушева – жител на село Крибул, и сключи договор 
за покупко-продажба.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 273 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
пар. 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл.45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба  
по земеделие земя от общинския фонд, придобита от общината на основание 
отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ: 

- имот № 000814, находящ се в местнстта Шавара, землището на село 
Крибул, община Сатовча, с площ - 0.476 дка, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №  862 от 12.07.2017 година, който имот е образуван от имот №  
000470, който да бъде възстановен на наследниците на Асан Юсеинов Шишков – 
бивш жител на село Крибул.  

 

РЕШЕНИЕ № 274 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 

пар. 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл.45ж от ППЗСПЗЗ предоставя на Общинска служба  
по земеделие земя от общинския фонд, придобита от общината на основание 
отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ: 

- имот № 000813, находящ се в местнстта Шавара, землището на село 
Крибул, община Сатовча, с площ - 0.339 дка, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №  863 от 12.07.2017 година, който имот е образуван от имот №  
000470, който да бъде възстановен на наследниците на Асан Юсеинов Шишков – 
бивш жител на село Крибул.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 275 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 

124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общинският 
съвет – Сатовча, реши: 

1. Одобрява Задание за проектиране и допуска изработването на Подробен 
устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация от О.Т. 117 и  О.Т. 
118, пред  УПИ V-543, кв. 34 по плана на село Долен, на основание чл. 125, чл. 124а, 
ал.1, 5 и 7 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ. 

2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури.  
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РЕШЕНИЕ № 276 

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

чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост дава съгласие да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот 260 (двеста и шестдесет), с площ 
от 2 426 кв. м (две хиляди четиристотин двадесет и шест квадратни метра), по плана на 
село Боголин, актуван с Акт за частна общинска собственост №  826 от 21.11.2016 год.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 500 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 4 500 лв.  

3. Възлага на кмета на община Сатовча да извърши всички последващи 
действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор за 
покупко-продажба. 

 

РЕШЕНИЕ № 277 
 

  Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във 
връзка със Заповед № ОА-АК-263 от 04.08.2017 година на Областния управител на 
област с административен център град Благоевград  реши: 

Отменя свое Решение № 254 по Протокол № 19 от заседание на Общински 
съвет – Сатовча, проведено на 20.07.2017 година за корекция и закриване на част от 
път поради отпаднала необходимост. 

 

РЕШЕНИЕ № 278 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във 
връзка със Заповед № ОА-АК-260 от 04.08.2017 година на Областния управител на 
област с административен център град Благоевград  реши: 

Отменя свое Решение № 241 по Протокол № 19 от заседание на Общински 
съвет – Сатовча, проведено на 20.07.2017 година за прекратяване на съсобственост 
между община Сатовча и Костадин Димитров Павлов – жител на село Сатовча, върху 
имот – ПИ 947, кв. 55 по плана на село Сатовча, с площ 22 кв. м. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 279 

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

връзка със Заповед № ОА-АК-262 от 04.08.2017 година на Областния управител на 
област с административен център град Благоевград, реши: 

Отменя свое Решение № 242 по Протокол № 19 от заседание на Общински 
съвет – Сатовча, проведено на 20.07.2017 година за прекратяване на съсобственост 
между община Сатовча и Бейзат Юсуф Низам – жител на село Вълкосел, върху имот – 
ПИ 1396, кв. 32 по плана на село Вълкосел, с площ 115 кв. м. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 280 

 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във 
връзка със Заповед № ОА-АК-261 от 04.08.2017 година на Областния управител на 
област с административен център град Благоевград  реши: 

Отменя свое Решение № 243 по Протокол № 19 от заседание на Общински 
съвет – Сатовча, проведено на 20.07.2017 година за прекратяване на съсобственост 
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между община Сатовча и Рушан Ибраимов Низамов – жител на село Вълкосел, върху 
имот – ПИ 1396, кв. 32 по плана на село Вълкосел, с площ 60 кв. м. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 281 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6 от 
НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 година за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 
19 „Водено от общностите развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 година, Общинският съвет – Сатовча, реши:  

1. Одобрява „Стратегия за водено от общностите местно развитие на 
територията на община Сатовча 2017-2020 година”, основана на подхода Водено от 
общностите местно развитие (ВОМР) - Приложение № 1. 

2. Упълномощава председателя на Общински съвет – Сатовча, да подпише 
декларация, че Стратегията за ВОМР на територията на община Сатовча е разработена 
въз основа на местните потребности и потенциал и съответства на политиките на 
национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и 
деинституционализация. 

 


