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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

Дата: 06.11.2017 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 № 22 
 
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено 3 ноември 2017 

година.  
 

 
РЕШЕНИЕ № 294 

 

На основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт Общинският съвет – 
Сатовча, реши: 

Определя следните кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – 
Благоевград, от община Сатовча: 

1. Асен Искренов Гущеров 
2. Искра Събинова Гулева. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 295 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, 
ал. 3 от Закона за общинския дълг приема Наредба за условията и реда за поемане, 
обслужване и управление на общински дълг на община Сатовча.  

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 296 

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

ЗМСМА и чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование: 

1. Приема Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
в община Сатовча 2017- 2019 година. 

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

 

РЕШЕНИЕ № 297 
 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 91, 
ал. 2 и ал. 3 от ППЗРР одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 
Общински план за развитие на община Сатовча 2014 - 2020 година за 2016 година. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 298 
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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 имоти – общинска 
собственост, в община Сатовча през 2017 година, а именно:  

В Раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя: 
т. 25. Продажба на земеделски имот № 008275 – залесена територия, местност 

Чуката, землище на село Кочан. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 299 
 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 68, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 3 
от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищно образование, приета с Постановление №  219 от 05.10.2017 година на МС 
допуска съществуването на паралелки под минималния брой ученици от II и VI клас в 
ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Плетена, за учебната 2017/2018 година.  

 

РЕШЕНИЕ № 300 
 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 59 от Наредба за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно 
образование, приета с Постановление №  219 от 05.10.2017 година на МС допуска 
съществуването само на една група в детска градина – село  Жижево, с минимум 6 
деца.  

 

РЕШЕНИЕ № 301 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 35, ал. l от Закона за общинската собственост : 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на поземлен имот с пл. номер 947 (деветстотин четиридесет и седем) от кв. 55 
(петдесет и пети) по плана на село Сатовча, с площ от 22 кв. м (двадесет и два 
квадратни метра), актуван с АЧОС №  839/29.05.2017 година. 

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 160 лв. 
без ДДС и определя начална тръжна цена в размер на 160  лв. без ДДС. 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 302 

 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 35, ал. l от Закона за общинската собственост: 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот с пл. номер 260 (двеста и шестдесет) по плана на село Жижево, с площ 
от 110 кв. м (сто и десет квадратни метра), актуван с АЧОС №  896/29.08.2017 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 750 лв. без 
ДДС и определя начална тръжна цена в размер на 750 лв. без ДДС. 

3. Упълномощава кмета на общината да проведе търга по т. 1 и сключи 
договор за покупко-продажба на гореописания имот. 
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РЕШЕНИЕ № 303 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 35, ал. l от Закона за общинската собственост : 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот с пл. номер 1396 (хиляда триста деветдесет и шест) от кв. 32 по плана 
на село Вълкосел, с площ от 115 кв. м (сто и петнадесет квадратни метра), актуван с 
АЧОС №  841/20.06.2017 год.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 830 лв. без 
ДДС и определя начална тръжна цена в размер на 830 лв. без ДДС. 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 304 

 
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 
фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ:  

- имот № 020105, находящ се в местността Галата, землището на село 
Кочан, община Сатовча, с площ – 2,123  дка, актуван с АЧОС № 899 от 16.10. 2017 
година,  

- имот № 002100, находящ се в местността Газлеица, землището на село 
Кочан, община Сатовча, с площ – 1,612  дка, актуван с АЧОС № 900 от 16.10. 2017 
година, които да бъдат възстановени на наследниците на Ахмед Юсеинов Поюков – 
бивш жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 305 

 
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост Общинският съвет – Сатовча, реши: 
Приема следната Наредба за изменение на Наредбата реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча: 
Параграф единствен. Чл. 29 се отменя.   
             

 
РЕШЕНИЕ № 306 

 
На основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 21, 

ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча, реши: 
Изразява мотивирано предложение, с което предлага опрощаване на вземане 

за неправомерно получено обезщетение за отглеждане на малко дете и дължимата 
лихва на Кристина Иванова Буковинова, жител на село Слащен, община Сатовча, 
област Благоевград. 

МОТИВИ: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в 

Република България за опрощаване на публичните вземания те са единствено в 
правомощията на президента на Република България. Опрощаването се извършва при 
установяване на липса на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен 
минимум и при изключително тежко материално положение.  
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Майката сама отглежда децата си. Доходите, който получава, са крайно 
недостатъчни за издръжката на децата ѝ и сумата, която трябва да върне е непосилна за 
нея. 

Ето защо Общински съвет – Сатовча, прави това мотивирано предложение за 
опрощаване на посочените задължения. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 307 

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

връзка с чл. 7, ал. 4 от Наредба 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: 

1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – 
собственост на община Сатовча, за 2018 година, изработен на база Лесоустройствен 
проект от 2008 г. на „ДЛС Дикчан” – село Сатовча, с който са устроени същите горски 
територии. 

2. Упълномощава кмета на община Сатовча да утвърди Годишния план за 
ползване на дървесина от общински горски територии – собственост на община 
Сатовча,  за 2018 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 308 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, 
чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет – Сатовча,  

1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработване на Подробен 
устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) „За съоръжения на водопровод – 
помпена станция” в имот № 048054 в местността Писе по КВС на село Вълкосел и 
разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за 
застрояване (ПУП – ПЗ) „За съоръжения на водопровод – помпена станция” в имот 
№ 048054 в местността Писе по КВС на село Вълкосел. 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 309 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, 
чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет – Сатовча,  

1. Одобрява задание за проектиране и допуска изработване на Подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)  на трасе на напорен водопровод от 
нова помпена станция, находяща се в имот № 048054 в местността Писе по КВС на 
село Вълкосел  до съществуващ резервоар V= 1200 куб. м, находящ се в имот 
№ 018059 в местността Падине по КВС на село Вълкосел.  

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

 

                                                                                      
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                    
Председател на Общински съвет - Сатовча                                 
                      


