
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА  

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  
 

 
Дата: 13.09.2018 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 № 31 
 

От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 7 септември 2018 
година. 
 
 

РЕШЕНИЕ № 410 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския 
дълг и чл. 21, ал. 1, т. 6 и 10 от ЗМСМА приема Отчет на кмета на община Сатовча за 
състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 година, съгласно приложението. 
 
 

РЕШЕНИЕ № 411 
 

I. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 5 от Закона за 
публичните финанси, чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
ЗМСМА приема изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2017 година по 
приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва: 

 

 
№ 

  
Дейност 

Уточнен 
Отчет 

 Изпълнение
     план     %  
             

               

1.  Държавни дейности 7 272 137 6 950 768 95,58
1.1  Трансфери от РБ (3100) 6 886 267 6 891 205 100,00

   - субсидия от РБ (3111) 6 779 945 6 779 945 100,00
   - други получени целеви трансфери 106 322 111 260  
   (3128, 3118)     
   - субсидии за капиталови разходи (313) 0 0  
   - възстановен трансфер по СБ 0 0  

1.2  Приходи  от  услуги  и  собственост 0 36 918  
   (неданъчни приходи)     
   -   приходи   от   храна   –   столуващи 0 31 431  
   ученици     
   - приходи от наеми 0 4 450  
   -  лихви  по  разплащателни  бюджетни     
   сметки 0 10  
   - курсови разлики от операции с валута 0 - 114  
   -  други  приходи  (други  неданъчни 0 1 141  



   приходи и дарения)     
1.3  Трансфери в т.ч. 0 228 910  

   - Параграф 6101 от МОН и избори  184 770  
   - Параграф 6105 от ПВЗ  44 140  
   - Параграф 6202  0  

1.4  Получени/възстановени заеми от банки 0 169 449  
   в страната     
   - Получени заеми 0 193 718  
   - Възстановени заеми 0 -24 269  

1.5  Други финансови разходи 0 0  
1.6  Чужди средства 0 - 17 355  

   Остатък  валутна  сметка  (по  програми     
   на училища – неизползван остатък) 0 0  

1.7  Остатък в началото на годината по 385 870 385 870 0
   банкови сметки     
   Временни безлихвени заеми 0 - 79 845 0

1.8 Остатък към 31.12.2017 г. по банкови  - 664 384 
 сметки    
 

Субсидиите от държавния бюджет се превеждат в сроковете, заложени в ЗДБРБ за 2017 г. 
2 Местни приходи в т.ч.  4 629 054 2 754 227 59,50
2.1 Имуществени данъци  и неданъчни 460 000 503 816 109,52

 приходи      
 - патентен данък  17 000 12 966 76,27
 - данък недвижими имоти  55 000 47 880 87,05
 - данък МПС   330 000 389 797 118,12
 - данък при придобиване на имущество 57 000 52 688 92,44
 - туристически данък  1 000 485 48,50
 - други данъци   0 0 
2.2 Неданъчни приходи в т.ч.  1 078 300 747 976 69,36

 -  приходи  от  стоки,  услуги,  наеми  и 263 800 164 161 62,23
 лихви      
 -  приходи  от  такси  (ДГ,  ДЯ,  пазари, 730 500 525 174 71,89
 ТБО, техн.)      
 -   приходи от   глоби, начети   и 45 500 33 538 73,71
 др.неданъчни приходи     
 - внесен ДДС и данък върху приходите 0 - 43 509 
 - приходи от концесии  6 000 5 638 93,97
 - приходи от продажби на ДМА - § 40 19 000 39 751 209,22
 - получени дарения  13 500 23 223 
3. Трансфери от ЦБ в т.ч.  2 694 400 2 689 400 99,81

 - изравнителна субсидия  1 212 700 1 212 700 100,00
 - целеви трансфери за Крибул 406 700 406 700 100,00
 - други целви трансфери  1 075 000 1 070 000 
4. Трансфери в т.ч.  0 - 79 660  

 - получени трансфери от МТСП, РМС 0 0 
 МРРБ, ДФЗ и РИОСВ     
 -  предоставен  трансфер  на  РИОСВ  – 0 - 79 660 
 Смолян, ОбА -Доспат     
 - предоставен трансфер  0 0 
5. Безлихвени  заеми  и  остатъци  по 396 354 - 917 580  

 сметки в т.ч.      



 -  временни  безлихвени  заеми  между 0 0 
 бюдж. и ИБСФ     
 - остатък в началото на годината 320 714 320 714 
 - наличности към 31.12.2017 г. 0 - 1 222 053 
 -   други   приходи   –   пол.   застрах.    
 обезщетения за ДМА  0 0 
 - операции с др.фин.активи  75 640 0 
 - погасени дългосрочни заеми от банки 0 0 
 в страната      
 - чужди средства на разпореждане 0 - 16 241 
 -  ползвани  бюджетни  средства  по  ЕП 0 0 
 /8803/      
6. - временни безлихвени заеми между 0 - 189 725  
   

бюджет и СЕС 
 

Обобщените показатели по отношение на собствените приходи на 
Общината са следните: 

 

 план отчет % изпъл.
    

1. Имуществени данъци – изпълнението превишава    
заложения  план,  което  се  дължи  на  събраните 443 000 490 850 110,80
недобори от минали години    

    

2. Неданъчни приходи – приходи от собственост,
292 800 205 003 70,01услуги и други приходи    

    

3.  Общински  такси  –  тук  приходите  почти  са    
обвързани  с разходи,  защото това са приходи  от    
такси  ДГ,  ДЯ,  ДСП,  ТБО,  срещу  които  стоят    
съответните  разходи  за  храна,  сметосъбиране  и 730 500 525 174 71,89
сметоизвозване т.е. приходите са съпоставими на    
разходите,  но  тук  оказват  влияние  заложените    
недобори от мин. години по ТБО.    

    

 
 

Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета 
 

Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, област 
Благоевград към 31.12.2017 год. е 9 704 995 лв. ( 81,55 % ) в т.ч. по функции както 
следва:  

 

 план отчет % 
   изпъл.
    

1. Разходи ДД 7 262 136 6 950 768 95,71
    

– Общ. държавни служби  - 753 662 761 117 100,99
    

- отбрана и сигурност (вкл.средства по СБ) 143 807 78 014 54,25
    

- образование 5 461 779 5 423 632 99,30
    

- здравеопазване 587 122 382 818 65,20
    

-  социално  осигуряване  подпомагане  и  грижи 154 023 154 023 100,00
(ПВЗ)    

     



- здравеопазване  76 595 48 208 62,94
    

- социално осигуряване подпомагане и грижи 367 860 256 300 69,67
     

-  жилищно  строителство,  БКС и  ООС (вкл. 2 617 192 1 150 415 43,96
Македонски проект)     

    

- почивно дело, култура, религиозна дейност 85 500 18 646 21,81
     

- икономически дейности и услуги  501 220 408 907 81,58
     

-  разходи  неквалифицирани  в други  дейности 19 000 17 275 90,92
(лихви по кредит)     

     

 
 

Извършените разходи по бюджета за 2017 година са финансирани със собствени 
средства, субсидия от централния бюджет, трансфери от министерства и ведомства и 
трансфери от държавния бюджет и Европейския съюз. 
 

 

Общи приходи и разходи по бюджета за 2017 год. 
 

 

  план отчет 
    

1. Приходи ДД 7 272 137 6 950 768 
    

2. Разходи ДД 7 272 137 6 950 768 
    

3. Приходи МД 4 629 054 2 754 227 
    

4. Разходи МД 4 629 054 2 754 227 
   

Общо приходи 11 901 191 9 704 995 
   

Общо разходи 11 901 191 9 704 995 
    

 

II. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 5, във връзка със чл. 
140, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 43 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, 
ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема 
отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, както следва: 
 

Към 31.12.2017 год. приходите и разходите по СЕС, ДМП, РА, КСФ са: 
 

1. По ОПРЧР – Център за предоставяне на социални услуги: 
 

- наличности в началото на годината 47 лв.
- получен трансфер  до 31.12.17 год. 299 983 лв.
- лихви 59 лв.
- получен безлихвен заем от бюджета 103 200 лв.
- възстановен заем  към бюджета -79 074 лв.
- преведени суми за заплати и осигуровки 323 858 лв.
- наличност на 31.12.2017 год. 357 лв.
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2. По ОПРЧР – „Нови възможности за грижа”: 
 
- наличности в началото на годината 
- получен трансфер  до 31.12.17 год.  
- лихви  
- предоставен заем  от бюджетни средства за изпълнение на проекта 
- възстановени бюджетни средства  
- преведени суми за заплати и осигуровки 
- наличност на 31.12.2017 год. 
 

3. По ОПРСР – общо приходи и разходи 
 
- наличност в началото на годината 
- получен трансфер (ДДС) от ДФЗ до 31.12.17  год.  
- приходи от лихви към 31.12.2017 г. 
- получени по програма „Училищен плод” 
- разходи по програма  „Училищен плод”  
- възстановени ползвани бюджетни средства на училищата  
- възстановена разлика от преизчислен аванс 
- възстановени лихви по проекта  
- разходвани средства при изпълнение на проекта ( платен ДДС)  
- остатък към 31.12.2017 год. 
 

4. По ОПРЧР – Топъл обяд 
 

- наличност в началото на годината 
- приходи от лихви към 31.12.2017 год. 
- получен трансфер  
- предоставени оборотни средства от бюджета 
- разходи по изпълнение на проекта  

- възстановен заем към бюджета  
- остатък към 31.12.2017 год. 

 

5. По ОПРСР – Обучение и заетост на младите хора 

 

- наличност в началото на годината 
- приходи от лихви към 31.12.2017 год.  
- получен трансфер  
- предоставени оборотни средства от бюджета 

- възстановен заем от бюджета  
- разходи за заплати и осигурителни вноски  

- остатък към 31.12.2017 год. 
 

6. Програма за трансгранично сътрудничество BG - MC 

 
- наличност в началото на годината 
- приходи от лихви към 31.12.2017 год. 

 
 
 

0 лв. 
65 434 лв.  

8 лв. 
9 455  лв. 

21 044 лв.  
53 853 лв. 

0 лв. 
 
 
 
 
 

496 973 лв. 
0 лв.  

371 лв. 
1 442 лв. 
1 442 лв.  

0 лв.  
0 лв. 
0 лв. 

266 101 лв.  
231 245 лв. 
 
 
 
 
 

351 лв. 
5 лв. 

168 773 лв.  
43 600 лв. 

102 812 лв.  
- 55 842 лв.  

54 075 лв. 
 
 
 
 
 

8 097 лв. 
5 лв. 

19 934 лв.  
7 300 лв.  

-13 800 лв. 
21 526 лв.  

10 лв. 
 
 
 
 
 

11 лв.  
31 лв. 
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- получен трансфер 59 619 лв.
- получен безлихвен заем от бюджета 189 449 лв.
- разходи изпълнение на проекта 243 992 лв.
- отрицателни курсови разлики - 207 лв.
- остатък към 31.12.2017 год. 4 911 лв.

7. По Европейски програми в училищата   

- наличност в началото на годината 0 лв.
- получен трансфер 78 636 лв.
- предоставени оборотни средства от бюджета на училищата 0 лв.
- разходи за заплати и осигурителни вноски и издръжка по изпълнение 
на проекта 78 420 лв.
- остатък към 31.12.2017 год. 216 лв.

 

III. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 5 от Закона за 
публичните финанси, чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
Закона за месното самоуправление и месната администрация приема отчета за 
изпълнението на капиталовите разходи, съгласно актуализирания план, приет с 
Решение № 315 от 29.12.2017 година на Общински съвет – Сатовча. 

 
РЕШЕНИЕ № 412 

 

На основание чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование Общинският съвет – 
Сатовча, допуска формирането на паралелки под минималния брой ученици в тях за 
учебната 2018/2019 година като осигурява допълнително средства за обезпечаване на 
учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, както следва: 

 
 

 Общ    
Недо 

 
 брой  Брой  Необходими    стиг  

ученици 
 

уче- 
 

средства за 
Училище Клас Вид паралелка на 

в ни- дофинанси-    учен  училище  ци  ране    ици  то     
      

  VIIIa 16 самост. маломерна 2 По преценка на
СУ – Сатовча 314 VIIIб 17 самост. маломерна 1 финансиращия 

  ХII 14 самост. маломерна 4 орган 

СУ – Кочан 276 
II 9 самост.  маломерна 7 По преценка на
IV 14 самост.  маломерна 2 финансиращия   

      9 



   VII 14 самост. маломерна 4 орган    
   IXа 16 самост. маломерна 2     
   IXб 17 самост. маломерна 1     
   X 16 самост. маломерна 2     
   XII 12 самост. маломерна 6     
   I 15 самост. маломерна 1     
   II 13 самост. маломерна 3

По преценка на    

III 11 самост. маломерна 5
СУ – Слащен 225 финансиращия 

VI 16 самост. маломерна 2   орган      
   VIII 15 самост. маломерна 3      
         

   IX 8 самост. маломерна 10     
СУ –    няма маломерни      
Вълкосел     паралелки       

   I 13 самост. маломерна 3     
   II 15 самост. маломерна 1     
   III 14 самост. маломерна 2

По преценка на 
ОбУ –  V 16 самост. маломерна 2

129 финансиращия 
Плетена  VI 15 самост. маломерна 3  орган      

   VII 17 самост. маломерна 1      
          

   VIII 9 самост. маломерна 9     
   IX 17 самост. маломерна 1     
   I - II 4 слята  12 60% - 9 864  
ОУ – Крибул 11 III - IV 7 слята  9 60% - 7 398  

               

         17 262 лв. 

ОУ – Долен 
  I - III 5 слята  11 60% - 9 042  
  IV 8 самост. маломерна 8 40% - 4 384  

(защитено  15   
 VI 2 самост. маломерна 16 40% - 8 768   

училище)     
               

        22 194 лв.          

   I - II 15 слята  1 40% - 548  

ОУ – 
 III - IV 13 слята  3 40% - 1 644  
50 V - VI 15 слята  3 40% - 1 644  

Ваклиново     
  VII 7 самост. маломерна 11 20% - 3 014   

     
                

          6 850 лв. 
   I -II 14 слята  2 60% - 1 644  
ОУ – 

39 
III - VI 12 слята  4 60% - 3 288  

Туховища  V- VI 13 слята  5 60% - 4 410   
     

                

          9 042 лв. 
   I - II 11 слята  5 60% - 4 110  

ОУ – 
 III - IV 9 слята  7 60% - 5 754  
29 V - VII 4 слята  14 60% - 11 508 

Годешево   
  VI 5 самост. маломерна 13 40% - 7 124   

               

          
28 496 
лв. 

НУ – Осина   I 8 самост. маломерна 8 40% - 4 384  
(защитено  23 III 15 самост. маломерна 1 40% - 548  

училище)          4 932 лв. 
   I – II 8 слята  8 60% - 6 576  
НУ – Фъргово 16 III - IV 8 слята  8 60% - 6 576  

             

          
13 152 
лв. 

НУ – Жижево 6 I - III 6 слята  10 60% - 8 220 лв.



 
РЕШЕНИЕ № 413 

 

На основание чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128 от 29.06.2017 година за определяне на 
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища 
Общинският съвет – Сатовча:  

1. Предлага на Министъра на образованието да се запази статута на средищни 
училища на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Сатовча, СУ „Христо Смирненски” – 
Кочан, СУ „Христо Ботев” – Вълкосел, и СУ „Св. Климент Охридски” – Слащен, за 
учебната 2018/2019 година.  

2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в 
МОН за включване на училищата в Списъка на средищни детски градини и училища за 
учебната 2018/2019 година. 
 

РЕШЕНИЕ № 414 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 59 от Наредбата за 
финансирането на институциите в системата на училищното и предучилищното 
образование допуска съществуването само на една група в детските градини в село 
Жижево и в село Долен с 9 деца. 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 415 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и 
чл. 310, ал. 5 от ЗПУО дава съгласието си да се преобразува детска градина „Веса 
Бараковска” – село Слащен, като се разкрие яслена група към нея.  

2. Възлага на кмета на община Сатовча да издаде заповед за преобразуване на 
ДГ „Веса Бараковска” и откриване на яслена група към детската градина. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 416 
 

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, през 2018 година, приета с Решение № 329 от 26.01.2018 година на 
Общински съвет – Сатовча, а именно:  

В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:  
т. 16 – Продажба на земеделски имот № 068060, находящ се в местността 

Долните ниви, землище на село Долен  
т. l7 - Продажба на земеделски имот № 068059, находящ се в местността 

Долните ниви, землище на село Долен  
т. l8 - Продажба на земеделски имот № 068057, находящ се в местността 

Долните ниви, землище на село Долен  
т. 19 - Продажба на земеделски имот № 015061, находящ се в местността 

Врис, землище на село Вълкосел  
т. 20 - Продажба на земеделски имот № 000467, находящ се в местността 

Койнарско гробе, землище на село Сатовча. 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 417 



 
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, през 2018 година, приета с Решение № 329 от 26.01.2018 година на 
Общински съвет – Сатовча, а именно:  

В раздел Б „Имоти, които общината има намерение да продаде” се добавя:  
т. 21 - Продажба на имот 311/731 идеални части от УПИ IХ, пл. № 307 

от кв. 28 по плана на село Ваклиново, с площ за целия имот от 731 кв.м  
т. 22- Продажба на имот 154/554 идеални части от УПИ Х, пл. № 307 от 

кв. 28 по плана на село Ваклиново, с площ за целия имот от 554 кв.м  
т. 23 - Продажба на имот 459/979 идеални части от УПИ VIII, пл. № 307 

от кв. 28 по плана на село Ваклиново, с площ за целия имот от 979 кв.м 
 
 

РЕШЕНИЕ № 418 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и 
пар. 33 от Заключителните разпоредби на Закона за водите дава съгласие за 
безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на държавата на следните язовири 
– публична общинска собственост:  
 

№ по Наименование Населено място, 
Предназначение 

ред на обекта местност  

1 2 3 4 

  САТОВЧА  
1. водоем Сивек поливане 

  КОЧАН  
2. водоем Стара ливада 1 поливане 
3. водоем Полени поливане 
4. водоем Стара ливада 2 поливане 
5. водоем Скорев дол поливане 

  СЛАЩЕН  
6. водоем Мокра поляна поливане 
7. водоем Чешмите поливане 
8. водоем Плано бърдо поливане 

  ВЪЛКОСЕЛ  
9. водоем Джовака поливане 

10. водоем Чардака поливане 
11. водоем Горно ливаде поливане 
12. водоем Мокрен поливане 
13. водоем Мокрен поливане 
14. водоем Кореше поливане 
15. водоем Кореше поливане 
16. водоем Конадака поливане 
17. водоем Широка поляна поливане 



  ВАКЛИНОВО  
18. водоем Балтога поливане 

  ДОЛЕН  
19. водоем Сливница поливане 
20. водоем Борованица поливане 

 

ЖИЖЕВО  
 

21. водоем Валчовица поливане 
22. водоем Стойковица поливане 

  КРИБУЛ  
23. водоем Ливадите поливане 
24. водоем Полените поливане 

  ГОДЕШЕВО  
25. водоем Бабел поливане 
26. водоем Медево поливане 

  ТУХОВИЩА  
27. водоем Череше поливане 

  ФЪРГОВО  
28. водоем Тузлуолан поливане 

   
РЕШЕНИЕ № 419 

 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА дава 
съгласие за предоставяне на помещения, разположени в сгради – общинска 
собственост, на територията на община Сатовча за осъществяване на дейностите по 
услугата Домашен социален патронаж в селата – Сатовча, Кочан и Слащен, както 
следва:  

1. Дейностите по услугата Домашен социален патронаж в село Сатовча да се 
извършват в помещенията на първи етаж, с площ от 243.33 кв. м в сграда – Начално 
училище (бивше общежитие за ученици) – село Сатовча, актуван с АПОС № 82 от  
24.07.2001 година.  

2. Дейностите по услугата Домашен социален патронаж в село Кочан да се 
извършват в помещенията на първи етаж, с площ от 302.00 кв. м в сграда – Пансион за 
ученици село Кочан, актуван с АПОС № 27 от 18.03.1997 година.  

3. Дейностите по услугата Домашен социален патронаж в село Слащен да се 
извършват в помещенията на първи етаж, с площ от 483.33 кв.м в сграда – Читалище 
село Слащен, актуван с АПОС № 114 от 01.11.2002 година. 
  

РЕШЕНИЕ № 420 
 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 
35, ал. l от ЗОС:  

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
земеделски имот с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, с 
площ от 1,081 дка (един декар и осемдесет и един квадратни метра), находящ се в 



местността Долните ниви, в землището на село Долен, съставляващ имот № 068057 
(нула шестдесет и осем хиляди нула петдесет и седем) по картата на землището на село 
Долен, актуван с АЧОС № 929 от 03.07.2018 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 973.00 лв.  
и определя начална тръжна цена в размер на 973.00 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 
продажба. 
  

РЕШЕНИЕ № 421 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и чл. 
35, ал. l от ЗОС:  

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на земеделски имот с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, с 
площ от 1,016 дка (един декар и шестнадесет квадратни метра), находящ се в 
местността Долните ниви, в землището на село Долен, съставляващ имот № 068059 
(нула шестдесет и осем хиляди нула петдесет и девет) по картата на землището на село 
Долен, актуван с АЧОС № 930 от 03.07.2018 година.  

2. Приема оценката изготвена от лицензиран оценител в размер на 914.00 лв. и 
определя начална тръжна цена в размер на 914.00 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 
продажба. 
  

РЕШЕНИЕ № 422 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 35, ал. l от ЗОС: 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на земеделски имот с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, с 
площ от 1,454 дка (един декар четиристотин петдесет и четири квадратни метра), 
находящ се в м. Долните ниви, в землището на село Долен, съставляващ имот  
№ 068060 (нула шестдесет и осем хиляди нула шестдесет) по картата на землището на 
село Долен, актуван с АЧОС № 931 от 03.07.2018 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 
308,00 лв. и определя начална тръжна цена в размер на 1308.00 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 
продажба. 
 

РЕШЕНИЕ № 423 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 35, ал. l от ЗОС:  

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на земеделски имот с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,386 дка 
(нула декара триста осемдесет и шест квадратни метра), находящ се в местността Врис,  
в землището на село Вълкосел, съставляващ имот № 015061 (нула петнадесет хиляди 
нула шестдесет и едно) по картата на землището на село Вълкосел, актуван с АЧОС 
№ 928 от 03.07.2018 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 
2 625.00 лв. и определя начална тръжна цена в размер на 2 625.00 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 
продажба. 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 424 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 35, ал. l от ЗОС: 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата 
на земеделски имот с начин на трайно ползване – ливада, с площ от 1,011 дка (един 
декар и единадесет квадратни метра), находящ се в местността Койнарско гробе, в 
землището на село Сатовча, съставляващ имот № 000467 по картата на землището на 
село Сатовча, актуван с АЧОС № 927 от 03.07.2018 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 657.00 лв.  
и определя начална тръжна цена в размер на 657.00 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 
продажба. 
  

РЕШЕНИЕ № 425 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
чл. 35, ал. l и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост:  

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
земеделски имот с начин на трайно ползване – ливада, с площ 3,314дка (три декара 
триста и четиринадесет квадратни метра), находящ се в местността Голямо блато, 
землище на село Осина, състявляващ имот № 004024 по картата на землището на село 
Осина, актуван с АЧОС № 925 от 28.05.2018 година.  

2. Приема оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 
4 143.00 лв. и определя начална тръжна цена в размер на 4143.00 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 
продажба. 
  

РЕШЕНИЕ № 426 
 

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 Младен Ангелов Спахиев – жител на село 
Ваклиново, имот 154/554 идеални части от УПИ Х, пл. № 307 (триста и седми) от кв. 
28 (двадесет и осми) по плана на село Ваклиново, утвърден със заповед № 3592 от 1960 
година, с площ за целия имот от 554 кв. м, актуван с АЧОС № 934 от 05.07.2018 
година. 

2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за имот 
154/554 идеални части от УПИ Х, пл. № 307 (триста и седми) от кв. 28 (двадесет и 
осми) по плана на село Ваклиново, утвърден със заповед № 3592 от 1960 година, с 
площ за целия имот от 554 кв. м, актуван с АЧОС № 934 от 05.07.2018 година в размер 
на 1 100 лв. (без ДДС), на която цена кмета на община Сатовча да извърши продажбата 



на съсобственика на имота Младен Ангелов Спахиев – жител на село Ваклиново, и 
сключи договор за покупко-продажба. 
 

РЕШЕНИЕ № 427 
 

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 съсобствениците Алибайрам Алиев Коджаалиев и Гюла 
Асанова Коджаалиева – жители на село Ваклиново, имот 459/979 идеални части от 
УПИ VIII, пл. № 307 (триста и седми) от кв. 28 (двадесет и осми) по плана на село 
Ваклиново, утвърден със заповед № 3592 от 1960 година, с площ за целия имот от 979 
кв. м, актуван с АЧОС № 933 от 05.07.2018 година.  

2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за имот 
459/979 идеални части от УПИ VIII, пл. № 307 (триста и седми) от кв. 28 (двадесет и 
осми) по плана на село Ваклиново, утвърден със заповед № 3592 от 1960 година, с 
площ за целия имот от 979 кв. м, актуван с АЧОС № 933 от 05.07.2018 година в размер 
на 2 900 лв. (без ДДС), на която цена кмета на община Сатовча да извърши продажбата 
на съсобствениците на имота Алибайрам Алиев Коджаалиев и Гюла Асанова 
Коджаалиева – жители на село Ваклиново, и сключи договор за покупко-продажба. 
  

РЕШЕНИЕ № 428 
 

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 Радко Митков Бозов – жител на село 
Ваклиново, имот 311/731 идеални части от УПИ IХ, пл. № 307 (триста и седми) от кв. 
28 (двадесет и осми) по плана на село Ваклиново, утвърден със заповед № 3592 от 1960 
година, с площ за целия имот от 731 кв. м, актуван с АЧОС № 932 от 03.07.2018 
година. 

2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за имот 
311/731 идеални части от УПИ IХ, пл. № 307 (триста и седми) от кв. 28 (двадесет и 
осми) по плана на село Ваклиново, утвърден със заповед № 3592 от 1960 година, с 
площ за целия имот от 731 кв. м, актуван с АЧОС № 932 от 03.07.2018 година в размер 
на 1 900 лв. (без ДДС), на която цена кмета на община Сатовча да извърши продажбата 
на съсобственика на имота Радко Митков Бозов – жител на село Ваклиново, и сключи 
договор за покупко-продажба. 
 

РЕШЕНИЕ № 429 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 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, одобрява задание за проектиране и допуска изработването на 
Подробен устройствен план (ПУП-ЧИПР) – за изменение на уличната регулация 
между УПИ IV и УПИ V от кв. 2 по плана на стопански двор село Слащен.  

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

РЕШЕНИЕ № 430 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, одобрява ПУП – парцеларен план 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=1 200 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. 
 

РЕШЕНИЕ № 431 
 

1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 129 ал. 1 от ЗУТ одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – 
ПП) на трасе на подземен електропровод от трафопост МТП 4 в УПИ XVIII, кв. 38 по 
плана на село Вълкосел по съществуаща улица по регулационния план на село 
Вълкосел и селскостопански път по КВС на село Вълкосел, до нова помпена станция в 
имот № 048054 в местността Писе по КВС на село Вълкосел, община Сатовча.  

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

РЕШЕНИЕ № 432 
 
 

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

- имот №110024, находящ се в местността Вълковка, землището на село 
Вълкосел, община Сатовча, с площ 14 924 дка, актуван с АЧОС № 926 от 08.02.2018 
година, който имот да бъде възстановен на наследниците на Хамид Юсуфов Имамов – 
бивш жител на село Слащен. 
  

РЕШЕНИЕ № 433 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 17, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8, 
т. 13 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС:  

Приема Правилник за дейността на „Социално предприятие за озеленяване в 
община Сатовча”. 
 

РЕШЕНИЕ № 434 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА Общинският съвет – Сатовча:  
1. Определя Нафие Бошнакова – заместник-кмет на община Сатовча, за 

представител в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилиа болница за 
активно лечение Благоевград” – АД, при отсъствие или невъзможност за участие на 
кмета на община Сатовча.  

2. Одобрява представения проект за дневен ред. 
  

РЕШЕНИЕ № 435 
 

Общинският съвет – Сатовча, 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 реши:  

Приема Отчет на Кмета на община Сатовча за изпълнението на решенията на 
Общинския съвет за времето от 01.01.2018 година до 30.06.2018 година. 
 



 

РЕШЕНИЕ № 436 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 12, 
ал. 1, т. 17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация реши: приема 
Отчет за дейността на Общински съвет – Сатовча, и неговите комисии за периода 
януари – юни 2018 година.  
 

РЕШЕНИЕ № 437 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА:  
1. Дава съгласие Община Сатовча да кандидатства по подмярка 8.3 

„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 
катастрофичии събития” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и 
подобряване жизнеспособността на горите”.  

2. Определя като приоритетно за кандидатстване по подмярка 8.3 
„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 
катастрофичии събития” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и 
подобряване жизнеспособността на горите” по Програмата за развитие на селските 
райони 2014 - 2020 следното Проектно предложение: „Предотвратяване на щети по 
горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофичии събития на територията 
на община Сатовча”.  

3. Потвърждава, че дейностите по проект „Предотвратяване на щети по горите 
от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития на територията на 
община Сатовча” отговарят на приоритетите и целите заложени в Общинския план за 
развитие на община Сатовча за периода 2014-2020 година.  

4. Възлага на кмета на община Сатовча да предприеме необходимите действия 
за изготвяне на проектното предложение и подаването му пред Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
 
 
 
 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ  
Председател на Общински съвет - Сатовча  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


