
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА 

   БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ 

2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 07541/22-83 
e-mail:  obs_satovcha@abv.bg 

 

 
ПРОТОКОЛ № 30 

 
От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 27.09.2013 година. 

   
 
     РЕШЕНИЕ № 341 
 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8  от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, 
т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 
връзка с изискванията на Програма за развитие на селските райони 2007-
2013г.,Мярка 313 "Насърчаване на туристически дейности" Общински съвет – 
Сатовча: 

1. Отменя решение № 168 / 26.07.2012 г. 
2. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 6 /шест/ години, върху 

общински недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ: полу – 
масивна сграда със застроена площ 96 кв.м , построена в УПИ - VІ, пл. № 416, кв. 18 от 
плана на с. Долен, община Сатовча,  на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ 
Сатовча”, седалище и адрес на управление: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ 37,  Булстат  
101667916, представлявано от Емилия Кастаманова  в качеството и на председател на 
УС на сдружението. Имотът ще се използва по предназначение за задоволяване 
потребностите на гражданите и развитие на туристическа и презентационна  дейност, 

чрез проект „Посетителски център „Долен” -  в духа на миналото” 

 3. Дейностите по проект „Посетителски център „Долен” -  в духа на 
миналото” , по Мярка 313 - Насърчаване на туристически дейности по  Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г  отговарят на приоритетите на Общинския 
план за развитие 2007-2013 год. 

4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по 
процедурата за предоставянето на помещението. 

 
     РЕШЕНИЕ № 342 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет – Сатовча дава 
съгласие дейностите по проект  „Ремонт на Народно читалище „Пробуда 1928” в 
с.Слащен”, мярка 321 „Развитие и обновяване на селата” по Програма за развитие на 
селските райони 2007-2013 година да бъдат включени като приоритетни в Общинския 
план за развитие 2005-2013 на община Сатовча. 

 
РЕШЕНИЕ  № 343 

 
 На основание чл.11 и чл.11а от Наредба № 7 на МОН за определяне броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена Общински съвет – Сатовча допуска съществуването на 
маломерни – самостоятелни и слети паралелки за учебната 2013 / 2014 год. като 



осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 
определените по единни разходни стандарти както следва: 
 

Училище Клас Брой 
ученици 

Вид паралелка Недостиг на 
ученици 

Необходими средства за 
дофинансиране 

/общо / 
СОУ – Сатовча  II – клас  

VII б – клас  
XI а – клас  
XI б – клас  

15 
16 
16 
12 

самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 

1 
2 
2 
6 

3454.00 лв. 

СОУ – Слащен  IV – клас  
VI – клас  
VII – клас 
XI а – клас  
XI б – клас  

12 
14 
12 
16 
17 

самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 
самостоятелна 

4 
4 
6 
2 
1 

5338.00 лв. 

СОУ - Вълкосел IX б – клас  17 самостоятелна 1 314.00 лв. 
ОУ – Боголин I и IV – клас  

II и III клас  
5 
7 

слята 
слята 

11 
9 

18 840.00 лв. 

ОУ – Туховища I и III – клас  
V – клас  
VI и VII – клас  
VIII – клас  

17 
12 
13 
12 

слята 
 самостоятелна 

слята 
самостоятелна 

- 
6 
5 
6 

6908.00 лв. 

ОУ – Годешево  I и II – клас  
III и  IV – клас  
V  и VII – клас  
VI и VIII – клас  

6 
9 
12 
8 

слята 
слята 
слята 
слята 

10 
7 
6 

10 

 
31 086.00 лв.. 

 
 

РЕШЕНИЕ  № 344  
 

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 № 021029, находящ се в местността „Тевничен” (вълча долчина) в 
землището на с.Вълкосел, община Сатовча, с площ – 2,964 дка. 
 

РЕШЕНИЕ  № 345 
 

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 № 011014, находящ се в местността „Папучив гроб” в землището на 
с.Вълкосел, община Сатовча, с площ – 11,586 дка, актуван с АЧОС № 348/ 09.07.2013 
година. 
 - имот № 011045, находящ се в местността „Ширметов рид” в землището на 
с.Вълкосел, община Сатовча, с площ – 0,640 дка. Имотът е образуван от имот №011027 
актуван с АЧОС № 350/ 15.07.2013 година. 

 
РЕШЕНИЕ  № 346 

 



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 № 000806, находящ се в местността „Гечеолу” в землището на с.Крибул, 
община Сатовча, с площ – 3,903 дка. Имотът е образуван от имот №000098  актуван с 
АЧОС № 351/ 15.07.2013 година. 
 

РЕШЕНИЕ  № 347 
 

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 № 054011, находящ се в местността  „Куртев дол”  в землището на село 
Туховища, община Сатовча, с площ – 1,270 дка. 

 
РЕШЕНИЕ  № 348 

 
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 № 029014, находящ се в местността  „Папалев дол”  в землището на село 
Слащен, община Сатовча, с площ – 0,512 дка. Имотът е образуван от имот №029006 
актуван с АЧОС №352/ 15.07.2013 година. 
 

РЕШЕНИЕ  № 349 
 

        Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост приема изготвената оценка от независим 
лицензиран  оценител „Селма” ЕООД гр.Гоце Делчев за УПИ – парцел I от кв.65 по 
плана на с.Кочан, община Сатовча с площ от 500 кв.м незастроен – частна общинска 
собственост в размер на 2 100.00 лв. (без ДДС) 
 

РЕШЕНИЕ  № 350 
 

Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 
от Закона за общинската собственост приема изготвената оценка от независим 
лицензиран  оценител „Селма” ЕООД гр.Гоце Делчев за УПИ – парцел II от кв.65 по 
плана на с.Кочан, община Сатовча с площ от 500 кв.м незастроен – частна общинска 
собственост в размер на 2 100.00 лв. (без ДДС) 
 

РЕШЕНИЕ  № 351 
 

Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА реши: 
1. Общински съвет – Сатовча на основание чл.8, ал.9 от ЗОС приема следната 

актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 
собственост в община Сатовча през 2013 г., приета с Решение № 250/30.01.2013 г. на 
Общински съвет – Сатовча: 



В раздел „Б” – „Описание на имотите, които общината има намерение да 
продаде” се добави: 

т.19 - Продажба на земеделска земя, имот № 015221 с начин на трайно ползване 
– изоставена нива, с площ 1,211 дка, находящ се в местността „Кундевица” в 
землището на село Кочан, община Сатовча. 

т.20 – Продажба на земеделска земя, имот № 009144 с начин на трайно ползване 
– храсти с площ от 0,451 дка, находящ се в местността „Джурковица” в землището на 
село Кочан, община Сатовча. 

 
РЕШЕНИЕ  № 352 

 
1. Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, 

ал.1 от ЗОС, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване -храсти, с площ от 0,451 
дка, находящ се в местността ”Джурковица” в землището на село Кочан, съставляващ 
имот № 009144, който е образуван от имот № 009121, актуван с АЧОС № 340 от 
22.05.2013 г. 
       2. Утвърждава оценка на лицензиран оценител възлизаща в размер на 260.70 лв. 

 
РЕШЕНИЕ  № 353 

 
1. Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, 

ал.1 от ЗОС, 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 1,211 дка, 
находящ се в местността ”Кундевица” в землището на село Кочан, съставляващ имот 
№ 015221,  актуван с АЧОС № 379 от 11.09.2013 г. 

2. Утвърждава оценка на лицензиран оценител възлизаща в размер на 726.60лв. 
 

РЕШЕНИЕ  № 354 
 

1. Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, 
ал.1 от ЗОС, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на земеделски имот с начин на трайно ползване – нива с площ от 0.790 дка, находящ се 
в местността ”Тозлуолан” в землището на село Фъргово, съставляващ имот № 001038 – 
частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 173/ 
18.08.2006 г.  
 2. Утвърждава оценка на лицензиран оценител възлизаща в размер на 796.00 лв. 

 
РЕШЕНИЕ  № 355 
 

 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 второто четиримесечие на 2013 
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  № 356 
 

Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА реши: 
1. Приема месечна наемна цена в размер на 250 лв. за ползване на имот с 

пл.№786 и поземлен имот с пл.№ 786 и поземлен имот с пл.№ 787 попадащи в кв.35 по 
действащия план на село на село Кочан с обща площ на двата имота в размер на 1200 
кв.м, отреден за футболно игрище /стадион/. 



2. Възлага на кмета на община Сатовча да сключи договор за наем със срок на 
ползване за месеците за които е необходимо да се ползва като футболно игрище, а 
именно: септември, октомври и ноември 2013 година; март, април, май, септември, 
октомври и ноември 2014 година. 
  

РЕШЕНИЕ  № 357 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Наредба № 1 от 03.02.2011 г. на 
Висшия съдебен съвет, Общински съвет – Сатовча предлага следните двама съдебни 
заседатели от квотата на община Сатовча: 
 1. Бисер Юлиев Топалов 
 2. Нели Йорданова Бурова 
 

 
РЕШЕНИЕ  № 358 

 
Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА приема 

предложението на кмета на община Сатовча: 
Дава съгласие за временно предоставяне на оборотни средства в размер на 

10 000 лв. за целите на проекта, които в последствие ще бъдат възстановени от 
бюджета на проекта в бюджета на общината, но не по-късно от 31.12.2013 г. или при 
ненавременно възстановяване на средствата от Оперативна програма, същите да 
бъдат възстановени от ползвания кредит от Търговска банка „Д” АД. 
 


