
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 № 31 
 

От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 08.11.2013 година. 
   
 
     РЕШЕНИЕ № 359 
 

Общински съвет – Сатовча на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 11 
от Закона за защита при бедствия и § 5, т.1 от Наредбата за условията и реда за 
провеждане на евакуация и разсредоточаване, допълва Общинският план за защита 
при бедствия с разчети за евакуация и разсредоточаване при земетресение в 
подплана „Земетресение”.    

 
     РЕШЕНИЕ № 360 
 

1. Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.45и, ал.1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ дава съгласието си да се отпочне 
процедура по промяна начина на трайно ползване на част от имот № 015022, актуван 
с АПОС № 391 от 01.10.2013 година, представляващ имот №015057 с площ от 5,667 
дка., находящ се в местността „Бачища” в землището на село Слащен по скица – 
проект издадена от Общинска служба „Земеделие” село Сатовча по искане на кмета 
на общината. 
 2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл.78а от ППЗСПЗЗ до 
Общинска служба „Земеделие” село Сатовча за промяна начина на трайно ползване 
на същия. 

РЕШЕНИЕ  № 361 
 

1. Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.45и, ал.1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ дава съгласието си да се отпочне 
процедура по промяна начина на трайно ползване на част от имот № 008232, актуван 
с АПОС № 360 от 17.07.2013 година, представляващ имот №008262 с площ от 0,755 
дка., находящ се в местността „Тополата” в землището на село Кочан по скица – 
проект издадена от Общинска служба „Земеделие” село Сатовча по искане на кмета 
на общината. 

 2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл.78а от ППЗСПЗЗ до 
Общинска служба „Земеделие” село Сатовча за промяна начина на трайно ползване 
на същия. 
 

РЕШЕНИЕ  № 362  
 

1. Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.45и, ал.1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ дава съгласието си да се отпочне 
процедура по промяна начина на трайно ползване на част от имот № 006246, актуван 
с АПОС № 369 от 23.08.2013 година, представляващ имот № 001101 с площ от 0,388 
дка., находящ се в местността „Кукул” в землището на село Кочан по скица – проект 



издадена от Общинска служба „Земеделие” село Сатовча по искане на кмета на 
общината. 
 2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл.78а от ППЗСПЗЗ до 
Общинска служба „Земеделие” село Сатовча за промяна начина на трайно ползване 
на същия. 

 
РЕШЕНИЕ  № 363 

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

връзка с чл.45и, ал.1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ дава съгласието си да се отпочне 
процедура по промяна начина на трайно ползване на част от имот № 072001, актуван 
с АПОС № 392 от 01.10.2013 година, представляващ имот № 072047 с площ от 0,701 
дка., находящ се в местността „Горни банен” в землището на село Плетена по скица – 
проект издадена от Общинска служба „Земеделие” село Сатовча по искане на кмета 
на общината. 
 2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл.78а от ППЗСПЗЗ до 
Общинска служба „Земеделие” село Сатовча за промяна начина на трайно ползване 
на същия. 
 

РЕШЕНИЕ  № 364 
 
       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 НТП- изоставени орни земи, с площ от 2,644 дка (два декара и 
шестстотин четиридесет и четири кв.м), находящ се в м.”Банян” в землището на 
с.Долен, съставляващ имот № 73051, актуван с АЧОС № 394 от 03.10.2013 г. 
      2. Утвърждава оценка на лицензиран оценител възлизаща в размер на 2 644.00 лв. 
 

РЕШЕНИЕ  № 365 
 
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 № 035138, находящ се в местността „Станков дъб” в землището на 
с.Вълкосел, община Сатовча, с площ – 0,522 дка. Имотът е образуван от имот 
№035127 актуван с АЧОС № 357/ 16.07.2013 година. 
 - имот № 068003, находящ се в местността „Кордунево” в землището на 
с.Вълкосел, община Сатовча, с площ – 1,696 дка, актуван с АЧОС № 347/ 09.07.2013 
година. 
   

РЕШЕНИЕ  № 366 
 
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 № 006310, находящ се в местността „Кочанското” в землището на село 
Ваклиново, община Сатовча, с площ – 0,552 дка. Имотът е образуван от имот № 
006003 актуван с АЧОС № 367/ 23.08.2013 година. 



 - имот № 024233, находящ се в местността „Ченгене гищи” в землището на 
с.Кочан, община Сатовча, с площ – 0,106 дка, актуван с АЧОС № 365/ 23.08.2013 
година. 

- имот № 024234, находящ се в местността „Ченгене гищи” в землището на 
с.Кочан, община Сатовча, с площ – 0,128 дка, актуван с АЧОС № 380 / 11.09.2013 
година. 
 

РЕШЕНИЕ  № 367 
 

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 № 006308, находящ се в местността „Кочанското” в землището на 
с.Ваклиново, община Сатовча, с площ – 0,462 дка. Имотът е образуван от имот 
№006003  актуван с АЧОС № 367/ 23.08.2013 година. 

- имот № 024231, находящ се в местността „Ченгене гищи” в землището на 
с.Кочан, община Сатовча, с площ – 0,126 дка., актуван с АЧОС № 366 / 23.08.2013 
година. 
 

РЕШЕНИЕ  № 368 
 

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 № 006309, находящ се в местността „Кочанското” в землището на 
с.Ваклиново, община Сатовча, с площ – 0,461 дка. Имотът е образуван от имот 
№006003  актуван с АЧОС № 367/ 23.08.2013 година. 

- имот № 024232, находящ се в местността „Ченгене гищи” в землището на село 
Кочан, община Сатовча, с площ – 0,217 дка., актуван с АЧОС № 368 / 23.08.2013 
година. 

  
РЕШЕНИЕ  № 369 

 
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 № 022106, находящ се в местността  „Балица”  в землището на с.Кочан, 
община Сатовча, с площ – 1,233 дка. Имотът е образуван от имот № 022008 актуван с 
АЧОС № 356/ 16.07.2013 година. 

 
  

РЕШЕНИЕ  № 370 
 
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 № 022107, находящ се в местността  „Балица”  в землището на с.Кочан, 
община Сатовча, с площ – 1,144 дка. Имотът е образуван от имот № 022008 актуван с 
АЧОС № 356 / 16.07.2013 година. 
 

РЕШЕНИЕ  № 371 
 
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 № 084049, находящ се в местността „Сливница” в землището на с.Долен, 
община Сатовча, с площ – 1,000 дка. Имотът е образуван от имот № 084015 актуван с 
АЧОС № 372/ 05.09.2013 година. 
 - имот № 081075, находящ се в местността „Панчерево” в землището на с.Долен, 
община Сатовча, с площ – 12,800 дка. Имотът  е образуван от имот №081071 актуван 
с АЧОС № 370 / 05.09.2013 година. 

- имот № 083037, находящ се в местността „Въздул” (Лозята) в землището на 
с.Долен, община Сатовча, с площ – 0,100 дка. Имотът е образуван от имот № 083018 
актуван с АЧОС № 371 / 05.09.2013 година. 

- имот № 083038, находящ се в местността „Лозята” в землището на с.Долен, 
община Сатовча, с площ – 1,000 дка. Имотът е образуван от имот № 083018 актуван с 
АЧОС № 371 / 05.09.2013 година. 
 - имот № 083039, находящ се в местността „Лозята” в землището на с.Долен, 
община Сатовча, с площ – 2,000 дка. Имотът  е образуван от имот № 083018 актуван с 
АЧОС № 371 / 05.09.2013 година. 

- имот № 083040, находящ се в местността „Лозята” в землището на с.Долен, 
община Сатовча, с площ – 0,200 дка. Имотът е образуван от имот № 083018 актуван с 
АЧОС № 371 / 05.09.2013 година. 

 
РЕШЕНИЕ  № 372 

 
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 № 025216, находящ се в местността „Ливадите” в землището на с.Кочан, 
община Сатовча, с площ – 2,084 дка., актуван с АЧОС № 364/ 23.08.2013 г.  
  

РЕШЕНИЕ  № 373 
 
 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 № 061021, находящ се в местността „Костене” (Петровица) в землището 
на село Плетена, община Сатовча, с площ – 1,453 дка. Имотът е образуван от имот № 
061020 актуван с АЧОС № 336 / 22.05.2013 г. 
 

РЕШЕНИЕ  № 374 
 



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 № 022091, находящ се в местността „Градище” в землището на село 
Кочан, община Сатовча, с площ – 2,388 дка, актуван с АЧОС № 373 /10.09.2013 година. 
 - имот № 031093, находящ се в местността „Елвицата” в землището на село 
Кочан община Сатовча, с площ – 0,609 дка., актуван с АЧОС № 374 / 10.09.2013 
година. 

- имот № 002112, находящ се в местността „Хвърлелото” в землището на 
с.Ваклиново, община Сатовча, с площ – 1,840 дка, актуван с АЧОС № 375/ 10.09.2013 
година. 

- имот № 001174, находящ се в местността „Вабела” в землището на село 
Ваклиново, община Сатовча, с площ – 0,505 дка. Имотът е образуван от имот 
№001139 актуван с АЧОС № 376 / 10.09.2013 година. 
 - имот № 002223, находящ се в местността „Брезовец” в землището на село 
Ваклиново, община Сатовча, с площ – 1,271 дка. Имотът  е образуван от имот 
№002180 актуван с АЧОС № 377 / 10.09.2013 година. 

- имот № 030077, находящ се в местността „Стара ливада” в землището на село 
Кочан, община Сатовча, с площ – 1,337дка, актуван с АЧОС № 378 / 10.09.2013 година. 

 
 
РЕШЕНИЕ  № 375 

 
Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, 

ал.1 от ЗУТ и протокол № 31, решение № 5 от 30.10.2013 г. на ОЕС по УТ при община 
Сатовча реши: 

1. Одобрява ПУП-парцеларен план за изместване на електропровод 20 кV 
„Слащен”, със трасе и сервитут на кабела минаващ през следните имоти: УПИ XVI 
кв.63, УПИ I-812 кв.64 по плана на село Вълкосел, имот №000126 (полски път), 
№035052 (нива), №035053 (нива), №035054 (нива), №054019 (нива) по КВС на село 
Вълкосел, община Сатовча. 

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

РЕШЕНИЕ  № 376 
 
Общински съвет – Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, 

ал.1 от ЗУТ и протокол № 31, решение № 6 от 30.10.2013 г. на ОЕС по УТ при община 
Сатовча реши: 

1. Одобрява ПУП-парцеларен план за укрепително съоръжение на път Кочан-
Ваклиново в имот № 12320, м. „Янкораша” в землището на с.Кочан с НТП пасище с 
храсти – публична общинска собственост, община Сатовча, област Благоевград. 

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

РЕШЕНИЕ  № 377 
 

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

Допуска изготвянето на ПУП – ПЗ поземлен имот 000179 с ЕКАТТЕ 54225 по 
КВС в землището на с.Осина, община Сатовча. 
 



 
РЕШЕНИЕ  № 378 

 
Общински съвет – Сатовча във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и 

осигурителния стаж и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласието си за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
Атуше Талипова Халачева от село Вълкосел. 

  
РЕШЕНИЕ  № 379 

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

предложения от Областен управител на Благоевградска област предварителен 
Регионален генерален план (РГП), определящ приоритетните инвестиции за 
обособената територия на „ВиК” ЕООД гр.Благоевград с направените в становището 
ни допълнения 
 

РЕШЕНИЕ  № 380 
 
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 „А” – „Описание на имотите, които общината има намерение да 
предостави под наем” се добавя: 

т.10. Помещение на партерен етаж от сграда на Народно читалище „Изгрев – 
1950” село Вълкосел, с площ от 16 кв.м за офис за извършване на счетоводни услуги. 

2. Общински съвет – Сатовча на основание чл.14, ал.7 от ЗОС дава съгласие да 
се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение 
находящо се на партерен етаж от сградата на Народно читалище „Изгрев – 1950” село 
Вълкосел, с площ от 16 кв.м за офис за извършване на счетоводни услуги, с начална 
тръжна цена за месечен наем в размер на 40.00 лв. (без ДДС) със срок на ползване 5 
(пет) години по договор. 
 


