ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата: 08.06.2017 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 №18

От заседание на

Общински съвет – Сатовча, проведено на

2 юни 2017

година.
Дневен ред:
1. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за
изразходваните от бюджета средства през 2016 година на читалищата на територията
на община Сатовча.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно актуване на имоти – публична общинска собственост – язовири, на
територията на община Сатовча.
3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно отдаване под наем на училищния стол и кухнята към него за тържества
(дневни сватби, абитуриентски балове, нощни сватби – годежи) и други еднодневни
тържества с ползване на кухнята.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно определяне на представител на община Сатовча за участие в заседанията на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Благоевград и
одобряване на проекта за дневен ред.
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно предложение за включване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий” –
село Долен, в списъка на защитените училища.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно предложение за включване на начално училище „Васил Левски” – село Осина,
в списъка на защитените училища.
7. Информация от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, относно
финансовото състояние на общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от
община Сатовча” и изпълнението на приетите решения.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно финансово подпомагане на семейството на Венета Бисерова Фунева от село
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Жижево за транспортиране на тленните останки на починалия й съпруг Светослав
Аленов Фунов от град Франкфурт, Република Германия до село Жижево.
9. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет
– Сатовча, относно съставяне на комисия за провеждане на процедура за избор на
кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Благоевград.
10. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет
– Сатовча, относно изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на
територията на община Сатовча, приета с Решение №89 от 17.09.2008 година.

11. Разни.
1. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за
изразходваните от бюджета средства през 2016 година на читалищата на
територията на община Сатовча.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №223
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища приема отчетите за съществените
читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година на
читалищата на територията на община Сатовча: НЧ „Граничар – 1952 г.” – село
Туховища; НЧ „Изгрев – 1950” – село Вълкосел; НЧ „Искра – 1953 г.” – село
Годешево; НЧ „Пробуда – 1928 г.” село Слащен; НЧ „Просвета – 1938” – село Кочан;
НЧ „Просвета – 1937” – село Плетена; НЧ „Първи май – 1956” – село Ваклиново и НЧ
„Св. Св. Кирил и Методий – 1926” – село Сатовча.
2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно актуване на имоти – публична общинска собственост – язовири, на
територията на община Сатовча.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №224
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава
съгласие да се съставят актове за публична общинска собственост на следните 25
имота – язовири:
1. Поземлен имот №010237 – село Кочан, община Сатовча, местност Кравек;
2. Поземлен имот №019025 – село Жижево, община Сатовча, местност
Стойковица;
3. Поземлен имот №008048 – село Жижево, община Сатовча, местност
Валчевица;
4. Поземлен имот №030257 – село Кочан, община Сатовча, местност Стара
ливада;
5. Поземлен имот №030121 - село Кочан, община Сатовча, местност Стара
ливада;
6. Поземлен имот №027002 – село Кочан, община Сатовча, местност Скорев
дол;
7. Поземлен имот №026018 – село Кочан, община Сатовча, местност Полени;
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8. Поземлен имот №016130 – село Годешево, община Сатовча, местност
Бабел;
9. Поземлен имот №035041 – село Годешево, община Сатовча;
10. Поземлен имот №065075 – село Годешево, община Сатовча, местност
Медево;
11. Поземлен имот №056009 – село Туховища, община Сатовча, местност
Череше;
12. Поземлен имот №106002 – село Слащен, община Сатовча, местност Мокри
поляни;
13. Поземлен имот №145100 – село Слащен, община
Чешмите;
14. Поземлен имот №095001 – село Вълкосел, община
Мокрен;
15. Поземлен имот №089005 – село Вълкосел, община
Джувака;
16. Поземлен имот №000057 – село Вълкосел, община
Мокренски дол;
17. Поземлен имот №088027 – село Вълкосел, община
Мокрен;
18. Поземлен имот №073001 – село Вълкосел, община
Чардака;
19. Поземлен имот №029049 – село Вълкосел, община
Кореше;
20. Поземлен имот №031005 – село Вълкосел, община
Горни ливаде;
21. Поземлен имот № 001093 – село Фъргово, община
Луковица;
22. Поземлен имот №057050 - село Долен, община
Сливница;
23. Поземлен имот №060017 – село Долен, община
Борованица;
24. Поземлен имот №000259 – село Крибул, община
Ливади;
25. Поземлен имот №000176 – село Крибул, община
Полените.

Сатовча, местност
Сатовча, местност
Сатовча, местност
Сатовча, местност
Сатовча, местност
Сатовча, местност
Сатовча, местност
Сатовча, местност
Сатовча, местност
Сатовча, местност
Сатовча, местност
Сатовча, местност
Сатовча, местност

3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно отдаване под наем на училищния стол и кухнята към него за тържества
(дневни сватби, абитуриентски балове, нощни сватби – годежи) и други
еднодневни тържества с ползване на кухнята.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №225
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от 3МСМА дава
съгласие за отдаване под наем на училищния стол и кухня към него, находящи се в
село Туховища, за провеждане на тържества (дневни сватби, абитуриентски балове,
нощни сватби – годежи) и други еднодневни тържества с цена:
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l. за дневни сватби включително и изразходваните електрическа енергия и
вода – 400 лв. за едно тържество.
2. за вечерни сватби (годежи), абитуриентски бал и други еднодневни
тържества с ползване на кухнята, включително и изразходваните електрическа енергия
и вода – 200 лв. за едно тържество.
4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно определяне на представител на община Сатовча за участие в заседанията
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Благоевград
и одобряване на проекта за дневен ред.
С 10 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се” Общинският съвет –
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ №226
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 заместниккмета на община Сатовча Нафие Бошнакова.
2. Одобрява и гласува положително по точките на представения проект за
дневен ред.
5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно предложение за включване на основно училище „Св. св. Кирил и
Методий” – село Долен, в списъка на защитените училища.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №227
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 и § 30 от
Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 5, ал. 1 от ПМС №212от
02.09.2008 г. Общинският съвет – Сатовча, предлага за учебната 2017/2018 година в
списъка със защитени училища да бъде включено ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, село
Долен, община Сатовча.
2. Възлага на Кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
МОН за включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Долен в списъка на
защитените училища.
6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно предложение за включване на начално училище „Васил Левски” – село
Осина, в списъка на защитените училища.
С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №228
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 и § 30 от
Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 5, ал. 1 от ПМС №212от
02.09.2008 г. Общинският съвет – Сатовча, предлага за учебната 2017/2018 година в
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списъка със защитени училища да бъде включено начално училище „Васил Левски”,
село Осина, община Сатовча.
2. Възлага на Кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
МОН за включване на начално училище „Васил Левски”, село Осина, община Сатовча
в списъка на защитените училища.
7. Информация за финансовото състояние на общински фонд „С един лев
в помощ на болните деца от община Сатовча” и изпълнението на приетите
решения.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №229
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14 на
Глава трета от Вътрешния правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на
болните деца от община Сатовча” реши:
Приема Информация 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 за първото четиримесечие на 2017 година.
8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча,
относно финансово подпомагане на семейството на Венета Бисерова Фунева от
село Жижево за транспортиране на тленните останки на починалия й съпруг
Светослав Аленов Фунов от град Франкфурт, Република Германия до село
Жижево.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №230
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 3МСМА
приема предложението на кмета на община Сатовча и дава съгласие за отпускане на
еднократна парична помощ в размер на 2 000 лв. за транспортирането на починалия
Светослав Аленов Фунев от град Франкфурт, Република Германия до село Жижево.
9. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински
съвет – Сатовча, относно съставяне на комисия за провеждане на процедура за
избор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Благоевград от
община Сатовча.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №231
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 68 от Закона за съдебната
власт Общинският съвет – Сатовча, избира временна комисия, която да извърши
подбор и да предложи за гласуване от Общинския съвет кандидати за съдебни
заседатели към Окръжен съд – Благоевград, от община Сатовча, в следния състав:
1. инж. Байрям Дерменджиев – председател
2. Зайра Ибишева – член
3. Гюлтен Зейнев – член.
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10. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински
съвет – Сатовча, относно изменение на Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Сатовча, приета с Решение №89 от 17.09.2008
година.
С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча,
прие:
РЕШЕНИЕ №232
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 23 от Закона за пътищата
Общинският съвет – Сатовча, реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на община Сатовча, приета с Решение №89 от
17.09.2008 година:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се добавя нова точка 4:
„т. 4. улиците в населените места и селищните образования, с изключение на
онези от тях, които едновременно са участъци от общинските пътища.”
§ 2. В чл. 4, ал. 2 думите „Изпълнителна агенция „Пътища” се заменят с
„Агенция „Пътна инфраструктура”, а думите „Общински съвет” се заличават.
§ 3. В чл. 6, ал. 2, т. 7 се изменя така:
„т. 7. използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за
рекламна дейност под каквато и да е форма.”
§ 4. В чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „г” се изменя така:
„г) косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове.”
§ 5. В чл. 10 думите „Изпълнителна агенция „Пътища” се заменят с „Агенция
„Пътна инфраструктура”, а думите „в чертите на населените места, при условия и ред,
произтичащи от разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП) и Правилника за прилагане
на закона за пътищата (ППЗП)” се заменят с „в границите на урбанизираните
територии при условията и по реда, определени с Правилника за прилагането на закона
за пътищата”.
§ 6. В чл. 12, ал. 2 думите „Наредба № 16 от 23.07.2001 година” се заменят с
„Наредба №3 от 16.08.2010 година”.
§ 7. Раздел II „Съгласуване на проекти” на Глава трета се отменя.
§ 8. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 50 до 100 лв.” се заменят с „от 200 до 500 лв.”.
2. В ал. 2 думите „от 100 до 250 лв.” се заменят с „от 500 до 1 000 лв.”.
§ 9. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 100 до 1 000 лв.” се заменят с „от 1 000 до 5 000 лв.”.
2. В ал. 1, т. 4, буква „а” думите „извън границите на урбанизираните
територии и в населените места без регулационни планове” се заличават.
3. Буква „в” и буква „г” се отменят.
4. В ал. 2 думите „от 150 до 1 500 лв.” се заменят с „от 2 000 до 7 000 лв.”.
§ 10. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 150 до 1 500 лв.” се заменят с „от 1 000 до 5 000 лв.”.
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2. В ал. 2 думите „от 250 до 2 500 лв.” се заменят с „от 3 000 до 8 000 лв.”.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет Сатовча
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