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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

 

ПРОТОКОЛ № 40 

 
От заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 30 май 2019 година.  
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 522 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА и 

чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища реши:  
Приема докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните 

от бюджета средства през 2018 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.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 523 
 

Общинският съвет – Сатовча, на основание: чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 23 и чл. 27, 
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:  

1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, в размер на 48 574,13 лева (четиридесет и осем хиляди 
петстотин седемдесет и четири лева и тринадесет стотинки) за обезпечаване на 100% 
от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35 
по плана на село Сатовча, община Сатовча” по Договор №: BG06RDNP001-7.007-0042-
С01 от 16.05.2019 година за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 
Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 
г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  

2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0042-С01 от 
16.05.2019 година и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
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РЕШЕНИЕ № 524 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание: чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 23 и чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:  
1. Упълномощава кмета на община Сатовча да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, в размер на 2 893 144,66 лева (два милиона осемстотин 
деветдесет и три хиляди сто четиридесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки) 
за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 01/07/2/0/00784 от 25.01.2018 г. по 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони, сключен между община Сатовча и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински 
пътища на територията на община Сатовча”.  

2. Възлага на кмета на община Сатовча да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор № 01/07/2/0/00784 от 25.01.2018 и да 
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 525 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА реши:  
1. Дава съгласието си община Сатовча да ползва под наем поземлен имот с 

планоснимачен номер 788 от кв. 35 по действащия план на село Кочан, отреден за 
футболно игрище (стадион) с площ от 880 кв м. 

2. Определя месечна наемна цена в размер на 180 лв. за месеците, за които е 
необходимо имота да се използва като част от футболно игрище (стадион), а именно – 
март, април, май, септември, октомври и ноември 2019 година.  

3. Възлага на кмета на община Сатовча да сключи договор за наем със 
собствениците на имота.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 526 

 
1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 18 от ЗМСМА Общинският 

съвет – Сатовча,  дава име „Зенит” на улица до кв. 62 по плана на село Сатовча, 
отклоняваща се от улица „Тодор Шопов” и водеща към хотел „Зенит” село Сатовча.  

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 527 

 
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” приема Информация за финансовото състояние на 
Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” и 
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изпълнението на приетите решения за отпускане на средства от фонда за първото 
четиримесечие на 2019 година. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 528 

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

- имот № 029042, находящ се в местността Голяма страна, землището на село 
Сатовча, община Сатовча, с площ 3,017 дка, актуван с АЧОС № 970 от 22.05.2019 
година, който имот да бъде възстановен на наследниците на Мехмедали Ибраимов 
Бошнаков – бивш жител на село Кочан.  

  

 
РЕШЕНИЕ № 529 

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

- имот № 034222, находящ се в местността Тузлата, землището на село Кочан, 
община Сатовча, с площ 10,644 дка, актуван с АЧОС № 966 от 18.03.2019 година, 
който имот да бъде възстановен на наследниците Шериф Азимов Мутиев – бивш 
жител на село Кочан.  

 

 
РЕШЕНИЕ № 530 

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

- имот № 025236, находящ се в местността Ливадите, землището на село Кочан, 
община Сатовча, с площ – 0,595 дка, актуван с АЧОС № 960 от 18.03.2019 година,  

- имот № 024284, находящ се в местността Краище, землището на село Кочан, 
община Сатовча, с площ – 1,100 дка, актуван с А ЧОС № 961 от 18.03.2019 година  

-имот № 024356, находящ се в местността Краище, землището на село Кочан, 
община Сатовча, с площ – 0,400 дка, актуван с АЧОС № 962 от 18.03.2019 година  

-имот № 004203, находящ се в местността Квачево, землището на село Кочан, 
община Сатовча, с площ – 3,002 дка, актуван с АЧОС № 963 от 18.03.2019 година  

-имот № 019038, находящ се в местността Умата, землището на село Сатовча, 
община Сатовча, с площ – 1,295 дка, актуван с АЧОС № 964 от 18.03.2019 година  

-имот № 019039, находящ се в местността Умата, землището на село Сатовча, 
община Сатовча, с площ – 3,313 дка, актуван с АЧОС № 965 от 18.03.2019 година, 
които имоти да бъдат възстановени на наследниците на Асан Юсеннов Даутев – бивш 
жител на село Кочан.  
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РЕШЕНИЕ № 531 
 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, 

ал. 3, чл. 5, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 9, ал.1 от Наредбата на 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти и във връзка с раздел IV, чл. 22, ал. 3 ал. 4 от Наредба за управление и 
стопанисване на общинските горски територии, собственост на община Сатовча:  

1. Дава съгласието си да се проведе търг с явно наддаване за продажба на 
стояща дървесина на корен по утвърден от директора на дирекция ПООСГРАОА и 
главен експерт „Земеделие и гори” график по чл. 9, ал. 1 от НУРВИДГТ в обект 1900, 
отдел 89, подотдел „р”, обект 1901, отдел 182, подотдел „з”, обект 1902, отдел 184, 
подотдел „з” и обект 1903, отдел 186, подотдел  „с” – общинска горска територия.  

2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира съгласно действащото 
законодателство произтичащите от решението процедури.  

3. Процедурите по отдаване да се извършат на цени за продажба по тарифа на 
корен съгласно ценова листа, приета с Решение № 491, Протокол № 37 от 31 януари 
2019 година с начална тръжна цена по сортименти от ценовата листа.” 

 

 
РЕШЕНИЕ № 532 

 
Приема следната Наредба за изменение на Наредбата за управление и 

стопанисване на общински горски територии, собственост на община Сатовча е приета 
с Решение № 484 по Протокол № 39 от 26 юни 2014 година:  

§ 1. Чл. 22, ал. 2 се след „Ползванията от горските територии са възмездни” се 
допълва „с изключение на събирането на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни 
растения или части от тях, когато не представляват стопанска дейност”. 

§ 2. В чл. 32, ал. 1, т. 1 - т. 4 се отменят и ал. 1 се изменя както следва: 
„Строителството в горските територии, собственост на общината без промяна на 
предназначението се допуска съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за горите.” 

§ 3. Чл. 47, ал. 2 се отменя.  
 

 
РЕШЕНИЕ № 533 

 
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, 

ал. 3, чл. 9, ал. 1 и чл. 27, ал. l, т. 2 и чл. 71, ал. l, т. l и ал. 2, т. l от Наредбата на 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти и във връзка с раздел IV, чл. 22, ал. 4 от Наредба за управление и 
стопанисване на общинските горски територии, собственост на община Сатовча:  

1. Дава съгласието си кмета на община Сатовча да се сключи договор с 
изпълнител, без да се провежда открит конкурс или договаряне за извеждане на 
принудителна сеч на опожарена маса в размер на 1090 куб. м. (стояща маса с клони) в 
Отдел / Подотдел 310 „м” в землището на село Туховища – гори,  собственост на 
община Сатовча.  

2. Дава съгласието си да се извърши продажба по ценоразпис на паднала маса 
в размер 185 куб. м. (стояща маса с клони) на физически лица, които не са търговци за  
лична употреба, без право на продажба в Отдел / Подотдел 4 „л”, 4 „н”, 4 „о" и 188 „в”,  



5 
 

находящи се в землището на село Сатовча и 59 „т”, 90 „ч”, 93 „ц” и 94 „о", находящи се 
в землището на село Плетена – гори, собственост на община Сатовча.  

3. Процедурите по отдаване да се извършат на цени за продажба по тарифа на 
корен съгласно ценова листа, приета с Решение № 491, Протокол № 37 от 31 януари 
2019 година с начална тръжна цена по сортименти от ценовата листа. 

4. Възлага на кмета на община Сатовча да организира съгласно действащото 
законодателство произтичащите от решението процедури. 

 
                                                                                        

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                    
Председател на Общински съвет - Сатовча                                 
                       
                             
        


