ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 05.08.2022 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 29 юли 2022
година.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 427
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация 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, в община Сатовча
през 2022 година, приета с Решение № 332 от 27.01.2022 г. на Общински съвет –
Сатовча, а именно:
В раздел А „Имоти, които общината има намерение да предостави под наем“
се добавя:
т. 8. Отдаване под наем на сграда, находяща се в северната част до улицата
на УПИ І, кв. 48 по плана на село Плетена, със застроена площ 120 кв. м
В раздел Б ”Имоти, които общината има намерение да продаде“ се добавя:
т. 20. Продажба на сграда ЦДГ със застроена площ от 85 кв. м в УПИ ІV 578, кв. 26 по плана на село Ваклиново и имот – общинска собственост, УПИ ІV 578, кв. 26 по плана на село Ваклиново, с площ 270 кв. м.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 428
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 Общинският съвет – Сатовча,
реши:
Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Сатовча, и неговите
комисии за периода януари 2022 – юни 2022 г.
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...................................................................
РЕШЕНИЕ № 429
На основание чл. 9 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и
лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на
община Сатовча Общинският съвет – Сатовча, приема Отчет за дейността на
Комисията за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни
начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Сатовча за първото
шестмесечие на 2022 г.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 430
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и ползването
на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 22, ал. 3 от Наредбата за
управление и стопанисване на общинските горски територии, собственост на
община Сатовча, приема следната ценова листа на обли дървени материали по
категории дървесина:
ЦЕНОРАЗПИС
На продажните цени на обли дървени материали по категории дървесина и
сортименти от общинските горски територии франко временен склад на територията
на община Сатовча по реда на чл. 66, ал. 1, т. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 4 от НУРВИДГТ
Категория/Сортимент
1
ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за бичене > 50 см I клас
в т.ч. Ела
в т.ч. Смърч
в т.ч. Бял бор
в т.ч. Черен бор
Трупи за бичене > 30 см I клас
в т.ч. Ела
в т.ч. Смърч
в т.ч. Бял бор
в т.ч. Черен бор
Трупи за бичене от 18 до 29 см II клас
в т.ч. Ела
в т.ч. Смърч
в т.ч. Бял бор
в т.ч. Черен бор

Продажна цена на
дървесина в лв. м3
2

174
174
161
137
165
165
150
130
144
144
133
111
2

СРЕДНА
Трупи за бичене от 15 до 17 см III клас
в т.ч. Ела
в т.ч. Смърч
в т.ч. Бял бор
в т.ч. Черен бор
Други
в т.ч. Обли греди IV - V клас – бял бор
в т.ч. Обли греди IV - V клас – ела, смърч
в т.ч. Минни подпори
в т.ч. Тунелни подпори
в т.ч. Технологична дървесина – всички
дървесни видове
ДРЕБНА
в т.ч. Ритловици – 3 м дължина
в т.ч. Ритловици – 4 м дължина
в т.ч. Ритловици – 5 м дължина
в т.ч. Ритловици – 6 м дължина
в т.ч. Саръци
в т.ч. Технологична дървесина
ДЪРВА
в т.ч. Технологична дървесина
в т.ч. ОЗМ
в т.ч. Дърва
ШИРОКОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за бичене > 50 см
в т.ч. Букови
в т.ч. Дъбови
Трупи за бичене > 30 см
в т.ч. Букови
в т.ч. Дъбови
Трупи за бичене от 18 см до 29 см
в т.ч. Букови
в т.ч. Дъбови
СРЕДНА
Трупи за бичене от 15 см до 17 см
в т.ч. Букови
в т.ч. Дъбови
Технологична
дървесина
твърди
широколистни
ДРЕБНА
Технологична
дървесина
твърди
широколистни
Технологична дървесина - меки широколистни
ДЪРВА
ОЗМ – твърди широколистни
ОЗМ – меки широколистни
Дърва широколистни –меки

111
111
111
91
91
91
78
78
91
91
76
91
78
78
88
64 лв./пл. м3

144
137
130
104
104
104
104
104
91
84 лв./пл. м3
3

102 лв./пл. м3

ОЗМ широколистни – твърди
*Забележки:

 Така определените минимални цени са без ДДС и се отнасят за
дървесина, добита, извозена и рампирана франко временен горски склад, с включена
цена на превозни билети и пластили.
 При специална поръчка на сортименти се заплаща допълнително 10%
върху цената на сортимента.
 За едра дървесина, добита от обекта, суха и паднала маса при
провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на дървесина от склад, цената
се намаля с 10 лв./м3.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 431
Грешка! Невалидна връзка.
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 66, ал. 1, т.
2, чл. 66, ал. 2, т. 1 и с чл. 69, ал. 1 и чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за 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 и ал. 4 от Наредбата 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
действително добита дървесина франко временен склад, обособена в партида от
обект № 2200, Отдел/Подотдел 276 „в“, землище на село Фъргово и обект № 2202
Отдел/Подотдел 339 „м“, землище на село Кочан – собственост на община Сатовча.
2. Продажбата на действително добитата дървесина франко временния склад
да се извърши по ценоразпис на продажните цени на обли дървени материали по
категории дървесина и сортименти от общинските горски територии, приет от
Общинския съвет – Сатовча.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира съгласно действащото
законодателство произтичащите от решението процедури.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от Кмета
на общината относно Грешка! Невалидна връзка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................
РЕШЕНИЕ № 432
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 3, чл. 9, ал. 3 и чл. 27, ал. l, т. 3 от Наредбата за 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 Наредбата за управление и стопанисване на
общинските горски територии, собственост на община Сатовча:
1. Дава съгласието си да се сключи договор с изпълнител, без да се провежда
открит конкурс или договаряне, за извеждане на санитарна/принудителна сеч на
бялборово насаждение в Отдел/Подотдел 61 „д“ в имоти с идентификатори
21868.14.1 (стар № 14001), 21868.14.5 (стар № 14005) и 21868.14.6 (стар № 14006) –
общинска собственост в землището село Долен.
4

2. Процедурата по отдаване да се извърши на базата на разценки за сеч, извоз
и рампиране в горски територии – собственост на община Сатовча, приети от
Общинския съвет – Сатовча.
3. Добитите количества дърва за огрев от обекта да бъдат използвани за
задоволяване на собствените нужди на община Сатовча от дърва за огрев за
отопление на Общинска администрация, кметства, детски градини, детски ясли,
домашни социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община
Сатовча за отоплителен сезон 2022-2023 г.
4. Възлага на кмета на община Сатовча да организира съгласно действащото
законодателство произтичащите от решението процедури.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 433
1. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество дава
съгласие да се промени статута на обект „Сграда – ЦДГ“ (Стара детска градина),
находяща се в УПИ IV- 578, със застроена площ 85 кв. м и на УПИ ІV - 578, кв. 26
по плана на село Ваклиново, община Сатовча, област Благоевград, с площ на имота
270 кв. м, които да бъдат обявени за обекти частна общинска собственост.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 434
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:
1. Разрешава изграждането на нова сграда на детска градина „Кокиче“ – село
Боголин, в ПИ 196 село Боголин, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 435
На основание чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование
Общинският съвет – Сатовча, реши:
Допуска формирането на паралелки под минималния брой ученици в тях за
учебната 2022-2023 г. като осигурява допълнително средства за обезпечаване на
учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, както
следва:
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Общ
брой
ученици
в училището

Училище

СУ – Сатовча

СУ – Кочан

289

СУ – Слащен

СУ –
Вълкосел

ОбУ
Плетена

ОУ –
Ваклиново

205

321

–

ОУ – Крибул

ОУ – Долен

307

133

11

8
39

Клас

Брой
ученици

Вид паралелка

I
IХа
XIIа

14
16
13

самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна

Iа
IIIа
VIа
VIIа
VIIIа
XIа

15
13
9
16
13
17

самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна

I
II
III
IV
V
VI
VII
XI
XIIа
XIIб

7
12
13
9
12
14
13
17
15
13

самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна

Xб
XIIб

16
12

самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

14
13
13
14
16
12
12

самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна
самост. маломерна

II - III
IV
V - VI

4
4
3

слята
самост. маломерна
слята

I – III
II
V – VI

2
2
4

слята
самост. маломерна
слята

IV
V – VI

5
13

самост. маломерна
слята

Недо Необходими
стиг средства за
на
дофинансиучеране
ници
(в лв.)
2
2
5
9
1
3
9
2
5
1
21
9
4
3
7
6
4
5
1
3
5
47
2
6
8
2
5
5
4
2
6
6
30
12
12
15
39
14
14
14
42
11
5

По преценка
на финансиращия орган
По преценка
на финансиращия орган

По преценка
на финансиращия орган

По преценка
на финансиращия орган

По преценка
на финансиращия орган

16 225
10 817
20 282
47 324
18 930
12 620
18 930
50 480
9 916
6 760
6

ОУ –
Годешево

ОУ –
Туховища

28

35

VII

5

самост. маломерна

I - II
III - IV
V -VI
VII

11
6
8
3

слята
слята
слята
самост. маломерна

I-II
III-IV
V-VI
VII

9
8
10
8

Слята
Слята
Слята
Самост.маломерна

5
6

самост. маломерна
самост. маломерна

НУ – Осина
(защитено
училище)

11

I
III

НУ – Фъргово

15

I – III
II – IV

8
7

слята
слята

НУ – Жижево

5

I - III

5

слята

13
29
5
10
10
15
40
7
8
8
10
33
11
10
21
8
9
17
11

11 719
28 395
6 760
13 521
13 521
13 521
47 323
9 465
10 817
10 817
9 014
40 113
9 916
9 014
18 930
10 817
12 169
22 986
14 873

Обща сума за дофинансиране 270 424 лв. (двеста и седемдесет хиляди
четиристотин двадесет и четири лева).
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна относно
предложение за включване на начално училище „Васил Левски“ – село Осина,
община Сатовча, област Благоевград, в Списъка със защитените детски градини и
защитените училища.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 436
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 54, ал. 4 от ЗПУО и чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121 от 23.06.2017 г. за
приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените
училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране реши:
1. Предлага в Списъка със защитените детски градини и защитените
училища в Република България за учебната 2022-2023 г. да бъде включено начално
училище „Васил Левски” – село Осина, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
Министерството на образованието и науката за включване на начално училище
„Васил Левски” – село Осина, община Сатовча, в Списъка със защитените детски
градини и защитените училища в Република България за учебната 2022-2023 г.
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Аналогична е и следващата докладна за
включване на Детска градина – село Осина, в Списъка със защитените детски
градини и защитените училища.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 437
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Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 54, ал. 4 от ЗПУО и чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121 от 23.06.2017 г. за
приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените
училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране реши:
1. Предлага в Списъка със защитените детски градини и защитените
училища в Република България за учебната 2022-2023 г. да бъде включена Детска
градина – село Осина, община Сатовча.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
Министерството на образованието и науката за включване на Детска градина – село
Осина, община Сатовча, в Списъка със защитените детски градини и защитените
училища в Република България за учебната 2022-2023 г.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 438
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 128
от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища предлага на Министъра на образованието и науката
следното:
1. Да се запази статута на средищни училища на средно училище „Св. св.
Кирил и Методий” – Сатовча, средно училище „Христо Смирненски” – Кочан,
средно училище „Христо Ботев” – Вълкосел, и средно училище „Св. Климент
Охридски” – Слащен, за учебната 2022-2023 г.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в
Министерството на образованието и науката за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища в Република България за учебната 2022-2023 г. на
СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Сатовча, СУ „Христо Смирненски” – Кочан,
СУ „Христо Ботев” – Вълкосел, и СУ „Св. Климент Охридски” – Слащен.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 439
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 с под минималния брой
деца в група през учебната 2022-2023 г. в следните детски градини:
- в детска градина „Калина Малина” – село Крибул, една група от 8 деца;
- в Детска градина – село Долен, една група от 7 деца;
- в детска градина „Кокиче” – село Жижево, една група от 6 деца;
- в Детска градина – село Осина, една група от 8 деца.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 440
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 124а, ал. 1, 5 и 7, чл. 124б,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 3 и чл. 125 от Закона за устройство на територията и молба с
вх. № 94-00-776 от 02.06.2022 г. от Ариф Ибраимов Бостанджиев – жител на село
Вълкосел, и приложените към нея документи реши:
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1. Разрешава изменение на Общия устройствен план на община Сатовча и
разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП –
ПЗ) за промяна на предназначението на имот с идентификатор 12499.15.26, местност
Врис, землище на село Вълкосел, от начин на трайно ползване земеделска територия
– пасище, в начин на трайно ползване ЖМ – за жилищно застрояване.
2. Одобрява задание за изготвяне на проект за изменение на Общия
устройствен план на община Сатовча и план застрояване ПУП – ПЗ за промяна на
предназначението на имот с идентификатор 12499.15.26, местност Врис, землище на
село Вълкосел от начин на трайно ползване земеделска територия – пасище, в начин
на трайно ползване ЖМ – жилищно застрояване.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 441
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 124а, ал. 1, 5 и 7, чл. 124б,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 3 и чл. 125 от Закона за устройство на територията и молба с
вх. № 94-00-1072 от 21.07.2022 г. от „Ем и Ен инженеринг“ – ЕООД, с управител
Владимир Сергеев Делиев и приложените към нея документи реши:
1. Разрешава изменение на Общия устройствен план на община Сатовча и
разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП –
ПЗ) за промяна на предназначението на имот с идентификатор 65440.21.245,
местност Сивек, землище на село Сатовча, от начин на трайно ползване земеделска
територия – ливада, в начин на трайно ползване ЖМ – жилищно застрояване.
2. Одобрява задание за изготвяне на проект за изменение на Общия
устройствен план на община Сатовча и план застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на
предназначението на имот с идентификатор 65440.21.245, местност Сивек, землище
на село Сатовча, от начин на трайно ползване земеделска територия – ливада, в
начин на трайно ползване ЖМ – жилищно застрояване.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 442
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната реши:
Одобрява разходите за командировка за периода от 01.01.2022 г. до
30.06.2022 г. на д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, в размер 680 лева на
основание командировъчни заповеди №№ 011, 014, 020, 024, 042, 053, 062, 064, 094,
103, 123, 132, 141, 146, 156, 172 и 180.
...................................................................
за”.
С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет –
Сатовча, прие:
РЕШЕНИЕ № 443
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Грешка! Невалидна връзка.
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост реши:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на сграда, находяща се в северната част до улицата в двора на старо
училище село Плетена, община Сатовча, УПИ I, кв. 48 по плана на село Плетена,
актуван с Акт за публична общинска собственост № 80 от 24.07.2001 г, с площ 120
кв. м за производствени цели, с начална тръжна цена 90.00 лв. без ДДС за месечен
наем, със срок на ползване 3 години по договор.
2. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на
произтичащите от решението процедури.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 444
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 20 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 17 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за социална
рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ) в община Сатовча като държавно делегирана
дейност с капацитет 30 места, считано от 01.09.2022 г.
2. Настанява социалната услуга „Център за социална рехабилитация и
интеграция“ (ЦСРИ) в сградата на адрес: с. Кочан, ул. „Свилен Русев“ № 3, бивш
Пансион за ученици.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да предприеме необходимите
дейности за организирането и разкриването на социалната услуга „Център за
социална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ) в община Сатовча.
...................................................................
РЕШЕНИЕ № 445
Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 20 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 17 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Дневен център за деца
и/или пълнолетни деца с увреждания“ (ДЦДПЛУ) в община Сатовча като държавно
делегирана дейност с капацитет 20 места, считано от 01.09.2022 г.
2. Настанява социалната услуга „Дневен център за деца и/или пълнолетни
деца с увреждания“ (ДЦДПЛУ) в сградата на адрес: с. Кочан, ул. „Свилен Русев“
№ 3, бивш Пансион за ученици.
3. Възлага на кмета на община Сатовча да предприеме необходимите
дейности за организирането и разкриването на социалната услуга „Дневен център за
деца и/или пълнолетни деца с увреждания“ (ДЦДПЛУ) в община Сатовча.
...................................................................

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча

10

