
   
ПРОТОКОЛ № 17 

 
Днес, 19.10.2012 година oт 16.00 часа в залата на Общински съвет се проведе 

заседание на Общински съвет – Сатовча. На заседанието присъстваха 15 общински 
съветници, отсъстваха Нафие Бошнакова и Савко Манов. Присъстваха още Кмета на 
общината – д-р Арбен Мименов, Елхан Кълков и Илхан Карагьозов – заместник кметове 
на община Сатовча и кметове на кметства.  
 

Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Уважаеми дами и господа общински съветници, 
уважаеми господин кмет на община, заместник-кметове и кметове на населени места, 
добре дошли на днешното заседание на Общински съвет Сатовча, имаме кворум и 
можем да започваме работа.  

Пред Вас е проекта за дневен ред 
1. Приемане на паметна декларация по повод 100 – годишнината от Балканските 

войни и Освобождението на родния край от турско робство. 
2. Обяснение от кмета на общината относно начина на ползване на общинския 

поземлен фонд в м. „Тузлуолан” с. Сатовча. 
3. Определяне на лице от с. Сатовча с административни функции и ежедневен 

приемен ден с фиксирано работно време, което да отговаря за въпроси свързани с 
нуждите и проблемите на населението на с. Сатовча. 

4. Разни 
Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Това е проекта за дневен ред. Имате думата. 
Виждам, че няма. Предлагам да гласуваме така предложения проект за дневен 

ред. С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” проекта за дневен ред беше приет. 
Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Предлагам да преминем към първа точка от дневния ред. 

Приемане на паметна декларация по повод 100 – годишнината от Балканските войни. 
Като вносител на декларацията от името на БСП, давам думата на г-жа Нели Бурова.  

НЕЛИ БУРОВА - Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 
съветници, г-н кмет на Община, заместник кметове и кметове на населени места ще Ви 
запозная с декларацията. Г-жа Бурова зачете декларацията. 

Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Благодаря. Това е декларацията. Процедурно обсъдихме 
да се прикрепи списък с имената на общинските съветници и кмета на община Сатовча и 
който е съгласен с приемането на паметната декларация моля да се подпише. Има 
думата г-н Кмет. 

Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ - Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа 
общински съветници, заместник кметове и кметове на населени места, първо искам да 
Ви поздравя с празника. Освен това иска да Ви информирам, че проекта „Подкрепа за 
достоен живот”/ личен асистент / е одобрен и започна реализацията му. Ще се постарая 
да ви информирам за развитието му. Във връзка с празника, предложихме датата за 
честване да 23 октомври от 18.30 часа. Програмата е следната:  

1. Откриване на тържеството от водещите Катерина Коджаманова и Бисер Ушев 
2. Издигане на националното знаме от кмета на община Сатовча, придружен от 

асистентки от12 клас. Химн. 
3. Представяне на гостите на тържеството от водещите Катерина Коджаманова и 

Бисер Ушев. 
4. Прочит на паметна декларация на Общински съвет – Сатовча, приета по случай 

годишнината. 
5. Приветствие от кмета на община Сатовча. 
6. Приветствие от народен представител Веселин Давидов. 
7. Слово на директора на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” – село Сатовча. 
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8. Литературно-музикална програма. 
9. Възпоменание 
10. Едноминутно мълчание, на колене. 
11. Поднасяне на венци 
12. Празнични фойерверки 
Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ – Предлагам паметната декларация да я прочете г-жа 

Нели Бурова. 
Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Имате думата. 
ИЛХАН КАРАГЬОЗОВ – Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, г-н кмет на Община и кметове на населени места. В качеството си 
на председател на комитета по организацията искам да кажа, че всичко е съгласувано. 
Словото ще се произнесе от директора на училището. 

ГЮЛЗАРА КАЧАНОВА – Предлагам знамето да се издигне от депутатът Веселин 
Давидов. Освен това искам да се оттегля от празника, няма да съм водеща. 

Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ – Г-жо Качанова празникът се организира от Общината, 
училището ще участва и вие може да четете дикторския текст. 

ЗАЙРА ИБИШЕВА – Досега сме се сработвали с Общината, която винаги е била 
водеща в тези мероприятия. Предлагам само в бъдеще една по-добра координация. 
Предлагам да приемем декларацията. 

След това общинските съветници и кмета на Общината приеха декларацията чрез 
полагане на подписи, с изключение на  Савко Манов и Нафие Бошнакова. 

Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следваща точка. Имате думата г-н 
Карагьозов.  

ИЛХАН КАРАГЬОЗОВ – Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа 
общински съветници, г-н кмет на Община и кметове на населени места, представям на 
Вашето внимание информация относно размера на обработваемата общинска земя в 
местността „Тузлуолан”, землище на село Сатовча и сключените договори с наематели 
за ползване. Във връзка с постъпило искане от група общински съветници за 
„Обяснение от кмета на общината относно начина на ползване на общинския 
поземлен фонд в местността „Тузлуолан” в село Сатовча, с колко декара 
разполага общината, има ли сключени договори с лица за ползване на общинската 
земя и пр.”, Ви информирам следното: 

1. Общият размер на обработваемата площ на общинските земи в местността 
„Тузлуолан” е 523.404 дка или общо 11бр. отделни имоти 
 2. С Протокол № 34 от заседание на общински съвет Сатовча, проведено на 
27.09.2002 година, във връзка с развитието на алтернативното земеделие и очакван 
социален и хуманитарен ефект, Общински съвет – Сатовча дава съгласието си да бъдат 
отдадени под наем общински земи за оглеждане на етерично-маслени култури за срок от 
25 години, в размер на 400 дка. В резултат на което е сключен договор за аренда от 
18.11.2002 година, подписан от тогавашния заместник-кмет г-н Пламен Поюков между 
община Сатовча и „ЛАР” ООД със седалище и адрес на управление – с. Сатовча, за 
982.9 дка, видно от договор за аренда, в следствие на това възникват спорове между 
„ЛАР” ООД и другите наематели на общинска земя, поради това че „ЛАР” ООД 
обработва само част от посочените в договора площ, а останалата част се обработва от 
другите ползватели. В същото време „ЛАР” ООД декларира за подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ и земите, които не обработва, поради което с Протокол 12 
от заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 17.09.2008 година е взето 
Решение № 94, с което Общински съвет Сатовча дава съгласието си за прекратяване на 
договора за аренда с „ЛАР” ООД и с препоръката да се установят реално засетите 
площи и се сключи нов договор след като бъдат изплатени дължимите аредни вноски.  
 На 23.03.2010 година е сключен нов договор за аренда на общински земи в размер 
на 165.119 дка за срок от 15 години. 
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 3. В изпълнение на Решение № 316 / 13.04.2011 г. на Общински съвет – Сатовча 
заместник-кметът Илхан Карагьозов е организирал и провел процедурата за търг и 
отдаване под наем за срок от 5 или 6 години на физически лица на имоти в същата 
местност, като договорите са сключени и подписани от Кмета на общината, както 
следва: 
 - Серегей Филипов Филипов        - 15.0 дка; за 6 години 
 - Асен Фиданов Петелов               - 25.0 дка; за 6 години 
 - Валентин Наумов Странджев    - 4.0 дка; за 5 години 
 4. С договори за отдаване под наем на общински земи в размер до 5 дка за една 
стопанска година на безимотни и имотни лица, съгласно чл.24, ал.1 от Наредба № 2 на 
Общински съвет – Сатовча са отдадени под наем 70,1 дка на 40 броя жители на село 
Сатовча. Договорите са подготвени и подписани от заместник – кмета на община 
Сатовча, г-н Илхан Карагьозов. 
 5. В изпълнение на Решение № 343 / 19.07.2011 г. на Общински съвет – Сатовча е 
организирана и проведена процедура за търг и продажба от Илхан Карагьозов – в 
качеството му на ВрИД кмет на община Сатовча на 5.332 дка на „ЕКО БИО ПЕЛЕТИ” 
ЕООД – град София за изграждане на цех за пелети. 
 6. С Решение № 198 / 21.09.2012 г. е променен начина на трайно ползване на имот 
ном.000062 с площ от 36.665 дка с цел провеждане на процедура за продажба на 
потенциални инвеститори за изграждане на животновъден комплекс. 
 Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Благодаря. Имате думата 
 ПЛАМЕН ПОЮКОВ – Виждам, че тук се цитира името ми като подписал договора. 
Искам да видя договора. Как е възможно от налични 523 дка да се сключи договор за 
982 дка. Като цяло мисля, че информацията е недостатъчна. 
 Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ – Искам да отбележа, че е допусната фактическа грешка и 
вие все пак сте подписали договора. 
 ЗАЙРА ИБИШЕВА – Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа 
общински съветници, г-н кмет на Община и кметове на населени места искахме тази 
справка за местността „Тузлуолан”, тъй като много хора ни питат за свободни площи за 
продажба. Има хора, които искат да участват в програмата „Млад фермер”. Предлагам 
всички договори да се преразгледат. 
 Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ – Трябва да се провери и на следваща сесия да се обяви. 
 Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Други желаещи. Виждам,че няма. Преминаваме към 
следваща точка. Имате думата г-н кмет.  
 Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ - Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа 
общински съветници, зам. кметове и кметове на населени места, като кмет на тази 
община винаги съм се старал да се отзовавам на всяка молба. Смятам, че привилегията 
на Сатовча е много по-голяма от останалите населени места. Обявил съм приемен ден 
до обяд. Какво се има предвид с назначаването на лице с такива функции. 
 ЗАЙРА ИБИШЕВА – Има се предвид да има някой, който да отговаря за 
проблемите на хората при ваше отсъствие. Може да е някой от заместник кметовете. 
Трябва да има лице от Сатовча, което да на разположение. 
 Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ – За Сатовча и Плетена може да отговаря зам. кмета 
Елхан Кълков. 
 Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Има ли други желаещи. 
 ЗАЙРА ИБИШЕВА – Предлагам да се отправи поздрав от Общински съвет 
Сатовча по вестника по случай празника. 
 НЕЛИ БУРОВА – За тези които не четат вестника да има обява за празника. 
 ЗАЙРА ИБИШЕВА – Предлагам тази сесия да  е безплатна. Ако сте съгласни да се 
отделят част от парите за децата сираци от с. Фъргово. 
 Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – С това предложение преминахме към последната точка. 
Аз също щях да предложа тази сесия да не се заплаща. 
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 Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ – Да се реши къде да се проведе балът  за сираците на 
Нова година. Ако искате тази година да е в с. Плетена. 

Д-Р РАДОСЛАВ КАСТАМАНОВ – Предлагам, ако се прави сбирка Общински съвет 
да е отделно от Общинска администрация. 

Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Други предложения. Няма. Поради изчерпване на 
дневния ред закривам заседанието. 

 
 
 
 
 
 
 

Д-Р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                   Протоколчик:                                                                                                                             
Председател на Общински съвет Сатовча                                                                         Айше Арнаудова 
                                                                                                                                                   Тех.сътр.ОбС 


