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 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – САТОВЧА 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

 
Днес, 29 октомври 2021 година, от 14.30 часа в залата на Общински съвет – 

Сатовча, се проведе заседание на Общински съвет – Сатовча.  
Присъстваха д-р Ивайло Моллов, Ангел Сандев, д-р Ани Моллова, 

инж. Байрям Дерменджиев, инж. Валери Шекеров, Венцислав Манов, инж. Гюлтен 
Зейнев, Зайра Ибишева, д-р Искрен Кальонев, д-р Красимир Учкунев, Людмил 
Земеделски, Людмил Доленски, Наум Странджев, Сюлейман Мименов, д-р Халил 
Мусов и инж. Хюсеин Даил – общински съветници; д-р Арбен Мименов – кмет на 
община Сатовча, Илхан Карагьозов – директор на дирекция, Юсеин Спахиев – главен 
счетоводител при Общинска администрация, кметове на кметства. 

Отсъстваше инж. Руси Камбошев. 
 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Уважаеми господин Кмет на община, уважаеми 
господа Съветници, уважаеми кметове на населени места, представители на 
Общинска администрация, добре дошли на днешното заседание на Общински съвет. 
Имаме необходимия кворум. Може да започнем работа. 

Проектът за дневен ред, който Ви е изпратен и остана след заседанието на 
постоянните комисии, е от 8 точки.  

Имахме уговорка, ако се стигне до разбиране с Областна администрация, да 
бъде внесена допълнителна докладна за отдаването на стадиона в Слащен по 
предварителен договор, за да може клубът да извърши регистрация. След разговор с 
Областна администрация препоръката е това да стане на следващо заседание, тъй 
като в момента имаме решение, което ще бъде отменено и приемане на наредба. 
Поради тази причина този въпрос като докладна и решение ще остане за следващото 
заседание на Общинския съвет.  

Това е проектът за дневен ред. Имате думата за отношение по него. 
Да разбирам, че няма.  
Преминаваме към гласуване на дневния ред.  Който е „за”, моля да гласува с 

вдигане на ръка. 
10 „за”, от 10 присъстващи. Приема се.  
 

Дневен ред: 
 

1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост, през 2021 година.  

2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски 
територии – собственост на община Сатовча. 

3. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов – председател на Общински 
съвет – Сатовча, относно отмяна на Решение № 291 от 17 септември 2021 година. 
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4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно прекратяване на съсобственост между община Сатовча и Здравка Тундорова, 
Светла Канатова, Татяна Тундорова и Инна Поюкова върху имот 20/340 идеални 
части от УПИ I, пл. № 813, кв. 36 по плана на село Кочан. 

5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно одобряване на задание за проектиране и допускане  изработването на СПУП 
в имоти с идентификатори 56740.16.54 и проектен 56740.16.80, местност Посеки, 
землище на село Плетена за промяна предназначението на територията от начин на 
трайно ползване земеделска в начин на трайно ползване кариера за добив на 
скалнооблицовъчни материали, гнаси, гнойсошисти и амфиболити. 

6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно одобряване на задание за проектиране и допускане  изработването на СПУП 
в имоти с идентификатори 56740.38.48, 56740.38.32 и проектен 56740.38.100, 
местност Вриско Бърдо, землище на село Плетена за промяна предназначението на 
територията от начин на трайно ползване земеделска в начин на трайно ползване 
кариера за добив на скалнооблицовъчни материали, гнаси, гнойсошисти и 
амфиболити. 

7. Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, 
относно приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, 
собственост на община Сатовча. 

8. Разни. 
 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към първата докладна от Кмета на 
общината относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост, през 2021 година. 

Имате думата, господин Кмет.  
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми господин Председател, уважаеми 

господа Съветници, уважаеми колеги. Докладната е относно актуализация на 
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, през 
2021 година. 

Проектът за решение е на съответното основание Общинският съвет 
актуализира Програмата, като следва: 

В раздел  Б „Имоти, които общината има намерение да продаде“ се добавя: 
т. 23 Продажба на имот 20/340 идеални части от УПИ I, пл. № 813, кв. 36 по 

плана на село Кочан, с площ за целия имот 340 кв. м. 
Благодаря.  
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ –  И аз благодаря. Това е предложението. Имате 

думата за отношение. 
Желаещи не виждам. 
Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. 
 

Халил Мусов – „за”; Наум Странджев – „за”; Хюсеин Даил – „за”; Сюлейман 
Мименов – „за”; Валери Шекеров – „за”; Людмил Доленски – „за”; Байрям 
Дерменджиев – „за”; Ангел Сандев – „за”; Красимир Учкунев – „за”; Венцислав 
Манов – „за”; Искрен Кальонев – „за” и Ивайло Моллов – „за”.  

 

С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 
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РЕШЕНИЕ № 294 
 
 
 

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 Общинският съвет – Сатовча, приема следната актуализация на 
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в 
община Сатовча през 2021 година, приета с Решение № 176 от 12.02.2021 година на 
Общински съвет – Сатовча, а именно:  

В раздел  Б „Имоти, които общината има намерение да продаде“ се 
добавя: 

т. 23 Продажба на имот 20/340 идеални части от УПИ I, пл. № 813, кв. 36 по 
плана на село Кочан, с площ за целия имот 340 кв. м, актуван с АЧОС № 1151 от 
01.10.2021 година. 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от Кмета 
на общината относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от 
общински горски територии – собственост на община Сатовча, за 2022 година. 

Имате думата, господин Карагьозов.  
ИЛАН КАРАГЬОЗОВ – Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи 

и господа Общински съветници. Ползването на дървесина в горските територии – 
общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от 
общината като обемите на ползването на дървесина се определят в съответствие с 
горскостопанския план за съответната община. 

Процедурите за ползване на дървесина се  провеждат при наличие на одобрен 
и публикуван годишен план. 

В тази връзка предлагам на Вашето внимание следния проект за решение: 
На съответното основание Общинският съвет: 
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – 

собственост на община Сатовча, за 2022 година. 
2. Упълномощава кмета на община Сатовча да утвърди Годишния план за 

ползване на дървесина от общински горски територии – собственост на община 
Сатовча, за 2022 година.  

Приложени са Годишен план за ползване на дървесина и Обяснителна записка 
за обектите за ползване през 2022 година. 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Благодаря. Това е докладната. Имате думата за 
отношение. 

Виждам, че няма. 
Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.  
Халил Мусов – „за”; Наум Странджев – „за”; Хюсеин Даил – „за”; Сюлейман 

Мименов – „за”; Валери Шекеров – „за”; Людмил Доленски – „за”; Байрям 
Дерменджиев – „за”; Ангел Сандев – „за”; Красимир Учкунев – „за”; Венцислав 
Манов – „за”; Искрен Кальонев – „за” и  Ивайло Моллов – „за”.  

 

С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

РЕШЕНИЕ № 295 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 4, 

чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности 
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в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти и чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за 
управление и стопанисване на общинските горски територии, собственост на община 
Сатовча Общинският съвет – Сатовча: 

1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – 
собственост на община Сатовча, за 2022 година. 

2. Упълномощава кмета на община Сатовча да утвърди Годишния план за 
ползване на дървесина от общински горски територии – собственост на община 
Сатовча, за 2022 година.  

 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна. Тя е от 
мое име и е във връзка с Решение № 291. 

На свое заседание, проведено на 17 септември 2021 година, Общинският 
съвет – Сатовча, прие Решение № 291 за предоставяне за безвъзмездно ползване на 
футболно игрище  с площ 11420 кв. м и сграда – съблекалня, с площ 130 кв. м, 
находящи се в имот от кв. 41 по плана на село Слащен – публична общинска 
собственост.  

Със Заповед Областният управител на област с административен център 
Благоевград връна за ново обсъждане решението с мотиви:  

- спортните обекти – общинска собственост, се управляват съгласно Закона за 
физическото възпитание и спорта и приета от общинския съвет наредба, с която се 
определят редът и условията за ползването на спортните обекти 

- безвъзмездното право на ползване се учредява в полза на спортен клуб, 
който е вписан в регистъра по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС. 

След съответното обсъждане с Общинска администрация, предлагаме същото 
решение да бъде отменено. 

В тази връзка в една от следващите точки предлагаме да бъде приета Наредба 
за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община 
Сатовча. 

Както споменахме в началото по отношение на регистрацията на спортния 
клуб, на следващото заседание ще вземем решение за предоставяне на предварителен 
договор на спортния клуб, за да може да бъде извършена регистрацията по чл. 9, ал. 1 
от ЗФВС. 

Това е докладната. Имате думата за отношение и въпроси по нея. 
Да разбирам, че няма. Преминаваме към гласуване. Който е „за“, моля да 

гласува с вдигане на ръка. 
 

С 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

 
РЕШЕНИЕ № 296 

 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-АК-250 

от 4 октомври 2021 година на Областния управител на област с административен 
център Благоевград Общинският съвет – Сатовча, отменя свое Решение № 291 от 17 
септември 2021 година за безвъзмездно ползване на футболно игрище с площ 
11420 кв. м и сграда – съблекалня, с площ 130 кв. м, находящи се в имот от кв. 41 по 
плана на село Слащен, представляващ публична общинска собственост.   
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Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващата докладна от Кмета 
на общината относно прекратяване на съсобственост между община Сатовча и 
семейство Тундорови  върху имот 20/340 идеални части от УПИ I, пл. № 813, кв. 36 
по плана на село Кочан.  

Имате думата, господин Кмет.  
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми господин Председател, уважаеми 

госпожи и господа Съветници, уважаеми колеги.  
Във връзка актуализация на Програмата и с подадена молба от семейството за 

закупуване от имот 20/340 идеални части от УПИ I, пл. № 813, кв. 36 по плана на село 
Кочан, като проект на решение, предлагам:  

На съответното основание Общинският съвет – Сатовча, реши: 
1. Да се продаде на посочените съсобственици имот 20 части 340 идеални 

части, с площ за целия имот 340 кв. м. 
2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за 

посочения имот 20/340 идеални части от УПИ I с пл. № 813, кв. 36 по плана на село 
Кочан, с площ за целия имот 340 кв. м, в размер на 190 лв. (без ДДС), на която цена 
кмета на община Сатовча да извърши продажбата на съсобствениците на имота. 

Благодаря. 
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – И аз благодаря. Това е докладната. Имате думата за 

отношение по нея.  
Виждам, че няма. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. 
 

Халил Мусов – „за”; Наум Странджев – „за”; Хюсеин Даил – „за”; Сюлейман 
Мименов – „за”; Валери Шекеров – „за”; Людмил Доленски – „за”; Байрям 
Дерменджиев – „за”; Ангел Сандев – „за”; Красимир Учкунев – „за”; Гюлтен Зейнев – 
„за”; Венцислав Манов – „за”; Ани Моллова – „за”; Зайра Ибишева – „за”; Искрен 
Кальонев – „за” и  д-р Ивайло Моллов – „за”.  

 

С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

РЕШЕНИЕ № 297 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал, 1, т. 2 и чл. 
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общинският съвет – Сатовча, реши: 

1. Да се продаде на съсобствениците – Здравка Светлозарова Тундорова, 
Светла Стефанова Канатова, Татяна Стефанова Тундорова и Инна Стефанова 
Поюкова  – наследници на Стефан Малинов Тундоров, имот 20/340 идеални части от 
УПИ I с пл. № 813, кв. 36 по плана на село Кочан, с площ за целия имот 340 кв. м, 
актуван с АЧОС № 1151 от 01.10.2021 година. 

2. Приема изготвената оценка от независим лицензиран оценител за имот 
20/340 идеални части от УПИ I с пл. № 813, кв. 36 по плана на село Кочан, с площ за 
целия имот 340 кв. м, актуван с АЧОС № 1151 от 01.10.2021 година в размер на 190 
лв. (без ДДС), на която цена кмета на община Сатовча да извърши продажбата на 
съсобствениците на имота Здравка Светлозарова Тундорова, Светла Стефанова 
Канатова, Татяна Стефанова Тундорова и Инна Стефанова Поюкова  – наследници на 
Стефан Малинов Тундоров, и сключи договор за покупко-продажба. 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към следващите две докладни под 
номер 5 и 6. Тъй като касаят една и съща материя – одобряване на специализиран 
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подробен устройствен план само че за различни имоти. Искателят е един и същ. Да се 
представят и да ги обсъдим заедно. 

Имате думата, господин Карагьозов.  
ИЛХАН КАРАГЬОЗОВ – Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и 

господа Общински съветници. 
В Общинска администрация – Сатовча, са постъпили два броя молби, по 

които има изготвени докладни записки. Първата молба е от ЕТ „Румен Арнаудов – 
Айтен Арнаудова“, тя касае изработването на Специализиран подробен устройствен 
план за промяна на предназначението на имоти с идентификатори 56740.16.54 и 
проектен 56740.16.80, част от по-голям общински имот.  

След извършена проверка по отношение на посочените имоти, се установи, че 
поземления имот 56740.16.80, който е част от имот 56740.16.53, находящ се в 
местността Посеки, в землището на село Плетена е публична общинска собственост. 
А другия поземлен имот 56740.16.54, находящ се в същата местност, попада в  
категорията земи по чл. 19. Поради което нашето предложение за решение е да се 
откаже одобряване на задание за проектиране и изготвяне на СПУП по отношение на 
имот 56740.16.54. поради факта, че срокът съгласно пар. 14, ал. 2  не е изтекъл и да се 
даде съгласие за имот  56740.16.80. 

И в другата докладна записка по същия начин са предложени 3 имота. Двата 
имота с идентификатори 56740.38.32 и проектен 56740.38.100 също попадат в 
категорията на земите по чл. 19. Остава другият имот, 56740.38.48, който е частна 
собственост на едноличния търговец, подал искането. 

Нашето предложение е да се одобри изготвения СПУП по отношение на имот 
56740.38.48, който е частен, а за останалите два имота 56740.38.32 и 56740.38.100 да 
се откаже изработването на такъв, тъй като попадат в категорията на земи по чл. 19.  

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Това са двете докладни. Благодаря. Имате думата 
за отношение по тях. 

Желаещи няма. 
 

Преминаваме към гласуване. Ще гласуваме докладните поотделно. Гласуваме 
първата докладна. Гласуването е поименно.  

 

Халил Мусов – „за”; Наум Странджев – „за”; Хюсеин Даил – „за”; Сюлейман 
Мименов – „за”; Валери Шекеров – „за”; Людмил Земеделски – „за”; Людмил 
Доленски – „за”; Байрям Дерменджиев – „за”; Ангел Сандев – „за”; Красимир 
Учкунев – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”; Венцислав Манов – „за”; Ани Моллова – „за”; 
Зайра Ибишева – „за”; Искрен Кальонев – „за” и  д-р Ивайло Моллов – „за”.  

 

С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

РЕШЕНИЕ № 298 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, 5 
и 7, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията Общинският 
съвет – Сатовча, одобрява задание за проектиране и допуска изработването на 
Специализиран устройствен план (СПУП) за промяна на предназначението на имот с 
идентификатор 56740.16.80, находящ се в местността Посеки, землището на село 
Плетена, от начин на трайно ползване земеделска в начин на трайно ползване кариера 
за добив на скалнооблицовъчни материали, гнаси, гнойсошисти и амфиболити. 

2. На основание § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, 
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бр. 100 от 2015 година, доп. – ДВ, бр. 79 от 2020 година) и § 27, ал. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 година; 
доп. – ДВ, бр. 61 от 2016 година) отказва одобряване на задание за проектиране и не 
допуска изработването на Специализиран устройствен план (СПУП) за промяна на 
предназначението на имот с идентификатор 56740.16.54, находящ се в местността 
Посеки, землището на село Плетена, от начин на трайно ползване земеделска в начин 
на трайно ползване кариера за добив на скалнооблицовъчни материали, гнаси, 
гнойсошисти и амфиболити, предвид факта, че срокът съгласно §14, ал. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 100 от 2015 година, доп. – ДВ, 
бр. 79 от 2020 година) не е изтекъл, то същия имот не може да бъде предмет на 
разпоредителна сделка. 

3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури. 

 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към гласуване на втората докладна 
записка. 

Гласуването е поименно.  
 

Халил Мусов – „за”; Наум Странджев – „за”; Хюсеин Даил – „за”; Сюлейман 
Мименов – „за”; Валери Шекеров – „за”; Людмил Земеделски – „за”; Людмил 
Доленски – „за”; Байрям Дерменджиев – „за”; Ангел Сандев – „за”; Красимир 
Учкунев – „за”; Гюлтен Зейнев – „за”; Венцислав Манов – „за”; Ани Моллова – „за”; 
Зайра Ибишева – „за”; Искрен Кальонев – „за” и  д-р Ивайло Моллов – „за”.  

 

С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 299 
 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, 5 
и 7, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията Общинският 
съвет – Сатовча, одобрява задание за проектиране и допуска изработването на 
Специализиран устройствен план (СПУП) за промяна на предназначението на имот с 
идентификатор 56740.38.48, находящ се в местността Вриско Бърдо, землището на 
село Плетена, община Сатовча, област Благоевград, от начин на трайно ползване 
земеделска в начин на трайно ползване кариера за добив на скалнооблицовъчни 
материали, гнаси, гнойсошисти и амфиболити.  ПИ 56740.38.48 е частна собственост 
на Айтен и Румен Арнаудови, видно от Нотариален акт №123, том II, рег. № 4832, 
дело 259 от 2014 година. 

2. На основание § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, 
бр. 100 от 2015 година, доп. – ДВ, бр. 79 от 2020 година) и § 27, ал. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 година; 
доп. – ДВ, бр. 61 от 2016 година) по отношение на имоти с идентификатори  
56740.38.32 и проектен 56740.38.100 (част от ПИ 56740.38.31), местност Вриско 
Бърдо, отказва одобряване на задание за проектиране и не допуска изработването на 
Специализиран устройствен план (СПУП) за тези имоти, поради факта, че срокът 
съгласно §14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 100 от 
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2015 година, доп. – ДВ, бр. 79 от 2020 година) не е изтекъл, то същите имоти не може 
да бъдат предмет на разпоредителна сделка. 

3. Възлага на кмета на община Сатовча да организира извършването на 
произтичащите от решението процедури. 

 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към точка 7 – приемане на Наредба 
за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община 
Сатовча. 

Имате думата, господин Кмет. 
Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Уважаеми господин Председател, уважаеми 

госпожи и господа Общински съветници, колеги.  
Законът за физическото възпитание и спорта дава възможност общински 

спортни обекти да се предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем, 
предоставяни на концесия и върху тях да се учредяват ограничени вещни права при 
условия и ред, определени в наредби, приети от общинските съвети. 

Съгласно чл. 103, ал. 2, т. 2 Законът за физическото възпитание и спорта 
определя, че спортните обекти – общинска собственост, може да се предоставят и 
безвъзмездно за определено време при условия и ред, определени в наредба на 
общинския съвет за спортните дейности посочени в ал. 1 от същия член. 

При разработването на проекта за наредба са взети предвид нормите на ЗФВС, 
както и Правилника за прилагането на същия закон и текстът на проектът е съобразен 
с тях. 

Приемането на Наредбата има за цел определяне на реда и условията за 
предоставянето на спортните обекти – собственост на община Сатовча. В резултат от 
приемането на настоящата наредба ще се създадат ред и условия за предоставяне на 
спортните обекти – общинска собственост, съобразно действащото законодателство. 

Причини, налагащи приемане на Наредба за условията и реда за използването 
на спортните обекти – собственост на община Сатовча: 

 Привеждане в съответствие с нормите на Закона за физическото възпитание и 
спорта и Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта. 

Цели и очаквани резултати, които се поставят с приемането на проекта на 
Наредбата. 

Очаква се новата наредба да доведе до пълноценното използване на спортните 
обекти – общинска собственост, както в полза на спортните клубове и организации, 
така и в полза на обществото. 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: 
За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. 
Като проект на решение:  
Общинският съвет на съответното основание приема Наредба за условията 

и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Сатовча и 
Списък на спортните обекти, тъй като има изискване по чл. 4 от самата Наредба. 

Благодаря. 
Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – И аз благодаря. Имате Наредбата пред Вас, към нея 

е приложен Списък на спортните обекти по чл. 4 от същата Наредба спортните обекти 
да бъдат описани.  

Това е Наредбата. Вие ако имате въпроси или предложения, имате думата. 
Виждам, че няма желаещи. 
Преминаваме към гласуване. Който е „за“, моля да гласува с вдигане на ръка. 
 



9 
 

С 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общинският съвет – Сатовча, 
прие: 

РЕШЕНИЕ № 300 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 103, ал. 2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта приема Наредба 
за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община 
Сатовча и Списък на спортните обекти по чл. 4 от същата Наредба. 

 

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Преминаваме към точка – Други. Кметът на 
общината ако има нещо да каже. Съветниците или кметовете на населени места също 
ако имате въпроси.  

ЛЮДМИЛ ДОЛЕНСКИ – Искам думата във връзка с настоящите ремонтни 
дейности в Плетена. Искам да изразя задоволство от това, което виждам. 
Предполагам, че при извършването на ремонт на главната улица, движението ще бъде 
насочено към улицата до училището, така предполагам. Обаче там имаше една ВиК 
авария и улицата не е възстановена в предишния си вид. Дали това ще се 
отремонтира? 

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Разбира се. Задължително ще се направи, няма как 
да остане така. Предвидено е. 

ЛЮДМИЛ ДОЛЕНСКИ – Ако може това да се направи преди да се започне 
другата улица.  

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Забавиха се с линията от Дъбница до Сатовча. Бяха 
започнали да центроват осевата линия, но спряха. Ще продължим да настояваме, 
предвид писмото, което ни изпрати МРРБ, че до края на октомври или средата на 
ноември ще бъде поставена хоризонталната и вертикалната маркировка. 

Относно пандемията, следим заболеваемостта в училищата и детските 
градини. Настояваме да бъдат ваксинирани повече хора. Има такъв напредък. Може и 
лекарите да потвърдят, че има раздвижване в положителна посока за ваксинация.  

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ – Благодаря. Други въпроси? 
Закривам заседанието. 
                            
                   
 
                                                                      

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ                                                                    
Председател на Общински съвет - Сатовча                                 
                       
                          
   
        
Протоколчик: 
 
АЛБЕНА КАЛВУНЕВА  
Ст. спец. „Технически сътрудник на Общински съвет” 
 


