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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-01/01.02.2019 година 

гр. Якоруда 

 
 

РЕШЕНИЕ №01/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

Общински съвет – Якоруда прие следния дневен ред: 
 

 

1. Питания на общинските съветници към Кмета на община Якоруда – 

инж. Нуредин Кафелов. 

2. Предложение с вх. №ОбС-02/14.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно приемане на бюджета на Община Якоруда 

за 2019 год.; 

3. Предложение с вх. №ОбС-03/22.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Общинска програма за 

закрила на детето за 2019 год.; 

4. Предложение с вх. №ОбС-07/22.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 

год.; 

5. Предложение с вх. №ОбС-04/22.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно провеждане на неприсъствен публичен 

търг за отдаване под наем на общински терен с площ 75.00 /седемдесет и 

пет/ кв.м. – публична общинска собственост /зелени площи/, част от 

общински имот с пл. № 389, находящ се в кв. 13 по плана на гр. Якоруда за 

срок от 5 /пет/ години; 

6. Предложение с вх. №ОбС-05/22.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно провеждане на неприсъствен публичен 

търг за отдаване под наем на терен, представляващ част от имот – 

публична общинска собственост, с площ 12.00 к/дванадесет/ кв. м. , 
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находящ се в двора на ОУ „Гоце Делчев” - с. Смолево за срок от 5 /пет/ 

години; 

7. Предложение с вх. №ОбС-06/22.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно провеждане на неприсъствен публичен 

търг за отдаване под наем на общински терен с площ 80.00 /осемдесет/ кв. 

м. – публична общинска собственост /зелени площи/, част от общински 

имот с пл. № 1384, находящ се в кв. 98 по плана на гр. Якоруда за срок от 5 

/пет/ години; 

8. Предложение с вх. №ОбС-08/22.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на Списък на свободните 

пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на Община Якоруда и 

даване съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 1 /една/ година без 

търг или конкурс;     

9. Предложение с вх. №ОбС-09/22.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие да бъдат преизчислени 

задълженията на наемателя Салка Верат Чолакова от с. Бел Камен, Община 

Якоруда; 

10. Предложение с вх. №ОбС-10/22.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие да бъдат преизчислени 

задълженията на наемателя Фатиме Муса Мехмед от с. Конарско, Община 

Якоруда; 

11. Предложение с вх. №ОбС-11/23.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно приемане на План за развитие на 

социалните дейности в Община Якоруда за 2020 год.; 

12. Предложение с вх. №ОбС-12/23.01.2019 г. от Зам. кмета на община 

Якоруда – Магдалена Богданова относно приемане на Отчета за дейността 

на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при Община Якоруда за 2018 год. и 

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалното 

поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните за 2019 

год.; 

13. Предложение с вх. №ОбС -13/28.01.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда относно обявяване за нищожни и отмяна на т. 1 от Решение 

№65/Протокол №Об -06/22.07.2014 г. и т.2 и т.3 от Решение № 

107/Протокол №ОбС-09/11.10.2013 г; 

14.  Предложение с вх. №ОбС -14/30.01.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда относно вземане на решение за прекратяване на дейност на 

„Общински гори - Якоруда” ЕООД, ЕИК 205216897 и откриване на 

производство по ликвидация. 

15. Предложение с вх. №ОбС-15/31.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно  Запис  на заповед, без протест и 



 

 
3 

разноски и без удръжки от какъвто и да е характер, платима на 

предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 184 952,13  лв. (сто 

осемдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и два лева и тринадесет 

стотинки) за проект „ Рехабилитация на улична мрежа”, сключен между 

Община Якоруда и ДФ „Земеделие”; 

16. Предложение с вх. №ОбС-16/31.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно  Запис  на заповед, без протест и 

разноски и без удръжки от какъвто и да е характер, платима на 

предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 924 760,67  лв. 

(деветстотин двадесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет лева и 

шестдесет и седем стотинки) за проект „ Рехабилитация на улична мрежа”, 

сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие; 

17. Предложение с вх. №ОбС-17/31.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно  Запис  на заповед, без протест и 

разноски и без удръжки от какъвто и да е характер, платима на 

предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 1 873 942,16  лв. (един 

милион осемстотин седемдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и 

два лева и шестнадесет стотинки) за проект „ Рехабилитация на общински 

път BLG2354 /II-84, Якоруда-Разлог/х. Трещеник”, сключен между 

Община Якоруда и ДФ „Земеделие; 

18. Предложение с вх. №ОбС-18/31.01.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно  Запис  на заповед, без протест и 

разноски и без удръжки от какъвто и да е характер, платима на 

предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 374 788,43  лв. (триста 

седемдесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и 

четирдесет и три стотинки) за проект „ Рехабилитация на общински път 

BLG2354 /II-84, Якоруда-Разлог/х. Трещеник”, сключен между Община 

Якоруда и ДФ „Земеделие; 

19. Разни 

 
 

РЕШЕНИЕ №02/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1,във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  

от ЗМСМА; чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси,  

във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., ПМС №344/21.12.2018 г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
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три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на община Якоруда, Общински съвет град Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2019 ГОД. 

КАКТО СЛЕДВА: 

          

   1.1.По прихода в размер на  8 001 046 лв./съгласно Приложение №1/в 

т.ч.: 

  1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 

4 985 372 лв., в т.ч.: 

 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 

4 870 055 лв. 

 1.1.1.2.Преходен остатък от 2018 год. в размер на 115 317  

лв.,разпределен съгласно Приложение № 2 

 1.1. 2. Приходи за местни дейности в размер на  3 015 674 лв. в 

т.ч. 

 1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 386 000 лв./съгласно 

приложение №1/ 

 1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 650 549 лв./съгласно 

приложение №1/ 

 1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 033 700 лв. 

1.1.2.4.За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 

– 112 500 лв. 

 1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 

размер на 331 200 лв.,  

 1.1.2.6. Преходен остатък от 2018 год. в размер на 631 556 лв. 

разпределен съгласно Приложение № 2 

 1.1.2.7.Предоставени трансфери отчисления за община Разлог – 

 /-170 500 лв./ 

 1.1.2.8.Получени краткосрочни заеми от банки в страната  в размер 

на 400 000 лв. 

 1.1.2.9.Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната  в 

размер на /- 400 000 лв./ 

 1.1.2.10.Чужди средства на разпореждане /проекти/ - /-30 193 лв./ 
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 1.1.2.11. Временни безлихвени заеми между бюджетни и 

извънбюджетни сметки  - 70 862 лв. 

  

1.2.По разходите в размер на  8 001 046 лв., разпределени по 

функции, групи, дейности, съгласно Приложение № 1 в т.ч.: 

 

 1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 4 985 372 лв.: 

  

 1.2.2.За местни дейности в размер на  3 015 674 лв. 

   – разпределени съгласно Приложения №1; 

 

 2.Приема програма за капиталовите разходи за 2019 г.

 2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, в размер на 331 200 лв. Приложение №3 

 2.2.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно 

Приложение №3 

           2.3.Приема разчет за разходите, финансирани с преходен остатък от 

целеви средства от 2018 г. Приложение №3 

           3.Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 

бюджети съгласно Приложение №4 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата 

дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално 

осигуряване,подпомагане и грижи” се определят от кмета на общината в 

рамките на средствата , определени по стандарти и утвърдените размери по 

т.3 от настоящето решение.  

4.Утвърждава  разчет за целеви разходи  и субсидии, както следва за: 

 4.1.Членски внос – 6 000 лв. 

4.2. Обещетения и помощи по решение на Общински съвет – 20 000 

лв. 

4.3.Спортни клубове – 6 500 лв. 

4.4. Упълномощава Кмета на общината да определи и договори 

допълнителни условия по представянето и отчитането на целевите 

средства. 

 5. Приема следните лимити за разходи: 
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5.1.СБКО в размер до 3%  върху плановите средства за работна 

заплата на наетите по трудови правоотношения; 

 5.2. Разходи за представителни цели в размер на 5 000 лв. 

         6. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегирани от 

държавата дейности, който имат право на заплащане на част от 

транспортни разходи, съгласно приложение №5 

 7. Одобрява индикативен годишен разчет  за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер съгласно Приложение №6,7 

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности с показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020 г. 

и 2021 г.   съгласно Приложение №8 

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет на Община 

Якоруда, съгласно приложение №9 

10.Съгласно чл.11 от ЗОД  Общински съвет гр.Якоруда определя 

- максималният размер на новият общински дълг за 2019 г. –400 000 лв. 

-общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината-

съобразно нуждите през годината. 

- максималния размер на общинския дълг  към края на бюджетната година 

–  400 000 лв. 

 11.Определя максималният размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на 

общината,като наличните към края на годината задължения за разходи не 

могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години;ограничението не се прилага за 

задължения за разходи,финансирани за сметка на помощи и дарения. 

12.Определя максималният размер на ангажиментите за 

разходи,които могат да бъдат поети през годината,като наличните към края 

на годината поети ангажименти за разходи не надвишават 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения. 

 13.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

13.1.В частта за делегирани от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие ,че не се 
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нарушат стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

13.2. В частта за местните дейности- между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия 

размер на разходите. 

 14.Възлага на кмета: 

14.1.Да определи бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска 

степен. 

14.2.Да утвърди бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска 

степен. 

14.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

14.4.Да информира общински съвет в случай на отклонение на 

средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 

конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или 

трайно намаляване на бюджетните разходи. 

14.5.Да включва информация по чл.125. ал.4. от ЗПФ в тримесечните 

отчети. 

14.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по 

отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния 

Управляващ орган и на Министерство на финансите. 

 15.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми 

от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово 

финансиране на плащания по проекти финансирани със средства от 

Европейския съюз  и по други международни програми, включително и на 

бюджети организации,чиито бюджет е част от общинския бюджет. При 

предоставяне на временни безлихвени заеми да се спазват изискванията на 

чл.126 от Закона за публичините финанси. 

 16.Упълномощава кмета: 

 16.1.Да ползва свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и 

други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното 

финансиране на делегираните от  държавата дейности в определените им 

размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за 

общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението 

на средствата в края на годината. 
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16.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства  от 

европейски  инвестиционни  фондове и от други донори, по 

международни, национални и други програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на 

общинския план за развитие. 

16.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на 

общински програми и проекти. 

17.Съгласно чл.11, ал.13 от ЗПФ да упражнява контрол върху 

процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на 

бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен , при спазване 

на определените с чл.20 от същия закон принципи на всеобхватност, 

отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефективност, 

ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.  

 18.Приема за сведение Протокола от публично обсъждане на 

бюджета съгласно Приложение №10 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №03/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

На основание    чл. 21,ал.1,т.12  и чл. 44,ал.1,т.6 от ЗМСМА в 

изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./, 

Общински съвет – гр.Якоруда  

 

                                                  РЕШИ: 

                                       

      

1.  Приема Общинска програма за закрила на детето за  2019 г. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ №04/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за 

общинската собственост и чл.5, ал.3 от Наредба за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество – Якоруда, Общински 

съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 
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           Приема  Годишна програма за управление и разпореждане с имотите 

- общинска собственост за 2019 година 

 
 

РЕШЕНИЕ №05/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.7 от Закона за 

общинската собственост и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 

гр.Якоруда, Общински съвет гр.Якоруда   

                                              

РЕШИ: 

 

       І. Дава съгласие Кмета на община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов да 

открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за 

отдаване под наем на общински терен с площ 75.00 /седемдесет и пет/ кв.м. 

– публична общинска собственост /зелени площи/, представляващ част от 

общински имот с пл. № 389, находящ се в кв. 13 по плана на гр. Якоруда, 

описан в Акт за публична общинска собственост № 166/11.02.2009 год., за 

срок от 5 /пет/ години. Началната тръжна цена е в размер на 2.00 лв./кв.м. 

на месец без ДДС или 150.00 лв. на месец без  ДДС, съгласно Приложение 

№1 за базовите наемни цени към Наредба за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Якоруда. 

Теренът ще се използва за извършване на търговска дейност. 

 

       ІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община Якоруда 

- инж.Нуредин Кафелов  да сключи договор за наем на описания по-горе 

недвижим  имот - публична общинска собственост след провеждането на  

неприсъствен публичен търг . 
 

 

РЕШЕНИЕ №06/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.7 от Закона за 

общинската собственост и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – гр. 

Якоруда, Общински съвет гр. Якоруда   

                                              

                                                                    РЕШИ: 

 

       І. Дава съгласие Кмета на община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов да 

открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за 
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отдаване под наем на терен, представляващ част от имот – публична 

общинска собственост, с площ 12.00 /дванадесет/ кв.м., находящ се в двора 

на ОУ „Гоце Делчев” – с. Смолево, описан в Акт за публична общинска 

собственост № 12 / 03.12.1996г., за срок от 5 /пет/ години . Началната 

тръжна цена е в размер на 2.00 лв./кв.м. на месец без ДДС или 24.00 лв. на 

месец без  ДДС, съгласно Приложение №1 за базовите наемни цени към 

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на ОбС - Якоруда. Теренът  ще се използва за преместваем 

търговски обект. 

       ІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

Якоруда - инж.Нуредин Кафелов  да сключи договор за наем на описания 

по-горе недвижим  имот - публична общинска собственост след 

провеждането на  неприсъствен публичен търг . 

 
 

РЕШЕНИЕ №07/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.7 от Закона за 

общинската собственост и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – гр. 

Якоруда, Общински съвет гр.Якоруда   

                                              

РЕШИ: 

 

       І. Дава съгласие Кмета на община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов да 

открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за 

отдаване под наем на общински терен с площ 80.00 /осемдесет/  кв.м. – 

публична общинска собственост /зелени площи/, представляващ част от 

общински имот с пл. № 1384, находящ се в кв. 98 по плана на гр. Якоруда 

за срок от 5 /пет/ години . Началната тръжна цена е в размер на 2.00 

лв./кв.м. на месец без ДДС или 160.00 лв. на месец без  ДДС, съгласно 

Приложение №1 за базовите наемни цени към Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-

Якоруда. Теренът  ще се използва за извършване на търговска дейност. 

 

       ІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

Якоруда - инж.Нуредин Кафелов  да сключи договор за наем на описания 

по-горе недвижим  имот - публична общинска собственост след 

провеждането на  неприсъствен публичен търг . 
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РЕШЕНИЕ №08/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година-върнато със 

Заповед №ОА-АК-19 , Благоевград, 18.02.2019 г. 

 

         

РЕШЕНИЕ №09/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и становище от г-жа Ася 

Златанова – началник-отдел „ОП и ОС” в Община Якоруда  във връзка с 

допуснати неточности и технически грешки в договор за наем на 

земеделски имоти № 08-00-297/17.05.2017 г., сключен между Община 

Якоруда и Салка Верат Чолакова, с адрес с. Бел Камен, община Якоруда, 

Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

        1. Дава съгласие задълженията на наемателя Салка Верат Чолакова да 

бъдат преизчислени. 

 

        2. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

Якоруда инж.Нуредин Кафелов  да предприеме необходимите действия. 

         

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №10/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и становище от г-жа Ася 

Златанова – началник-отдел „ОП и ОС” в Община Якоруда  във връзка с 

допуснати неточности и технически грешки в договор за наем на 

земеделски имоти № 08-00-247/27.04.2017 г., сключен между Община 

Якоруда и Фатиме Муса Ахмед, с адрес с. Конарско, община Якоруда, 

Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

        1. Дава съгласие задълженията на наемателя Фатиме Муса Ахмед да 

бъдат преизчислени. 

 

        2. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

Якоруда инж.Нуредин Кафелов  да предприеме необходимите действия. 
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РЕШЕНИЕ №11/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация,  във връзка с чл.19, ал.2   от Закона за социално 

подпомагане и чл. 36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане, Общински съвет- град Якоруда   

 

РЕШИ : 

 

 Приема  План за развитие на социалните дейности в община Якоруда  за 

2020 г.  

 

 

РЕШЕНИЕ №12/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

 

Общински съвет – град Якоруда реши: 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 13 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 7, 

ал. 2  от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните приема: 

 

    1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при 

община Якоруда за 2018 година. 

2. Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалното   

поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните – 2019 

година. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №13/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

      На основание чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, чл. 

110, ал. 2, т. 1,2 и 3 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с 

Протест на Окръжна прокуратура – гр. Благоевград с изх. № 3521/2018 г., 

Общински съвет – гр. Якоруда 
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РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие да бъдат обявени за нищожни и отменени: 

    - т.1 от Решение № 65/Протокол № ОбС – 06/22.07.2014 година, в 

частта касаеща определената такса в размер на 20.00 лв. за 

„Признаване и изпълнение на съдебно решение и друг акт на 

чуждестранен съд”; 

    - Решение № 107/Протокол № ОбС – 09/11.10.2013 година, в 

частта касаеща определената такса в размер на 20.00 лв за 

„Пресъздаване на акт за раждане на дете, родено в чужбина” и 

определената такса в размер на 20.00 лв. за „Пресъздаване на акт за 

граждански брак, сключен в чужбина”; 

     2. Възлага на Кмета на община Якоруда да предприеме 

необходимите действия и да бъде актуализирано Приложение № 4 от 

Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени 

на услуги на територията на община Якоруда. 

 

 

РЕШЕНИЕ №14/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда, при които Община Якоруда упражнява 

правата си на собственик върху търговските дружества и във връзка с 

Решение № 127/Протокол №ОбС-08/07.12.2018 година на Общински 

съвет-Якоруда, Общински съвет Якоруда  

 

 

РЕШИ: 

 

1. Взема решение за прекратяване на дейност на „Общински гори – 

Якоруда” ЕООД, ЕИК 205216897 и откриване на производство по 

ликвидация. 

2. Назначава управителя Юсуф Алиш Биков за ликвидатор на 

„Общински гори – Якоруда” ЕООД, ЕИК 205216897, на основание 

чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Община 

Якоруда упражнява правата си на собственик върху търговските 

дружества. 

3. Определя за срок на ликвидация на „Общински гори – Якоруда” 

ЕООД, ЕИК 205216897, който е 6 /шест/ месеца след датата на 

обявяване в Търговския регистър. 



 

 
14 

 

 

РЕШЕНИЕ №15/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № 01/07/2/0/00696 от 13.02.2018 г. по 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 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 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект 

„Рехабилитация на улична мрежа“, сключен между Община Якоруда и 

ДФ „Земеделие”, Общински съвет – гр.Якоруда  

 

 

 РЕШИ: 

 

            1.  Упълномощава  кмета  на  община  Якоруда  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие”  в  размер  на  184 952,13 лева, (словом сто осемдесет и 

четири хиляди деветстотин петдесет и два лева и тринадесет стотинки)  за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС за авансово плащане по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

01/07/2/0/00696 от 13.02.2018 г.  по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” на 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 Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони за Проект „Рехабилитация на улична мрежа“, 

сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие”. 

 

             2. Възлага на кмета на община Якоруда да подготви необходимите 

документи за получаване на ДДС за авансовото плащане по договор № 

01/07/2/0/00696 от 13.02.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет - Якоруда, 

проведено на 01.02.2019 г.   Протокол № ОбС -01/01.02.2019 г.,  т 15 от 

дневния ред по доклад № ... / ... при кворум от 16 общински съветника и 

след проведено съгласно чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 
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гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния 

печат на общински съвет ... 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №16/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № 01/07/2/0/00696 от 13.02.2018 г. по 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 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 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект 

„Рехабилитация на улична мрежа“, сключен между Община Якоруда и 

ДФ „Земеделие”, Общински съвет – гр.Якоруда  

 

 

 РЕШИ: 

 

            1.  Упълномощава  кмета  на  община  Якоруда  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие”  в  размер  на  924 760,67 лева, (словом деветстотин 

двадесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет лева и шестдесет и 

седем стотинки)  за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

01/07/2/0/00696 от 13.02.2018 г.  по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” на 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 Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони за Проект „Рехабилитация на улична мрежа“, 

сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие”. 

 

 

             2. Възлага на кмета на община Якоруда да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 

01/07/2/0/00696 от 13.02.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет - Якоруда, 

проведено на 01.02.2019 г.,  Протокол № ОбС – 01/01.02.2019 г. , т 16 от 

дневния ред по доклад № ... / ... при кворум от 16 общински съветника и 
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след проведено съгласно чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16  

гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния 

печат на общински съвет . 

 

 

РЕШЕНИЕ №17/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № 01/07/2/0/00331 от 13.02.2018 г. по 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 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 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект 

„Рехабилитация на общински път BLG2354 /II-84,Якоруда-

Разлог/х.Трещеник”, сключен между Община Якоруда и ДФ 

„Земеделие”, Общински съвет – гр.Якоруда  

 

 

 РЕШИ: 

 

            1.  Упълномощава  кмета  на  община  Якоруда  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие”  в  размер  на  1 873 942,16 лева, (словом един милион 

осемстотин седемдесет и три хиляди деветстотин четирдесет и два лева и 

шестнадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 

авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № 01/07/2/0/00331 от 13.02.2018 г.  по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” на 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 Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони за Проект „Рехабилитация на общински 

път BLG2354 /II-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник”, сключен между 

Община Якоруда и ДФ „Земеделие”. 

 

 

             2. Възлага на кмета на община Якоруда да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 

01/07/2/0/00331 от 13.02.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
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Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет - Якоруда, 

проведено на 01.02.2019 г.  ,  Протокол № ОбС – 01/01.02.2019 г. , т 17 от 

дневния ред по доклад № ... / ... при кворум от 16 общински съветника и 

след проведено съгласно чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 

гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния 

печат на общински съвет . 
 

 

РЕШЕНИЕ №18/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/01.02.2019 година 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № 01/07/2/0/00331 от 13.02.2018 г. по 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 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 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект 

„Рехабилитация на общински път BLG2354 /II-84,Якоруда-

Разлог/х.Трещеник”, сключен между Община Якоруда и ДФ 

„Земеделие”, Общински съвет – гр.Якоруда  

 

 

РЕШИ: 

 

            1.  Упълномощава  кмета  на  община  Якоруда  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие”  в  размер  на  374 788,43 лева, (словом триста седемдесет 

и четири хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и четирдесет и три 

стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС за авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

01/07/2/0/00331 от 13.02.2018 г.  по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” на 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 Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони за Проект „Рехабилитация на общински 

път BLG2354 /II-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник”, сключен между 

Община Якоруда и ДФ „Земеделие”. 
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             2. Възлага на кмета на община Якоруда да подготви необходимите 

документи за получаване на ДДС за авансовото плащане по договор № 

01/07/2/0/00331 от 13.02.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет- Якоруда, 

проведено на 01.02.2019 г. ,  Протокол № ОбС01/01.02.2019 г. т 18. от 

дневния ред по доклад № ... / ... при кворум от 16 общински съветника и 

след проведено съгласно чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 

гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния 

печат на общински съвет. 
 


