
 

 
1 

  ` 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ОбС-02/05.03.2019 година 

гр. Якоруда 

 

 
 

РЕШЕНИЕ №19/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/05.03.2019 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-19/18.02.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план – план за застрояване в обхват ПИ с пл. № 020006 в 

землището на с. Юруково, община Якоруда; 

3. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-19/18.02.2019 г. от Областен 

управител на област с административен център – град Благоевград относно 

върнато Решение № 08 от Протокол №ОбС -01/01.02.2019 г.; 

4. Предложение с вх. №ОбС-21/26.02.2019 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; 

5. Предложение с вх. №ОбС-22/26.02.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно провеждане на неприсъствен публичен 

търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска 

собственост, с начин на трайно ползване – ниви, с площ над 10.000 дка, 

описани по землища в Приложение №1, за срок от 5 години; 

6. Разни 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 
област БЛАГОЕВГРАД 

ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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РЕШЕНИЕ №20/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/05.03.2019 година 

 

           На основание чл. 21, ал1, т.11 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с  чл.124а, ал.1  от Закона за 

устройство на територията , Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 
 

           Разрешава да се изработи Подробен устройствен план- план за 

застрояване в обхват ПИ с пл. № 020006 в землището на село Юруково, 

община Якоруда и отреждане на имота за „животновъдна ферма” при 

спазване на следните параметри: Пзастр. ≤ 70%; Поз. ≥ 30%; Кинт - 2; Кота 

корниз ≤ 10м. с възложител г-н Иван Димитров Бучков. 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №21/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/05.03.2019 година 

 

         На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА ,  Общински съвет – Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

    Отменя  Решение № 08 от Протокол № ОбС-01/01.02.2019 год. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №22/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/05.03.2019 година 

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и чл.24а, ал.6, 

т.4 и ал.7 от ЗСПЗЗ,  Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

        І. Одобрява приложения Списък на свободните пасища, мери и ливади 

от ОПФ на територията на община Якоруда. 

  

        ІІ. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 1/една/ 

година, без търг или конкурс, посочените по приложен списък пасища, 

мери и ливади от ОПФ на територията на община Якоруда, на собственици 
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или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 

 

        ІІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

Якоруда инж.Нуредин Кафелов  да сключи договори за наем на описаните 

в списъка пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на община 

Якоруда 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №23/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/05.03.2019 година 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, 

ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.20, ал.3, т.1, чл.21, ал.1 и ал.2 и чл. 73, ал.1,  т.1 

от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество – гр.Якоруда,  Общински съвет - 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 на земеделски земи – частна общинска собственост, с 

начин на трайно ползване – ниви, с площ над 10.000 дка, описани по 

землища в Приложение № 1, за срок от 5 /пет/ години. 

 

Началната тръжна цена е в размер на 17.50 лева на декар за една година 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС- 

гр. Якоруда. Имотите ще се използват за земеделски нужди; 

            

        ІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

Якоруда инж.Нуредин Кафелов  да сключи договори за наем на описаните 

в Приложение № 1 земеделски  имоти - частна общинска собственост след 

провеждането на  неприсъствен публичен търг. 

 
 

 


