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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-03/19.04.2019 година 

гр. Якоруда 

 

 
 

РЕШЕНИЕ №24/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 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-29/04.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно приемане отчета за изпълнение 

на Регионална програма за управление на отпадъците на общините - 

Разлог, Банско, Белица и Якоруда за отчетната 2018 год.; 

   3. Предложение с вх. №ОбС-30/12.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно откриване на процедура за 

провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на имот – 

ПОС, представляващ помещение с площ 26 кв. м , находящо се на I етаж от 

сградата на кметство – с. Юруково, община Якоруда  за срок от 5 /пет/ 

години; 

   4. Предложение с вх. №ОбС-31/12.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно откриване на процедура за 

провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на 

помещения, намиращи се в сграда - ЧОС, находяща се в кв. 14, парцел I, 

пл. №75 по плана на с. Конарско, община Якоруда за срок от 5 /пет/ 

години;  

   5. Предложение с вх. №ОбС-32/12.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на приложения 

Допълнителен списък на свободните пасища, мери и ливади от ОПФ на 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 
област БЛАГОЕВГРАД 

ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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територията на Община Якоруда и даване съгласие да бъдат отдадени под 

наем за срок от 1 /една/ година без търг или конкурс ; 

   6. Предложение с вх. №ОбС-33/12.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно откриване на процедура за 

провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на 

поземлен имот – ПОС, находящ се в землището на гр. Якоруда, м. 

„Сливина” за срок от 5 /пет/ години;  

   7. Предложение с вх. №ОбС-34/12.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно постъпило искане от Общинска 

служба по земеделие – гр.Якоруда за предоставяне на имоти, придобити от 

Общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ, на наследници на Байрем Мустафов 

Муратов; 

   8. Предложение с вх. №ОбС-35/12.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно постъпило искане от Общинска 

служба по земеделие – гр.Якоруда за предоставяне на имоти, придобити от 

Общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ, на наследници на Сюлейман Алишов 

Хаджиалишов; 

   9. Предложение с вх. №ОбС-36/12.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно постъпило искане от Общинска 

служба по земеделие – гр.Якоруда за предоставяне на имоти, придобити от 

Общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ, на наследници на Юнуз Исмаил Кунчов; 

   10. Предложение с вх. №ОбС-37/12.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 

разходи за изплащане на еднократни помощи, на крайно нуждаещи се 

жители на Община Якоруда за периода 05.12.2018 г.- 31.03.2019 г.;  

   11. Предложение с вх. №ОбС-38/12.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 

разходи за командировки за периода 05.12.2018 г.- 31.03.2019  г. на Кмета 

на Община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов; 

   12. Предложение с вх. №ОбС-41/12.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване изготвената от 

независим лицензиран оценител – инж. Цветан Селмединов пазарна оценка 

на имоти, находящи се в сграда ЧОС, изградена в кв. 14, пл. №75, УПИ I 

по плана на с. Конарско, община Якоруда и даване съгласие за откриване 

на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг; 

    13.  Предложение с вх. №ОбС-42/15.04.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно промяна предназначението от 

общинска частна собственост в общинска публична собственост на УПИ 

XVI, в кв. 55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда; 

   14. Разни 
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РЕШЕНИЕ №25/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 година 

 

        На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общинския съвет –

Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

       Приема отчета  за изпълнение на  Регионална програма за управление 

на отпадъците на общините-Разлог,Банско,Белица и Якоруда за отчетната 

2018 година. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ №26/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 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 имот – публична общинска собственост, представляващ 

помещение с площ 26.00 кв.м. на първи етаж от сграда на кметство - с. 

Юруково - кв. 17, парцел V, пл. № 163, описана в Акт за публична общинска 

собственост № 17/05.12.1996 год. за срок от 5 /пет/ години. Началната 

тръжна цена е в размер на 2.00 лв./кв.м. 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. Помещението ще се използва за извършване на търговска дейност.  

 

       ІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община Якоруда - 

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

недвижим имот - публична общинска собственост след провеждането на  

неприсъствен публичен търг . 

 
 

 

РЕШЕНИЕ №27/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 година 

 

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

общинската собственост и чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда на 
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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 помещения, намиращи се в сграда – частна общинска 

собственост, находяща се в кв. 14, парцел I, пл. № 75 по плана на с. 

Конарско, община Якоруда, описана в Акт за частна общинска собственост 

№ 1656/18.02.2019 г., за срок от 5 /пет/ години и представляващи: 

 

 кабинет с площ 13.5 кв.м.; 

 манипулационна с площ 11.5 кв.м.; 

 кабинет с площ 14.00 кв.м.; 

 сервизно помещение с площ 5.00 кв.м.; 

 чакалня с площ 17.00 кв.м; 

 

          Началната тръжна цена е в размер на 2.00 лв./кв.м. 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. Помещенията  ще се използват за лекарски и стоматологичен 

кабинети. 

 

       ІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

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

по-горе недвижими  имоти - частна общинска собственост след 

провеждането на  неприсъствен публичен търг . 

 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №28/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 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 Допълнителен списък на свободните пасища, 

мери и ливади от ОПФ на територията на община Якоруда. 
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        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 

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 №29/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 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 поземлен имот – публична общинска собственост, а 

именно: 

 

 Имот № 628014, находящ се в землището на гр. Якоруда, ЕКАТТЕ 

87338, местност „Сливина”, с начин на трайно ползване – пасище, 

мера, осма категория, с площ 0.900 дка., описан в Акт за публична 

общинска собственост №1568/24.10.2018 г., за срок от 5 /пет/ 

години; 

 

Началната тръжна цена е в размер на 36.00 лв./декар за един сезон, 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - 

Якоруда. Имотът  ще се използва за земеделски нужди. 

       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 №30/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 година 

 

  На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  от 

ЗСПЗЗ и във връзка с  постъпило искане с вх. № 92-00-841/06.11.2018  год. 

от Исмит Байремов Муратов, представител на наследници на Байрем 

Мустафов Муратов чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда за 

предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

Предоставя на Общинска служба по земеделие – Якоруда, във връзка с 

цитираното по-горе искане на основание &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  

от ЗСПЗЗ от Началника на ОСЗ – Якоруда до Кмета на Община 

Якоруда и искане по чл.45д, ал.1 от ППЗСПЗЗ следния  имот: 

 

1. Имот № 024011 с площ  0.200 дка, образуван от част от имот № 

024005 с обща площ 1.261 дка, находящ  се в землището на гр. 

Якоруда, местност „Чесна”, описан в Решение № 703 от 12.06.1995 

година на Поземлена комисия – гр.Якоруда; 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №31/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 година 

 

    На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  от 

ЗСПЗЗ и във връзка с  постъпило искане с вх. № 94-00-3282/11.10.2016 год. 

от Авуша Юсниева Вакльова, представител на наследници на Сюлейман 

Алишов Хаджиалишов чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда за 

предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

Предоставя на Общинска служба по земеделие – Якоруда, във връзка с 

цитираното по-горе искане на основание &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  

от ЗСПЗЗ от Началника на ОСЗ – Якоруда до Кмета на Община 

Якоруда и искане по чл.45д, ал.1 от ППЗСПЗЗ следния  имот: 
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1. Имот № 073021 с площ  1.000 дка, образуван от част от имот № 

073002 с обща площ 1.350 дка, находящ  се в землището на с. 

Юруково, местност „Чифлиго”, описан в Решение № 745 от 

13.03.1996 година на Поземлена комисия – гр.Якоруда; 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №32/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 година 

 

        На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  

от ЗСПЗЗ и във връзка с  постъпило искане с вх. № 92-00-478/18.07.2016 

год. от  Юнуз Юнуз Кунч, представител на наследници на Юнуз Исмаил 

Кунчов, чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда за предоставяне на 

имоти, придобити от Общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - 

Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

Предоставя на Общинска служба по земеделие – Якоруда, във връзка с 

цитираното по-горе искане на основание &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  

от ЗСПЗЗ от Началника на ОСЗ – Якоруда до Кмета на Община 

Якоруда и искане по чл.45д, ал.1 от ППЗСПЗЗ следния  имот: 

 

1. Имот № 105114 с площ  23,992 дка, образуван от част от имот № 

105085, с обща площ 42.238 дка, находящ се в землището на гр. 

Якоруда, местност „Манашица”, описан в Решение № 946 от 

04.04.1996 година на Поземлена комисия – гр. Якоруда; 
 

 

 

РЕШЕНИЕ №33/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 година 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , Общински съвет –Якоруда  

 

 

РЕШИ: 

 

        Одобрява извършените разходи за изплащане на еднократни помощи, 

на крайно нуждаещи се жители на Община Якоруда за периода 05.12.2018 

год. – 31.03.2019 год., в размер на 1550.00лева / хиляда петстотин и 

петдесет лева/. 

 



 
8 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №34/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 година 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка чл.8, ал.4 от 

Наредбата за командировките в страната, Общински съвет –Якоруда  

 

 

РЕШИ: 

 

 

        Одобрява извършените разходи за командировки за периода 

05.12.2018 год. -  31.03. 2019 год. на Кмета на Община Якоруда – 

инж.Нуредин Кафелов. 
          

 

 

РЕШЕНИЕ №35/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 година 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.35, ал.1 от ЗОС,  чл.32, 

ал.3 и чл. 37, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество - Якоруда,   Общински съвет – 

Якоруда  

 

 

РЕШИ: 

 

      І.  Одобрява  изготвената от независим лицензиран оценител инж. 

Цветан Селмединов  пазарна оценка на следните недвижими имоти,  

находящи се в сграда – частна общинска собственост, изградена в кв. 14, 

пл. № 75, УПИ I по плана на с. Конарско, община Якоруда, описана в Акт 

за частна общинска собственост №1656/18.02.2019 год., а именно: 

 

 2 броя гаражи с обща площ 54.00 кв.м., находящи се на I 

етаж в допълнителна двуетажна сграда, изградена в УПИ 

I, пл. № 75 в кв.14 по плана на с. Конарско, община 

Якоруда - пазарна стойност – 7 200.00 лева с ДДС; 

                

      ІІ. Дава съгласие Кмета на община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов 

да открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за 
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продажбата на горепосочените недвижими имоти, описани в Акт за частна 

общинска собственост №1656/18.02.2019 год.,  находящи се в кв. 14, пл. № 

75, УПИ I  по плана на с. Конарско, община Якоруда, при начална 

тръжна цена по така изготвенaтa пазарнa оценка. 

  

 

      ІІІ. Упълномощава Кмета на община Якоруда - инж. Нуредин Кафелов,  

да сключи договор за покупко-продажба на описаните по-горе недвижими 

имоти - частна общинска собственост след провеждането на  неприсъствен 

публичен търг . 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №36/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.04.2019 година 

 
 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от същия Закон и чл.4, ал.3 

от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество - Якоруда, моля да разгледате и подложите на 

гласуване следното: 

 

РЕШИ: 

 

         Променя предназначението от общинска частна собственост в 

общинска публична собственост на:  

 

 Урегулиран поземлен имот XVI, в кв.55 по плана на гр. Якоруда, 

община Якоруда, описан в Акт за частна общинска собственост 

№1277/18.10.2017г.  Площ на имота – 2100.00 кв.м.; 

 

тъй като гореупоменатия имот е придобил предназначението по чл.3, ал.2 

от ЗОС, а именно имоти, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение, определени от общинския 

съвет. 

 

 
 


