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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-04/05.07.2019 година 

гр. Якоруда 

 
РЕШЕНИЕ №37/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

Общински съвет – Якоруда прие следния дневен ред: 

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

инж. Нуредин Кафелов. 

2. Разглеждане на Задание за изработване на Подробен устройствен план 

/ПУП - ПЗ/ по реда на чл. 125 от ЗУТ с вх. № Община Якоруда 9400 -

2169/19.06.2019 г.  относно промяна на предназначението на поляна и 

иглолистна гора, представляваща имот с номер 134016 в землището на гр. 

Якоруда, местност Белмекен, община Якоруда за „Хотел и спортно-

тренировъчни съоръжения”; 

3. Предложение с вх. №ОбС-46/21.05.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно приемане на изменения и допълнения на 

Наредбата за определяне и администриране на местни данъци на 

територията на Община Якоруда; 

4. Предложение с вх. №ОбС-48/03.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно актуализиране на Годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.; 

5. Предложение с вх. №ОбС-49/03.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената от независим 

лицензиран оценител пазарна оценка на имот – частна общинска 

собственост, находящ се в кв. 18, пл. №6 по плана на гр. Якоруда и 

откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг;  

6. Предложение с вх. №ОбС-50/03.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие да бъде предоставено 

безвъзмездно право на управление на имот – част от двуетажна сграда – 
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частна общинска собственост, находяща се в парцел I, пл. №496, кв. 54, по 

плана на гр. Якоруда на Министерство на вътрешните работи, за нуждите 

на УПБЗН Якоруда и ПУ-МВР Якоруда ; 

7. Предложение с вх. №ОбС-51/06.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно приемане на уточнения план на бюджета 

за 2018 г. по приходната и разходната част по функции, групи и дейности 

към 31.12.2018 г.;  

8. Предложение с вх. №ОбС-52/06.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно откриване на процедура за провеждане на 

неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на следните недвижими 

имоти- имот № 514010 и имот № 514009, находящи се в местност „Момин 

вир”, землище на гр. Якоруда ; 

9. Предложение с вх. №ОбС-53/11.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда - 

инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие да се удължи с 2 /две/ 

години срокът на Договор № 0800-519/08.07.2013 г., сключен между 

Община Якоруда и г-н Мехмед Ахмед Юруков; 

10. Предложение с вх. №ОбС-54/14.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно постъпило искане от Съюза на слепите в 

България за отпускане на финасова подкрепа; 

11. Предложение с вх. №ОбС-55/19.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно отпускане на еднократна финансова 

помощ; 

12. Предложение с вх. №ОбС-56/25.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената от независим 

лицензиран оценител пазарна оценка на имот – частна общинска 

собственост, находящ се в кв. 31, пл. №1886 по плана на град Якоруда и 

откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг; 

13. Предложение с вх. №ОбС-57/25.06.2019 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 Ибрахим Мустафов 

Камберов; 

14. Предложение с вх. №ОбС-58/25.06.2019 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 Тома и Мария 

Ботушанови; 

15. Предложение с вх. №ОбС-59/25.06.2019 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 
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Общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ, на наследници на Никола Якимов 

Манджуков; 

16. Предложение с вх. №ОбС-60/25.06.2019 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 Иса Айрушов Ишанин; 

17. Предложение с вх. №ОбС-61/25.06.2019 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 Салих Юсеинов Медаров; 

18. Предложение с вх. №ОбС-62/25.06.2019 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 Ахмед Мусов Дурльов; 

19. Предложение с вх. №ОбС-63/25.06.2019 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 Саид Мутишов Кьоров; 

20. Предложение с вх. №ОбС-64/25.06.2019 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 Мустафа Мехмедов Абгьов; 

21. Предложение с вх. №ОбС-65/25.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно отпускане на еднократна финансова 

помощ; 

22. Предложение с вх. №ОбС-66/25.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно отпускане на финансова подкрепа на 

Ротари клуб Банско-Разлог; 

23. Предложение с вх. №ОбС-67/27.06.2019 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 Сабрия Ахмедов Шехов; 

24. Предложение с вх. №ОбС-68/27.06.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно откриване на процедура за провеждане 

на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на 2 /два/ бр. стаи с 

обща площ 36.00 кв.м., намиращи се на първи етаж в общинска сграда 
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/ученически пансион/, находяща се в кв. 39, парцел XIV  по плана на гр. 

Якоруда за срок от 5 /пет/ години; 

25. Предложение с вх. №ОбС-69/02.07.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените разходи за 

командировки на Кмета на Община Якоруда за периода 19.04.2019 г. – 

30.06.2019 г.; 

26. Предложение с вх. №ОбС-70/02.07.2019 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 19.04.2019 г. – 30.06.2019 г.; 

27. Предложение с вх. №ОбС-72/03.07.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно одобряване актуализацията на поименен 

списък за капиталови разходи за 2019 г. по обекти и източници на 

финансиране; 

28. Предложение с вх. №ОбС-73/03.07.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените от Община 

Якоруда продажби; 

29. Предложение с вх. №ОбС-75/04.07.2019 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно отпускане на еднократна финансова 

помощ на пострадалото от пожара семейство на Ахмед Усаин Талип и 

Фатиме Мустафа Весалова от град Белица, община Белица; 

30. Разни 

 
РЕШЕНИЕ №38/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

 

        Общински съвет – Якоруда не възразява срещу инвестиционното 

намерение, но имот с идентификатор 134016 в землището на гр. Якоруда, 

местност Белмекен попада в устройствена зона „Т-и 1”, която е 

предназначена за разполагане само на техническа инфраструктура, 

съгласно ОУП на Община Якоруда. За да се смени предназначението на 

имота трябва да се изготви техническо задание, което да се съгласува с 

РИОСВ – гр. Благоевград и след това да се представи за одобрение от 

Общински експертен съвет. 

        

РЕШЕНИЕ №39/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 
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        На основание чл. 21, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 

изменения и допълнения в Закона за местните  данъци и такси /обн. в ДВ 

бр.38 от 10.05.2019 г. ./ Общински съвет-Якоруда реши: 

 Приема  изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местни  данъци на територията на Община Якоруда , 

приета с Решение №38/ Протокол №ОбС-04/02.07.2010 г., за 2019 год., 

както следва: 

6. Чл.21 се изменя  по следния начин: 

Било: “Общинският съвет определя размера на данъка върху 

недвижимите имоти: 

 т.1 за недвижимите имоти с изключение на недвижимите имоти по т.2 в 

размер на 2,00 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

т.2 за жилищни имоти, разположени на територията на населено място 

или селищно образувание, включени в списъка на курортите в 

Република България и определяне на техните граници, приет с Решение 

на Министерски съвет 153 от 24 февруари 2012 г.,които за съответната 

година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са 

отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по 

смисъла на Закона за туризма, в размер на 4.5 на хиляда върху данъчната 

оценка на недвижимия имот. 

    Става: т.1 ” Размера на данъка върху недвижимите имоти се определя 

в размер на 2,00 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия 

имот.” 

т.2 се отменя. 

 

РЕШЕНИЕ №40/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА чл 8, ал.9 от ЗОС и чл.5 

ал.3 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество-гр.Якоруда, Общински съвет – Якоруда 
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Р Е Ш И: 

        Актуализира Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2019 година, приета с Решение № 04 от 

Протокол № ОбС -01/01.02.2019 г. в частта:  

 

1. РАЗДЕЛ III. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, като добавя следните недвижими имоти – частна 

общинска собственост, а именно: 

 

 2/3 идеални части от поземлен имот с пл. № 6 в кв. 18 по плана на гр. 

Якоруда, с обща площ 1060.00 кв.м., описан в Акт  за частна 

общинска собственост №122/14.06.2002 год.; 

 

 Поземлен имот с пл. № 1886 в кв. 31 по плана на гр. Якоруда, с площ 

672.00 кв.м., описан в Акт  за частна общинска собственост 

№1855/14.05.2019год.; 

 

 Поземлен имот с пл. № 164 в кв. 13 УПИ II по плана на с. Конарско, 

община Якоруда, с площ 913.00 кв.м., описан в Акт  за частна 

общинска собственост №1867/22.05.2019 год.; 

 

 Двуетажна сграда - частна общинска собственост, находяща се в 

парцел I, пл. № 496, кв. 54, по плана на град Якоруда, описана в Акт 

за частна общинска собственост № 193/05.05.2010 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ №41/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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: 
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      І.  Одобрява  изготвената от независим лицензиран оценител инж. 

Цветан Селмединов  пазарна оценка на следния недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящ се в кв. 18, пл. № 6 по плана на гр. 

Якоруда, а именно: 

 

 2/3 идеални части от поземлен имот с пл. № 6 в кв. 18 по 

плана на гр. Якоруда, с обща площ 1060.00 кв.м., описан в 

Акт  за частна общинска собственост № 122/14.06.2002 

год. – 7 200.00 лева без ДДС; 

                

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

да открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за 

продажбата на горепосочения недвижим имот, описан в Акт за частна 

общинска собственост №122/14.06.2002 год.,  находящ се в кв. 18, пл. № 6, 

по плана на гр. 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 описания по-горе недвижим 

имот - частна общинска собственост след провеждането на  неприсъствен 

публичен търг . 

 

РЕШЕНИЕ №42/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал.3 от 

Закона за общинската собственост и чл.20 ал.1 от Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  

Общински съвет – Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

         Дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на 

управление на  следния недвижим имот -  част от двуетажна сграда - 

частна общинска собственост, находяща се в парцел I, пл. № 496, кв. 54, по 

плана на град Якоруда, описана в Акт за частна общинска собственост № 

193/05.05.2010 г., представляващ: сутерен – 3 броя гаражни клетки, 2 броя 

складови помещения, стълбищна клетка с коридор – обща площ 182.00 
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кв.м.; първи етаж  - дежурна стая, спално помещение, кухня, стая на 

началник УПБЗН, стая за архив, 2 броя санитарни възли, коридор – обща 

площ 194.70 кв.м., за срок от 5 /пет/ години на Министерство на 

вътрешните работи, за нуждите на УПБЗН Якоруда и ПУ – МВР 

Якоруда. 

         Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община Якоруда 

инж. Нуредин Кафелов  да сключи Договор за безвъзмездно право на 

управление за описания по-горе недвижим имот. 

 

РЕШЕНИЕ №43/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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.140  от Закона за публичните финанси,  и Наредбата за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

община Якоруда, Общински съвет гр.Якоруда 

 

РЕШИ: 

1.Приема уточнения план на бюджета за 2018 год.  по приходната и 

разходната част по функции, групи и дейности към 31.12.2018 г.,както 

следва: 

 

1.1.ПО ПРИХОДА, в т.ч.:    - 9 507 475 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 4 804 393 лв. 

За местни дейности     - 4 703 082 лв. 

 /разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/; 

 

1.2.ПО РАЗХОДА, в т.ч.:    - 9 507 475 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 4 804 393 лв. 

За местни дейности     - 4 703 082 лв. 

 /разпределен по функции,групи, дейности и видове разходи,съгласно 

Приложение№ 1/; 
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2.Приема отчета за изпълнение на бюджета към 31.12. 2018 год., както 

следва: 

 3.1.ПО ПРИХОДА     - 8 250 297 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 4 689 076 лв. 

За местни дейности     - 3 561 221 лв. 

  /разпределен по параграфи съгласно Приложение №1,/; 

 3.2.ПО РАЗХОДА     - 8 250 297 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 4 689 076 лв. 

За местни дейности     - 3 561 221 лв. 

  /разпределен по функции,групи, дейности и видове 

разходи,съгласно Приложение № 1. 

3.На основание  чл.9 от ЗОД приема  отчета за състоянието на Общинския 

дълг за  2018 год.,съгласно приложение №2. 

4.Прима отчета на поименен списък за  капиталови разходи към 31.12.2018 

год., по обекти и източници на финансиране на Община Якоруда, съгласно 

Приложение № 3. 

5.Приема касовото изпълнение на Сметки за средства от европейски съюз 

на община Якоруда за периода  01.01.2018 г. - 31.12.2018 г:/пр. № 4,5,6. 

6.Приема отчета за чужди средства с код 33 съгласно Приложение № 7. 

7.Приема отписване на просрочени вземания и задължения от/за други 

дебитори и кредитори след изтичане на давностния срок в размер до 

хиляда лева със заповед на Кмета на общината. 

8. Приема годишният отчета  за 2018 год. на общинска фирма „Строител 

2001”ЕООД , съгласно Приложение № 8. 

 

РЕШЕНИЕ №44/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 
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        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и 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: 

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

да открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за 

отдаване под наем на следните недвижими имот - частна общинска 

собственост, а именно: 

 

 Имот № 514010 с начин на трайно ползване – нива, осма  категория, 

с площ 0.666 дка., находящ се  в местност „Момин вир”, землище на 

гр. Якоруда, община Якоруда, ЕКАТТЕ 87338, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1697/11.03.2019 год.;  

 

 Имот № 514009 с начин на трайно ползване – нива, осма  категория, 

с площ 0.952 дка., находящ се  в местност „Момин вир”, землище на 

гр. Якоруда, община Якоруда, ЕКАТТЕ 87338, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1698/11.03.2019 год.; 

 

        2.  Имотите ще се използват за земеделски нужди. 

        3.  Началната тръжна цена е в размер на 20.00 лева на декар на сезон, 

съгласно Приложение №1 за Базови наемни цени към Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

        4. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години. 

 

        5. 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 №45/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 
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      На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с постъпило Заявление с наш вх. №  

9400-1974 / 06.06.2019г. от  г-н Мехмед Ахмед Юруков, Общински съвет – 

Якоруда  

РЕШИ: 

 

       1.Дава съгласие да се удължи с 2 (две) години срокът на Договор № 

0800-519 / 08.07.2013г., сключен между Община Якоруда и г-н  Мехмед 

Ахмед Юруков за учредяване право на строеж върху недвижим имот 

частна общинска собственост, за изграждане на гараж в Поземлен имот с 

пл. № 313, кв.17 по плана на село Юруково, община Якоруда, описан в Акт 

за частна общинска собственост № 326 / 08.04.2013г.;  

      2.Упълномощава Кмета на Община Якоруда инж.Нуредин Кафелов да 

сключи допълнително споразумение към описания в т.1 договор. 

 

 

 РЕШЕНИЕ №46/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

        На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с постъпило в 

Община Якоруда искане с вх.№ 94-00-1097/ 20.03.2019 год. от Съюза на 

слепите в България Общински съвет –Якоруда  

РЕШИ: 

 

        Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа в размер на 500.00 

лева /петстотин лева/, необходима за подпомагане на нуждаещите се хора 

с увредено зрение . Средствата ще бъдат изразходвани  както следва: 

 За издръжка на организацията; 

 За социално подпомагане на нуждаещите се съюзни членове; 

 За закупуване на помощно – технически средства за повишаване 

мобилността на лицата с увредено зрение и лесната им адаптация 

към околната среда; 

 За рехабилитационна дейност; 

 За културна и спортна дейност. 
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РЕШЕНИЕ №47/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с постъпило 

искане в Община Якоруда - Молба с вх. № 9400-2168/18.06.2019 г. от 

Халил Хасан Хъйрола, жител на с. Аврамово, община Якоруда, Общински 

съвет –Якоруда  

РЕШИ: 

        Разрешава да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер 

на 300 /триста/ лева, необходима за лечение. 

 

 

РЕШЕНИЕ №48/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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 следния недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящ се в кв. 31, пл. № 1886 по плана на гр. 

Якоруда, а именно: 

 

 Поземлен имот с пл. № 1886 в кв. 31 по плана на гр. 

Якоруда, с площ 672.00 кв.м., описан в Акт  за частна 

общинска собственост № 1855/14.05.2019 год. – 6 100.00 

лева без ДДС; 

                

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

да открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за 

продажбата на горепосочения недвижим имот, описан в Акт за частна 

общинска собственост №1855/14.05.2019 год.,  находящ се в кв. 31, пл. № 

1886, по плана на гр. Якоруда, при начална тръжна цена по така 

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

да сключи договор за покупко-продажба на описания по-горе недвижим 

имот - частна общинска собственост след провеждането на  неприсъствен 

публичен търг . 

 

РЕШЕНИЕ №49/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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. № 92-00-842/06.11.2018 год. 

от Ибрахим Аки Камбер, представител на наследници на Ибрахим 

Мустафов Камберов 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 № 024001 с площ  2.000 дка, образуван от имот № 024001 с 

обща площ 0.932 дка и част /1.068 дка/ от имот № 024005, с обща 

площ 5.810 дка, находящ  се в землището на с. Конарско, местност 

„Алчего”, описан в Решение № 1966 от 02.12.1993 година на 

Поземлена комисия – гр. Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ №50/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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. № 94-00-453/10.02.2015 год. 

от Мариана Петрова Спасова, представител на наследници на Тома и 

Мария Ботушанови чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда за 
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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 № 414001 с площ  15.579 дка, образуван от имот № 414001 с 

обща площ 6.365 дка и част /9.214 дка/ от имот № 414002, находящ  

се в землището на гр.Якоруда, местност „Згор чучур”, описан в 

Решение № 1562 от 03.05.1995 година на Поземлена комисия – гр. 

Якоруда;, 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №51/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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. № 92-00-397/03.07.2013 год. 

от Велика Николова Рашкова, представител на наследници на Никола 

Якимов Манджуков 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 № 517013 с площ  1.000 дка, образуван от част от имот № 

517001 с обща площ 1.380 дка, находящ  се в землището на гр. 

Якоруда, местност „Грамадина”, описан в Решение № 878 от 

24.01.1997 година на Поземлена комисия – гр.Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ №52/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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. № 92-00-634/23.08.2018 год. 

от Салих Хюсеин Ишанин, представител на наследници на Иса Айрушов 

Ишанин 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 № 596025 с площ  12.700 дка, образуван от част от имот № 

596004 с обща площ 81.443 дка, находящ  се в землището на гр. 

Якоруда, местност „Брезе”, описан в Решение № 1205 от 14.12.1995 

година на Поземлена комисия – гр.Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ №53/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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. № 24-00-97/28.08.2017 год. 

от Мехмед Салихов Медаров, представител на наследници на Салих 

Юсеинов Медаров чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда за 

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

Общински съвет - Якоруда   
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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 № 032010 с площ  2.000 дка, образуван от част от имот № 

032003 с обща площ 9.355 дка, находящ  се в землището на с. 

Юруково, местност „Долна воденица”, описан в Решение № 1666 от 

07.03.1994 година на Поземлена комисия – гр. Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ №54/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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. № 92-00-919/30.11.2018  год. 

от Ахмед Мехмед Орхан, представител на наследници на Ахмед Мусов 

Дурльов 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 № 011031 с площ  17.999 дка, образуван от част от имот № 

011003 с обща площ 45.425 дка, находящ  се в землището на с. 

Смолево, местност „Събица”, описан в Решение № 1711 от 

15.07.1993 година на Поземлена комисия – гр.Якоруда; 
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РЕШЕНИЕ №55/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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. № 94-00-4314/13.12.2013 год. 

от Вайда Мустафова Цикалова, представител на наследници на Саид 

Мутишов Кьоров 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 № 587445 с площ  10.686 дка, образуван от част от имот № 

587140 с обща площ 12.817 дка, находящ  се в землището на гр. 

Якоруда, местност „Лееве”, описан в Решение № 440 от 04.03.1996 

година на Поземлена комисия – гр.Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ №56/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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. № 92-00-625/08.09.2015  год. 

от  Мустафа Мехмедов Абгьов 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  



 18 

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 № 068075 с площ  2.172 дка, образуван от част /1.966 дка/ от 

имот № 068063, с обща площ 7.905 дка и част /0.205 дка/ от имот № 

068054, с обща площ 2.595 дка, находящ  се в землището на 

с.Юруково, местност „Кору дере”, описан в Решение № 848 от 

21.10.1996 година на Поземлена комисия – гр. Якоруда; 
 

 

РЕШЕНИЕ №57/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

 

      На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с постъпило 

искане в Община Якоруда - Молба с вх. № 9400-2033/10.06.2019 г. от 

Юсеин Реджеп Сакалдаш, жител на с. Юруково, община Якоруда, 

Общински съвет –Якоруда  

 

РЕШИ: 

        Разрешава да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер 

на 500 /петстотин/ лева, необходима за лечение. 

 

 

РЕШЕНИЕ №58/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

 

      На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с постъпило 

искане в Община Якоруда с вх. № 9200-502/16.05.2019 г. от Ротари клуб 

Банско-Разлог, Общински съвет –Якоруда  

 

РЕШИ: 

        Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа на Ротари клуб 

Банско-Разлог в размер на 2000 /две хиляди/ лева , необходима за 

закупуване на медицинско оборудване на МБАЛ гр. Разлог. 
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РЕШЕНИЕ №59/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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. № 04-05-15/12.03.2015 

год. от Аки Сабри Шехов, представител на наследници на Сабрия Ахмедов 

Шехов 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 № 012043 с площ  3.982 дка, образуван от част от имот № 

012008 с обща площ 5.300 дка, находящ  се в землището на с. 

Юруково, местност „Срътеш”, описан в Решение № 647 от 

23.06.1994 година на Поземлена комисия – гр. Якоруда; 

2. Имот № 012006 с площ  1.844 дка, находящ  се в землището на с. 

Юруково, местност „Срътеш”, описан в Решение № 647 от 23.06.1994 

година на Поземлена комисия – гр. Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ №60/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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 2 /два/ бр. стаи с обща площ 36.00 кв. м., намиращи 

се на първи етаж в общинска сграда /ученически пансион /, гр. Якоруда - 

публична общинска собственост – находяща се в кв. 39, парцел ХIV, по 

плана на гр. Якоруда, описана в Акт за публична общинска собственост № 

2 / 10.10.1996 г.,  за срок от 5 /пет/ години. Началната тръжна цена е в 

размер на 2.00 лв./кв.м. на месец без ДДС или 72.00 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. Помещенията ще се използват за офиси. 

       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 №61/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

 

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

Наредбата за командировките в страната, Общински съвет – Якоруда  

 

РЕШИ: 

     Одобрява извършените разходи за командировки за периода 19.04.2019 

год. – 30.06.2019 год. на Кмета на Община Якоруда – инж. Нуредин 

Кафелов. 

 

РЕШЕНИЕ №62/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 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 19.04.2019 

год. – 30.06.2019 год., в размер на 4800.00 лева /четири хиляди и 



 21 

осемстотин лева/. 

 

РЕШЕНИЕ №63/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

 

       На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА; чл.124 ал.3 от Закона за 

публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Якоруда Ви моля да разгледате и подложите на гласуване следното   

РЕШИ: 

 

Одобрява актуализацията на  поименен списък за капиталови 

разходи за 2019 г. по обекти и източници на финансиране. 

  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2019 ГОДИНА 

           лева 

№  

по 

ред 

Наименование и местонахождение на 

обектите 

било става 

01. Изграждане  на общински път „Якоруда - 

х.Трещеник” -  от главен път Е 84 

успоредно на  река Чесна до ж.п.прелеза на 

ж.п.линия Якоруда - Велинград 

100 000 0 

02. Изграждане на път ІV – 84025 – с.Конарско 

– с.Бел Камен 

231 200 331 200 

 ОБЩО: 331 200 331 200 

    

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 

ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА 

ЯКОРУДА ЗА 2018 ГОДИНА 
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№ по 

ред 

Наименование и местонахождение на 

обектите 

било става 

01. Изграждане на път ІV – 84025 – с.Конарско 

– с.Бел Камен 

979 459 979 459 

02.  „Реконструкция на площад и градска 

градина”в град Якоруда 

100 000 100 000 

02 Укрепване на улица между о.т. 77 и о.т. 78 

и от УПИ I до УПИ XVII, кв. 10, десен бряг 

на река Дрещенец, по плана на с. Черна 

Места, първи етап 

376 604 376 604 

 ОБЩО: 1 456 

063 

1 456 

063 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ ЗА 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

№ по 

ред 

Наименование и местонахождение на 

обектите 

било става 

01. Благоустрояване на улици в град Якоруда и 

с.Черна Места 

160 000 160 000 

 ОБЩО: 160 000 160 000 

 

 

РЕШЕНИЕ №64/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,   Общински съвет – 

Якоруда 

РЕШИ: 
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1. Одобрява извършените от Община Якоруда продажби, след 

проведени процедури по реда на чл.35, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.31, ал.1, т.1  и чл.75, ал.1 от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество – Якоруда, както следва: 

 

      Таванско помещение 2 /две/ с  площ  31.38 кв.м. /тридесет и 

един и тридесет и осем/ на етап груб строеж, находящо се на 

тавански етаж от четириетажна масивна сграда – частна общинска 

собственост, описана в Акт за частна общинска собственост 

№191/27.10.2009 год., находяща се в кв. 70, УПИ І, пл. № 1069 по 

плана на гр.     Якоруда - 1 951.00 лв. /хиляда деветстотин петдесет 

и един лв./; 

     Таванско помещение 3 /три/ с  площ  27.50 кв.м. /двадесет и 

седем и петдесет/ на етап груб строеж, находящо се на тавански 

етаж от четириетажна масивна сграда – частна общинска 

собственост, описана в Акт за частна общинска собственост 

№191/27.10.2009 год.,  находяща се в кв. 70, УПИ І, пл. № 1069 по 

плана на гр. Якоруда - 1 705.00 лв. /хиляда седемстотин и пет лв./; 

      Таванско помещение 4 /четири/ с  площ  28.53 кв.м. /двадесет и 

осем и петдесет и три/ на етап груб строеж, находящо се на 

тавански етаж от четириетажна масивна сграда – частна общинска 

собственост, описана в Акт за частна общинска собственост 

№191/27.10.2009 год.,  находяща се в кв. 70, УПИ І, пл. № 1069 по 

плана на гр. Якоруда - 1 771.00 лв. /хиляда седемстотин седемдесет 

и един лв./; 

     Таванско помещение 5 /пет/ с  площ  38.08 кв.м. /тридесет и 

осем и осем/ на етап груб строеж, находящо се на тавански етаж от 

четириетажна масивна сграда – частна общинска собственост, 

описана в Акт за частна общинска собственост №191/27.10.2009 год.,  

находяща се в кв. 70, УПИ І, пл. № 1069 по плана на гр. Якоруда - 

2 361.00 лв. /две хиляди триста шестдесет и един лв./; 
     Урегулиран поземлен имот IV /четири/ с планоснимачен № 1795 

/хиляда седемстотин деветдесет и пет/ в кв. 57 /петдесет и седем/ по 

плана на гр. Якоруда, с площ 342.40/ триста четиридесет и два и 

четиридесет/ кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 

227/21.03.2011 год. - на 9 000.00 лева /девет хиляди лв./ без ДДС; 

      2 /два/ броя гаражи с обща площ 54.00 /петдесет и четири/ 

кв.м., находящи се на I /първи/ етаж в допълнителна двуетажна 

сграда, изградена в УПИ /урегулиран поземлен имот/ I /първи/, 

планоснимачен № 75 /седемдесет и пет/ в кв. 14 четиринадесети/ по 

плана на с. Конарско, община Якоруда, описани в Акт за частна 
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общинска собственост № 1656/18.02.2019 год. - 7 200.00 лева /седем 

хиляди и двеста лв./ с ДДС; 

 

РЕШЕНИЕ №65/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/05.07.2019 година 

 

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

местната администрация и във връзка с възникнал пожар в жилищна 

сграда, находяща се в град Белица, община Белица и нанесени материални 

щети, Общински съвет-град Якоруда 

 

РЕШИ: 

1.Дава съгласие  да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер 

на 1000.00  (хиляда) лева на пострадалото от пожара семейство на Ахмед 

Усаин Талип и Фатиме Мустафа Весалова от гр. Белица, община Белица 

(за извършване на СМР за възстановяване на засегнатата жилищна сграда). 

 

2.Във връзка с т.1 от настоящето предложение, Общински съвет–Якоруда 

упълномощава Кмета на община Якоруда инж. Нуредин Кафелов да 

осигури необходимите средства.  

 

 

 

 

 

 

 

 


