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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-06/04.10.2019 година 
 

гр. Якоруда 

 
 

РЕШЕНИЕ № 89/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/04.10.2019 година 

 

Общински съвет – Якоруда прие следния дневен ред: 
 

 

   1. Предложение с вх. №ОбС-105/17.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно избор на временно изпълняващ 

длъжността кмет на общината и кметове на кметства в Община Якоруда; 

   2. Предложение с вх. №ОбС-106/17.09.2019 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 - частна общинска собственост, находяща се в парцел I, 

пл. № 496, кв. 54, по плана на гр. Якоруда на Министерството на 

вътрешните работи, за нуждите на УПБЗН Якоруда;  

   3. Предложение с вх. №ОбС-107/03.10.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда относно разрешение за разработване на Подробен устройствен 

план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват ПИ №1876 

и УПИ II – 1404, кв. 94 а по плана на гр. Якоруда; 

   4. Предложение с вх. №ОбС-108/03.10.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда относно разрешение за разработване на Подробен устройствен 

план –парцеларен план за трасе и оптичен кабел до базова станция в ПИ 

№029006, м. „Мангова могила” в землището на с. Смолево, община 

Якоруда; 

   5. Разни 

 

РЕШЕНИЕ № 90/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/04.10.2019 година 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 
област БЛАГОЕВГРАД 

ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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На основание чл.42, ал.8 и чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА и във връзка с 

предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019 година,  Общински съвет-град Якоруда 

 

 

РЕШИ : 

 
 
       Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет в срок до полагане 

на клетва от новоизбрания кмет 

 

 на Община Якоруда – г-жа Беди Мустафова Осман - Заместник-кмет; 

 на село Аврамово – г-жа Фатиме Реджеп Хърльова - изпълнител-

събирач „МП”; 

 на село Смолево – г-н Красимир Бисеров Мръкошов - изпълнител-

събирач „МП”; 

 на село Бел Камен – г-н Джемал Реджеп Терзи - изпълнител-събирач 

„МП”; 

 на село Конарско – г-н Алиш Муса Шибльов - изпълнител-събирач 

„МП”; 

 на село Бунцево – г-н Ибрахим Мехмед Карафеиз - изпълнител-

събирач „МП”; 

 на село Черна Места – г-жа Джемиле Сабриова Клечова - 

изпълнител-събирач „МП”; 

 на село Юруково – г-н Аки Мехмед Геройски – технически 

сътрудник. 

 

РЕШЕНИЕ №91/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/04.10.2019 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 
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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 

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. 

 

         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 №92/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/04.10.2019 година 

 

 

 

       На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал.1 

от Закона за устройство на територията и във връзка със заявление № 9400-

3481/ 01.10.2019 г. от Ахмед и Мустафа Сирачки, Общински съвет 

гр.Якоруда 

  

 

РЕШИ: 

 

          Разрешава да се изработи Подробен устройствен план – изменение на 

плана за регулация и застрояване в обхавт ПИ №1876 и УПИ II-1404, кв. 

94а по плана на град Якоруда, при спазване на нормативите за 

устройствена зона „Жм”- Пзастр. ≤ 50%; Кинт-1,2; Поз. ≥ 40%; Кота 

корниз ≤ 10 м. 
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РЕШЕНИЕ №93/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/04.10.2019 година 

 

 

              На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, 

ал.1 от Закона за устройство на територията и във връзка със заявление № 

9400-3492/ 02.10.2019 г. от „Теленор България” ЕАД, Общински съвет - 

Якоруда   

 

 

РЕШИ: 

 

 

       Разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен 

план за трасе на оптичен кабел до базова станция в ПИ № 029006, местност 

„Мангова могила” в землището на село Смолево, община Якоруда.         

  
 

 


