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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-02/26.11.2019 година 

гр. Якоруда 

 

 

РЕШЕНИЕ № 02/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/26.11.2019 година 

 

Общински съвет – Якоруда прие следния дневен ред: 

 

   1. Предложение с вх. №ОбС-110/18.11.2019 г. от Председателя на 

Общински съвет – Якоруда Мердие Осман относно избор на временна 

комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация Якоруда; 

   2. Предложение с вх. №ОбС-114/19.11.2019 г. от Председателя на 

Общински съвет – Якоруда Мердие Осман относно определяне състава 

на Постоянните комисии към Общински съвет – Якоруда; 

   3. Предложение с вх. №ОбС-115/19.11.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно разрешение за изработване 

на ПУП – парцеларен план на външна водопроводна мрежа с. Бунцево, 

община Якоруда; 

        4. Предложение с вх. №ОбС-118/25.11.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно  удължаване срока на поет 

краткосрочен общински дълг; 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
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   5. Предложение с вх. №ОбС-119/25.11.2019 г. от Председателя на 

Общински съвет – Якоруда Мердие Осман относно определяне на 

делегат на Общински съвет в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България; 

   6. Разни 

 

 

РЕШЕНИЕ № 03/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/26.11.2019 година 

 

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

ЗМСМА, Общински съвет - Якоруда   

 

Р Е Ш И: 

 

Определя временна комисия по изготвяне на Правилника за 

организация и дейност на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и 

взаимодеиствието му с общинска администрация – Якоруда в състав: 

 

1. Мердие Мехмед Осман - Председател на Общински съвет – 

Якоруда. 

 

2. Муса Салих Али – общински съветник 

 

3. Салих Мустафа Шольов – общински съветник 

 

4. Золейка Али Иланска - общински съветник 

 

5. Вайдин Хасанов Мисанков – общински съветник 

 

6. Емине Мустафа Сапунджиева - общински съветник 

 

7. Алиш Шабанов Вакльов - общински съветник 
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8. Димитър Николов Мехомийски – общински съветник 

 

9. Сайфедин Мехмед Джурин – юрисконсулт в Община Якоруда. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 04/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/26.11.2019 година 

 

         

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1  от ЗМСМА Общински 

съвет - Якоруда       

 

РЕШИ: 

 

Избира следния състав  на постоянните комисии към Общински 

съвет – Якоруда: 

 

1. Постоянна комисия по ,,Градоустройство, строителство, 

архитектура, жилищна политика, инфраструктура, водоснабдяване и 

енергийно планиране”, както следва: 

Председател:        Муса Салих Али 

Зам.-председател:  Алиш Шабанов Вакльов 

Член:                      Мехмед Неджип Мехмед 

                            

2. Постоянна комисия по ,,Финанси, бюджет, стопанска политика и 

общинска собственост”, както следва: 

Председател:       Салих Мустафа Шольов 

Зам.-председател: Муса Ахмед Сирачки 

Член:                  Зюлфие Еркин Кьорова 
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3. Постоянна комисия по ,,Здравеопазване, социална политика, 

обществен ред, сигурност, граждански и човешки права, молби и 

жалби на граждани”, както следва: 

Председател:         Золейка Али Иланска 

Зам.-председател: Мехмед Неджип Мехмед 

Член:                      Димитър Николов Мехомийски. 

 

4. Постоянна комисия по ,,Опазване на околната среда, земеползване, 

крайградски и селски райони”, както следва: 

Председател:        Вайдин Хасанов Мисанков 

Зам.-председател:  Наско Танчев Котоманов 

Член:                       Сабри Мехмедов Кунгьов            .  

 

5. Постоянна комисия  по ,,Местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика, безопасност на движението, 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество”, както следва: 

Председател:          Емине Мустафа Сапунджиева 

Зам.-председател:  Сабри Абидин Мангов 

Член:                       Ахмед Али Ахмед 

 

6. Постоянна комисия по ,,Образование, наука, култура, 

вероизповедания, преименувания, децата, младежта, спорта и 

туризма”, както следва: 

Председател:          Алиш Шабанов Вакльов 

Зам.-председател:  Али Мехмед Карафеиз   

Член:                       Ваня Кирилова Гатдерова 

 

РЕШЕНИЕ № 05/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/26.11.2019 година 
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                  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 - парцеларен 

план за външна водопроводна мрежа за задоволяване на нуждите на село 

Бунцево, община Якоруда с обхват –землище на село Бунцево, община 

Якоруда с възложител Община Якоруда. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 06/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/26.11.2019 година 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и на основание чл. 13, във връзка 

с чл. 3 т. 2, чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение 

№120/Протокол №ОбС-07/15.10.2018 г. на Общински съвет гр.Якоруда във 

връзка чл.39 от Закона за публичните финанси Ви моля да разгледате и 

подложите на гласуване следното   

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за удължаване срока на  поет краткосрочен общински 
дълг при условията на чл. 3, т. 2 от Закона за общинския дълг с цел 
покриване на временен недостиг на парични средства, свързани с текущи 
плащания на Общината, чрез анексиране на договор за кредит, при 
следните параметри: 
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 Максимален размера на дълга –  400 000 лв. /четиристотин 

хиляди лева/; 

 Срок за издължаване на кредита — до 31.12.2020 г., с 

възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такси за предсрочно погасяване;   

 Валута на дълга — български лева; 

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем /кредит овърдрафт; 

 Намерение за усвояване – при временен недостиг на средства; 

 Начин и срок на усвояване – многократно в срок до 12 месеца 

от датата на подписване на Договор за кредит и/или анекси и 

споразумения към него. Общината да може да усвоява 

средствата от кредита на части или в пълен размер;  

 Лихвени условия – ежемесечно плащане на лихвата; 

 Условия за погасяване — в режим на овърдрафт;  

 Максимален годишен лихвен процент – 6% годишна лихва; 

 Намерения за погасяване – на части или изцяло в срок до 

31.12.2020 г. 

 Максимален размер на годишните такси и комисиони – 

съгласно Тарифата на банката и по конкретно договаряне, но 

не повече от 1,25% на годишна база; 

 Влияние на дълговото финансиране и на разходите по 

обслужването на дълга върху бюджета на общината – 

минимално;  

 

Обезпечение:  

 Особен залог по реда на ЗОЗ на бъдещи собствени общински 

приходи в размер на 778 000 лв. /седемстотин седемдесет и осем 

хиляди лева/ и върху банковите сметки, по които ще постъпват 

сумите. 

 Особен залог по реда на ЗОЗ на изравнителна субсидия от РБ в 

размер на не по-малко от 400 000 лв. /четиристотин хиляди лева/ и 

върху банковите сметки, по които ще постъпват сумите.   

 Залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение 

върху всички вземания на Общината, настоящи и бъдещи по 

следните сметки в национална и чуждестранна валута при 
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„Интернешънъл Асет Банк” АД, на които Общината е титуляр: 

набирателна сметка в лева с IBAN BG91IABG74583301126900; 

бюджетна сметка c IBAN BG03IABG74583101126900; 

разплащателна сметка в евро c IBAN BG38IABG74583401126900. 

 Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви, такси и 

комисиони, подписан от кмета. 

 Съгласие за директен дебит от следните сметки на Община 

Якоруда: набирателна сметка в лева с IBAN 

BG91IABG74583301126900; бюджетна сметка c IBAN 

BG03IABG74583101126900; разплащателна сметка в евро c IBAN 

BG38IABG74583401126900. 

 При анексиране на кредита, Общинският съвет дава съгласие и 

упълномощава кмета на община Якоруда да извърши необходимите 

действия пред банката за извършване на анексирането и при необходимост 

да предоставя допълнително обезпечение, да предприема и други действия, 

включително евентуално удължаване на срока на залога и др., както и да 

подписва нов запис на заповед за новия срок. 

 

2. Общинският съвет възлага на кмета да представлява община 

Якоруда пред „Интернешънъл Асет Банк” АД, да подпише Договор за 

кредит и/или анекси и споразумения към него, да учреди обезпеченията в 

полза на банката и да подпише всички свързани с тези сделки документи. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 07/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/26.11.2019 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал 2 и чл. 

27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет-Якоруда 

 

 

РЕШИ: 
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1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение 

на общините в Република България представителя на Общинския 

съвет 

 

    Мердие Мехмед Осман                    Председател на Общински 

съвет-Якоруда 

     (трите имена)                                                                    (позиция в 

ОбС) 

 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в 

заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от 

 

Емине Мустафа Сапунджиева     Председател на Комисията по 

„Местно самоуправление, нормативна уредба,  регионална политика, 

безопасност на движението, противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество  

(трите имена)                                                                    (позиция в 

ОбС) 

 

 

 


