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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-06/22.05.2020 година 

гр. Якоруда 

РЕШЕНИЕ № 49/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 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-36/25.02.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно отменяне на „План за защита при 

бедствия на община Якоруда” приет с Решение №53/Протокол №ОбС-

05/19.02.2016 г. и приемане на „План за защита при бедствия на община 

Якоруда”; 

3. Предложение с вх. №ОбС-52/29.04.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за подготвяне и  

кандидатстване на общината с проектно предложение „Патронажна 

грижа в община Якоруда”; 

4. Предложение с вх. №ОбС-53/29.04.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно изменение и допълнение на Наредба 

за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост; 

5. Предложение с вх. №ОбС-54/29.04.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно изменение и допълнение на Решение 

№38/Протокол № ОбС - 04/10.02.2020 г.; 

6. Предложение с вх. №ОбС-55/12.05.2020 г. от Временна комисия за 

изготвяне на предложения за съдебни заседатели относно одобряване на 

списък с кандидати за съдебни заседатели за нуждите на 

правораздаването в съдебния район на Районен съд - Разлог; 

7. Предложение с вх. №ОбС-56/12.05.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 
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– инж. Нуредин Кафелов относно разрешение за изработване на ПУП-

план за застрояване в землището на с. Смолево, община Якоруда; 

8. Предложение с вх. №ОбС-57/12.05.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно приемане на „Краткосрочна програма 

за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива 2020-2022 г.”; 

9. Предложение с вх. №ОбС-58/12.05.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно приемане на „Дългосрочна програма 

за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива 2020-2029 г.”; 

10. Предложение с вх. №ОбС-59/12.05.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно упълномощаване кмета на община 

Якоруда да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  за обезпечаване на 

100% от заявения размер на авансово плащане  по Проект „Изграждане 

на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и 

обзавеждане в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, община 

Якоруда; 

11. Предложение с вх. №ОбС-60/12.05.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно упълномощаване кмета на община 

Якоруда да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване на 

100% от заявения размер на ДДС към авансово плащане по Проект 

„Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително 

оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий”, община Якоруда; 

12. Предложение с вх. №ОбС-61/12.05.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно упълномощаване кмета на община 

Якоруда да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  за обезпечаване на 

100% от заявения размер на авансово плащане  по Проект „Изграждане 

на открити спортни площадки в гр. Якоруда, община Якоруда”; 

13. Предложение с вх. №ОбС-62/12.05.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно упълномощаване кмета на община 

Якоруда да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  за обезпечаване на 

100% от заявения размер на ДДС към  авансово плащане  по Проект 

„Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, община 

Якоруда”; 

14. Предложение с вх. №ОбС-63/18.05.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно разрешение за отпускане на 

финансова подкрепа на МБАЛ гр. Разлог в размер на 5 /пет хиляди/ 

лева; 
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15. Предложение с вх. №ОбС-65/19.05.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно актуализиране на Годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост; 

16. Предложение с вх. №ОбС-66/19.05.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно откриване на процедура за 

провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на 

земеделски земи – ЧОС, с  начин на трайно ползване-ниви над 10.000 

дка за срок от 5/пет/ години; 

17. Предложение от Управителя на общинска фирма „Строител 2001” 

ЕООД – Ахмед Кавалов относно бракуване на моторни превозни 

средства и вещи. 

18. Разни 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

         

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия и 

във връзка с Указания за разработването и готовността за изпълнение на 

плановете за защита при бедствия, изготвени от Съвета за намаляване на 

риска от бедсвтия към МС на Р. България, след съгласуване с Областния 

съвет за намаляване на риска от бедствия на 09.10.2019г., Общински съвет 

– Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

1. Отменя  „План за защита при бедствия на община Якоруда”, приет 

с решение №53/протокол №ОбС-05/19.02.2016г. 

2. Приема  „План за защита при бедствия на община Якоруда” със 

следните части: 

 Част I – Защита при земетресения; 

 Част II – Защита при наводнения; 

 Част III – Защита при ядрена и радиационна авария; 
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РЕШЕНИЕ № 51/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

 

 

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с 

кандидатстването на община Якоруда по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 - 2020, процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент3”  с проектно 

предложение „Патронажна грижа в община Якоруда”, Общински съвет 

гр. Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Якоруда да подготви и кандидатства с 

проектно предложение  „Патронажна грижа в община Якоруда” по 

процедура чрез директно  предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания–Компонент3”.    

 

2. Упълномощава Кмета на Община Якоруда да извърши всички 

необходими действия, свързани с подаване на проектното предложение 

по горецитираната процедура чрез директно  предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 52/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

 

       На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС, във връзка с 

изменения в Закона за общинската собственост / ДВ, бр. 60 от 2019 г., в 

сила от 30.07.2019 г./, касаещи условията за предоставяне на имоти – 
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общинска собственост за ползване от политически партии и оптимизиране 

работата на общинска администрация и разходите, свързани с 

провеждането на търгове и конкурси, моля да разгледате и подложите на 

гласуване следното 

 

РЕШИ: 

 

           Приема изменение и допълнение на Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 

Якоруда, Общински съвет - Якоруда, приета с Решение №80/Протокол № 

ОбС-08/08.08.2008 год., както следва: 

 

1.  В раздел трети – Управление на нежилищни имоти, частна 

общинска собственост чл. 21, ал.3 се изменя по следния начин: 

 

Било: 

 

Чл.21, ал.3 „Отдаването под наем на имоти по ал.1 за нуждите на 

общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на 

условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва 

без търг или конкурс, със заповед на кмета на общината. Размерът на 

наема се определя при условията на Закона за политическите партии.” 

 

Става: 

 

Чл.21, ал.3 „Безвъзмездното предоставяне на имоти по ал.1 за нуждите 

на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на 

условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва 

без търг или конкурс, със заповед на кмета на общината.” 

 

2.  В раздел втори – Провеждане на публичен търг чл. 75, ал.4 се 

изменя по следния начин: 
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Било: 

 

Чл.75, ал.4 „Комисията по провеждане на публичен търг е от седем 

члена, от които: трима общински съветници, трима общински 

служители и един юрист. Тя се назначава от Кмета на общината в срок 

до три дни след изтичане срока за подаване на документите от 

участниците в търга. В състава на комисията по провеждането на 

търговете или конкурсите се включват кметовете на кметства или 

определен от него служител или кметските наместници в случаите, в 

които предоставянето под наем или разпореждането с имоти е 

територията на съответното кметство.” 

 

Става: 

 

Чл.75, ал.4 „Комисията по провеждане на публичен търг се състои от 

три до пет члена, като в състава и задължително се включва 

правоспособен юрист. Тя се назначава от Кмета на общината в срок до 

три дни след изтичане срока за подаване на документите от участниците 

в търга. В състава на комисията по провеждането на търговете или 

конкурсите се включват кметовете на кметства или определен от него 

служител или кметските наместници в случаите, в които 

предоставянето под наем или разпореждането с имоти е територията на 

съответното кметство.” 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 53/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 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   
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РЕШИ: 

 

      I. Във връзка с чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ изменя и допълва Решение № 38/ 

Протокол № ОбС-04/10.02.2020 г. в част II, както следва: 

 

Било: 

           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 (приложение № 2) на територията на община Якоруда, на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ по цена 17,50 лв. на декар съгласно Приложение №1 към 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета с Решение №80/Протокол №ОбС – 08/08.08.2008 г. 

 

Става: 

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

година, без търг или конкурс, посочените в Приложение 2 имоти от ОПФ 

на територията на община Якоруда, с начин на трайно ползване - ниви. 

        2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем/аренда за срок от 5 /пет/ 

стопански години, без търг или конкурс, съгласно чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, 

посочените в Приложение № 2 имоти от ОПФ на територията на община 

Якоруда, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ по цена,  определена по пазарен механизъм от 

лицензиран оценител. 
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          IІ. Възлага на Кмета на община Якоруда изпълнението на 

настоящото решение.  

 

РЕШЕНИЕ № 54/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

 

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

местната администрация, във връзка чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната 

власт и чл.8 от Наредба № 7 / 28.09.2017г. за съдебните заседатели, 

издадена от Висшия съдебен съвет, Общински съвет-град Якоруда 

 

 

РЕШИ: 

 

 

Предлага следните кандидати за съдебни заседатели за предстоящия 4 

(четири) годишен мандат, за нуждите на правораздаването в съдебния 

район на Районен съд-Разлог: 

 

         1. г-н Орхан Хасанов Мисанков; 

         2. г-н Сайфедин Мехмед Джурин; 

         3. г-жа Зелха Хюсеин Караасан; 

         4. г-жа Хатидже  Хюсеин Трамбуцова; 

         5. г-жа Райна Василева Бамбова. 

 

РЕШЕНИЕ № 55/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 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: 

 

          1. Разрешава да се изработи Подробен устройствен план- план за 

застрояване на част от имот с идентификатор 32603.35.116 по КККР на 

село Смолево, община Якоруда с конкретно отреждане „за 

селскостопанска постройка за отглеждане на животни” при спазване н 

следните устройствени показатели: Пзастр. ≤ 20% и  Кинт – 0,4 от 

застроен двор с възложител г-жа Емине Мустафова Бодева. 

 

2. Одобрява задание за изработване на  Подробен устройствен план- план 

за застрояване на част от имот с идентификатор 32603.35.116 по КККР на 

село Смолево, община Якоруда с конкретно отреждане „за 

селскостопанска постройка за отглеждане на животни” при спазване н 

следните устройствени показатели: Пзастр. ≤ 20% и  Кинт – 0,4 от застроен 

двор с възложител г-жа Емине Мустафова Бодева. 

 

РЕШЕНИЕ № 56/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

 

           На основание чл. 21, ал 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.10, 

ал.1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници , Общински 

съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

         Приема „Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2022 г.” 
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РЕШЕНИЕ № 57/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

             На основание чл. 21, ал 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  

чл.10, ал.1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници , 

Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

          Приема „Дългосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2029 г.” 

 

 

РЕШЕНИЕ № 58/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

 

На основание: чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.005-0012-C01 от 

10.05.2019 г.по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за 

Проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително 

оборудване и обзавеждане в Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий", 

община Якоруда”, сключен между сключен между Община Якоруда и ДФ 

„Земеделие”, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цар 

Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, представляван от Изпълнителния 

директор – Васил Георгиев Грудев, Общински съвет – гр.Якоруда 

 

РЕШИ: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Якоруда  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие”  в  размер  на  236 491,45 лв. (двеста тридесет и шест 
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хиляди четиристотин деветдесет и един лв. и четирдесет и пет стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG06RDNP001-

7.005-0012-C01 от 10.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“  на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. за Проект „Изграждане на закрита спортна 

инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно 

училище "Св. св. Кирил и Методий", община Якоруда”, сключен между 

Община Якоруда и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Якоруда да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 

BG06RDNP001-7.005-0012-C01 от 10.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет – 

гр.Якоруда, проведено на 22.05.2020 г. ,  Протокол № 06, т. 10 от дневния 

ред по доклад № ... / ... при кворум от 17 общински съветника и след 

проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация поименно гласуване - с 17 гласа „за”, 0 „против” 

и „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на общински 

съвет – гр.Якоруда. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 59/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

 

На основание: чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.005-0012-C01 от 

10.05.2019 г.по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за 

Проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително 
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оборудване и обзавеждане в Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий", 

община Якоруда”, сключен между сключен между Община Якоруда и ДФ 

„Земеделие”, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цар 

Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, представляван от Изпълнителния 

директор – Васил Георгиев Грудев, Общински съвет – гр.Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Якоруда  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие”  в  размер  на  47 298,29 лв. (четиридесет и седем хиляди 

двеста деветдесет и осем лева и двадесет и девет стотинки) за обезпечаване 

на 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG06RDNP001-7.005-

0012-C01 от 10.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“  на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. за Проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, 

включително оборудване и обзавеждане в Средно училище "Св. Св. Кирил 

и Методий", община Якоруда”, сключен между Община Якоруда и ДФ 

„Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Якоруда да подготви необходимите 

документи за получаване на ДДС към авансовото плащане по договор № 

BG06RDNP001-7.005-0012-C01 от 10.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет – 

гр.Якоруда, проведено на 22.05.2020 г. ,  Протокол № 06 , т 11 от дневния 

ред по доклад № ... / ... при кворум от 17 общински съветника и след 

проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация поименно гласуване - с 17гласа „за”, 0 „против” и 

„въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на общински съвет 

– гр.Якоруда. 
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РЕШЕНИЕ № 60/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

 

 На основание: чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0030-C01 от 

10.05.2019 г.по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за 

Проект „Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, община 

Якоруда“, сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие”, със 

седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цар Борис III” № 136, 

БУЛСТАТ 121100421, представляван от Изпълнителния директор – Васил 

Георгиев Грудев, Общински съвет – гр.Якоруда 

 

РЕШИ: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Якоруда  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие”  в  размер  на  48 765,26 лв. (четирдесет и осем хиляди 

седемстотин шестдесет и пет лева и двадесет и шест стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG06RDNP001-

7.007-0030-C01 от 10.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“  на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. за Проект „Изграждане на открити спортни 

площадки в гр. Якоруда, община Якоруда“, сключен между Община 

Якоруда и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Якоруда да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 

BG06RDNP001-7.007-0030-C01 от 10.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 
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Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет – 

гр.Якоруда, проведено на 22.05.2020 г. ,  Протокол № 06 , т. 12 от дневния 

ред по доклад № ... / ... при кворум от 17 общински съветника и след 

проведено съгласно чл. 27, ал. 5. от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация поименно гласуване - с 17 гласа „за”, 0 „против” 

и „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на общински 

съвет – гр.Якоруда. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 61/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

 

На основание: чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0030-C01 от 

10.05.2019 г.по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за 

Проект „Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, община 

Якоруда“, сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие”, със 

седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цар Борис III” № 136, 

БУЛСТАТ 121100421, представляван от Изпълнителния директор – Васил 

Георгиев Грудев, Общински съвет – гр.Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Якоруда  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие”  в  размер  на  9 753,05 лв. (девет хиляди  седемстотин 

петдесет и три лева и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения 



 15 

размер на ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №  BG06RDNP001-7.007-0030-C01 от 

10.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за 

Проект „Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, община 

Якоруда“, сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Якоруда да подготви необходимите 

документи за получаване на ДДС към авансовото плащане по договор № 

BG06RDNP001-7.007-0030-C01 от 10.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет – 

гр.Якоруда, проведено на 22.05.2020 г. ,  Протокол № 06 , т. 13 от дневния 

ред по доклад № ... / ... при кворум от 17 общински съветника и след 

проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация поименно гласуване - с 17 гласа „за”, 0 „против” 

и „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на общински 

съвет – гр.Якоруда. 

 

РЕШЕНИЕ № 62/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

 

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

извънредна епидемична обстановка на територията на Република България 

и въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на 

COVID 19, Общински съвет –Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

        Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа на МБАЛ гр. Разлог 

в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. Същата да се преведе по банковата 

сметка на Община Разлог. 
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РЕШЕНИЕ № 63/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 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 

 

Р Е Ш И: 

        Актуализира Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2020 година, приета с Решение № 20 от 

Протокол № ОбС -04/10.02.2020 г. в частта:  

 

1. РАЗДЕЛ III. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, като добавя следните недвижими имоти – частна 

общинска собственост, а именно: 

 

 Общинска сграда № 6 с търговско предназначение със застроена 

площ 40.00 кв.м., находяща се в парцел IX, кв. 63 по плана на гр. 

Якоруда; 

 

 Общинска сграда № 7 с търговско предназначение със застроена 

площ 40.00 кв.м., находяща се в парцел IX, кв. 63 по плана на гр. 

Якоруда; 

 

 Общинска сграда № 8 с търговско предназначение със застроена 

площ 40.00 кв.м., находяща се в парцел IX, кв. 63 по плана на гр. 

Якоруда; 

 

 Общинска сграда № 9 с търговско предназначение със застроена 

площ 40.00 кв.м., находяща се в парцел IX, кв. 63 по плана на гр. 

Якоруда; 

 

 Урегулиран поземлен имот XI, пл. № 1338 в кв. 103 по плана на гр. 

Якоруда,  ведно с масивна едноетажна сграда със застроена площ 

135.00 кв.м., масивна едноетажна сграда със застроена площ 40.00 
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кв.м. и полумасивна пристройка със застроена площ 45.00 кв.м.. 

Площ на имота – 1001.00 кв.м.; 

 

 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.; 

 

 

РЕШЕНИЕ № 64/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 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. 
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РЕШЕНИЕ № 65/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/22.05.2020 година 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация и Наредбата за условията и реда, при които 

Община Якоруда упражнява правата си на собственик върху търговските 

дружества, Общински съвет-Якоруда 

РЕШИ: 

Приема да бъдат бракувани следните моторни превозни средство и 

вещи: 

1. ЩАЕР Бетоновоз, рег. №Е3140ВВ, рама №  

VAN1491YY492Y8529; 

2. ГАЗ СМЕТОСЪБИРАЧ, рег. № Е6182АМ, рама №58418; 

3. Валяк самоходен „Диара”; 

4. Компресор – Дизелов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


