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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-09/14.09.2020 година 

гр. Якоруда 

 
РЕШЕНИЕ № 106/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/14.09.2020 година 

Общински съвет – Якоруда прие следния дневен ред: 

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

инж. Нуредин Кафелов; 

2. Разглеждане на Заповед №ОА-АК-174//01.09.2020 год. от Областен 

управител на   област с административен център – гр.Благоевград, 

относно върнато Решение № 99  от Протокол №ОбС-08/17.08.2020 

год.; 

3. Разглеждане на Заповед №ОА-АК-175//01.09.2020 год. от Областен 

управител на   област с административен център – гр.Благоевград, 

относно върнато Решение № 101 от Протокол №ОбС-08/17.08.2020 

год. ; 

4. Предложение с вх. №ОбС-116/08.09.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно актуализиране на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост; 

5. Предложение с вх. №ОбС-117/08.09.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на задание за 

проектиране на ПУП- парцеларен план за трасе на подземна кабелна 

захранваща линия HH 1kV  за нуждите на стационарна контролна 

единица АУЗПТ/СКТ №1076 на Път II 84, „Баня-Якоруда”, км. 87+500; 

6. Предложение с вх. №ОбС-118/11.09.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за 

изменение на списъка на общинските пътища на територията на 

община Якоруда като общински път с номер и наименование  

BLG1350/II-84, Юндола- Черна Места/Аврамово с дължина 2500 км да 

бъде променен като начало на трасето е п.к. с PAZ1062 и край на 

трасето с.Аврамово с обща дължина 1520 км; 

7. Предложение с вх. №ОбС-119/11.09.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно определяне на членове на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия; 

8. Разни 

8.1. Предложение с вх. №ОбС-121/11.09.2020 г. от  Постоянна комисия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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по „Здравеопазване, социална политика, обществен ред, сигурност, 

граждански и човешки права, молби и жалби на граждани” и 

Постоянна комисия по „Финанси, бюджет, стопанска политика и 

общинска собственост” към Общински съвет-Якоруда относно 

отпускане на еднократна финансова помощ на Фатиме Муса Табак, 

жител на с. Конарско, община Якоруда. 

8.2. Предложение с вх. №ОбС-122/11.09.2020 г. от  Постоянна комисия 

по „Здравеопазване, социална политика, обществен ред, сигурност, 

граждански и човешки права, молби и жалби на граждани” към 

Общински съвет-Якоруда относно отпускане на еднократна 

финансова подкрепа Съюза на слепите. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 107/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/14.09.2020 година 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА ,  Общински съвет – Якоруда 

РЕШИ: 

Отменя Решение № 99/Протокол № ОбС – 08/17.08.2020 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 108/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/14.09.2020 година 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА ,  Общински съвет – Якоруда 

РЕШИ: 

Потвърждава Решение №101 /Протокол № ОбС – 08/17.08.2020 г. , 

както следва: 

І. Одобрява изготвената от независим лицензиран оценител инж.Цветан 

Селмединов пазарна оценка на следния недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в кв.1 по плана на с. Юруково, община Якоруда, а 

именно: 
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 Урегулиран поземлен имот ІV в кв.1 по плана на с. Юруково, 

община Якоруда. Площ на имота – 700.00 кв.м. – 5 850.00 лв. /пет 

хиляди осемстотин и петдесет лева/ без ДДС. 
 

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

извърши всички необходими действия по продажбата на земя, частна 

общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея 

сграда /къща/, представляваща  УПИ ІV в кв.1 по плана на с. Юруково, 

община Якоруда, площ на имота – 700.00кв.м., върху който е 

отстъпено право на строеж с Договор № 08-12-19/23.03.1987 год.  

 

РЕШЕНИЕ № 109/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/14.09.2020 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 следния недвижим имот – частна 

общинска собственост, а именно: 

 

 Поземлен имот с пл. № 3 по плана на с. Бел Камен, община Якоруда, 

с площ 1525.00 кв.м., ведно с масивна двуетажна сграда, описан в 

Акт  за частна общинска собственост № 2571/08.09.2020 год.; 

 

 

РЕШЕНИЕ № 110/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/14.09.2020 година 

       На основание чл.21, ал1, т.11и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1; чл.124б, ал.1 от 
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Закона за устройство на територията, и във връзка с постъпило  заявление 

с наш вх.№ 9400-2439 / 21.08.2020г. от Агенция „ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“, Общински съвет - Якоруда  

РЕШИ: 

1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план 

– Парцеларен план за трасе на подземна кабелна захранваща 

линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица 

АУЗПТ/СКТ №1076 на Път II-84, “Баня-Якоруда“, км 87+500 в 

обхват поземлен имот с идентификатор 86101.24.287 по КККР на с. 

Юруково, общ. Якоруда. 

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за трасе на подземна кабелна захранваща 

линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица 

АУЗПТ/СКТ №1076 на Път II-84, “Баня-Якоруда“, км 87+500 в 

обхват поземлен имот с идентификатор 86101.24.287 по КККР на с. 

Юруково, общ. Якоруда. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 111/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/14.09.2020 година 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация ,   Общински съвет – Якоруда 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие списъка на общинските пътища на територията на 

община Якоруда да бъде изменен, като общински път с номер и 

наименование  BLG1350/II-84, Юндола-Черна Места/Аврамово с 

дължина 2500 км да бъде променен като начало на трасето е п.к. с 

PAZ1062 и край на трасето с.Аврамово с обща дължина 1520 км. 

2. Упълномощава кмета на община Якоруда да извърши всички правни 

и фактически действия, необходими за промяна на списъка на 

общинските пътища на територията на община Якоруда. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 112/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/14.09.2020 година 

                       На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация, чл. 64 и чл. 64а, от Закона за 

защита при бедствия, Общински съвет –Якоруда  
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РЕШИ: 

     Определя за членове на Областен съвет за намаляване на риска от 

бедствия следните лица: 

Като оправомощен представител на Кмета на община Якоруда – г-н 

Ибрахим Карафеиз – секретар на община Якоруда и г-н Мехмед Мехмед – 

представител на Общински съвет-Якоруда. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 113/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/14.09.2020 година 

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

искане в Община Якоруда – Заявление с вх. № 9400-2690/ 10.09.2020 г. от 

Фатиме Муса Табак (вдовица)  жител на с. Конарско, община Якоруда, 

Общински съвет –Якоруда  

РЕШИ: 

        Разрешава да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер 

на 1760.00 /хиляда седемстотин и шестдесет/ лева за покриване на нужди 

от първа необходимост и задължения. 

 

РЕШЕНИЕ № 114/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/14.09.2020 година 

 

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

искане в Община Якоруда – Молба с вх. № 9400-2689/11.09.2020 г. от 

Костадин Асенов Сковърданов, председател на РСО гр. Разлог, Общински 

съвет –Якоруда  

РЕШИ: 

        Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа в размер на 300.00 

лева /триста лева/, необходима за подпомагане на нуждаещите се хора от 

Съюза на слепите на територията на Община Якоруда  . 

 


