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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-10/29.10.2020 година 

гр. Якоруда 

 

РЕШЕНИЕ № 115/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 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-123/16.10.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената 

оценка от независим лицензиран оценител на имот – частна общинска 

собственост ПИ с пл. № 3, находящ се в с. Бел Камен и откриване на 

процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за продажба 

на горепосочения имот; 

3. Предложение с вх. №ОбС-124/16.10.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно извършване на дарение в 

полза на Мюсюлманско настоятелство - с. Черна Места на ПИ с 

идентификатор 87338.468.2 и ПИ с идентификатор 87338.468.3;  

4. Предложение с вх. №ОбС-125/20.10.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно определяне дейността по 

предоставянето на „ ТОПЪЛ ОБЯД”  като местна дейност по смисъла 

на Закона за публичните финанси; 

5. Предложение с вх. №ОбС-126/21.10.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно актуализиране на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост; 

6. Предложение с вх. №ОбС-127/21.10.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената 

оценка от независим лицензиран оценител на имот – частна общинска 

собственост, УПИ  III, пл. № 1643, находящ се в кв. 119 по плана на гр. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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Якоруда и откриване на процедура за провеждане на неприсъствен 

публичен търг за продажба на горепосочения имот; 

7. Предложение с вх. №ОбС-128/21.10.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената 

оценка от независим лицензиран оценител на имот – частна общинска 

собственост, УПИ  V, пл. № 1643, находящ се в кв. 119 по плана на гр. 

Якоруда и откриване на процедура за провеждане  на неприсъствен 

публичен търг за продажба на горепосочения имот; 

8. Предложение с вх. №ОбС-129/21.10.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 

разходи за командировки на Кмета на Община Якоруда за периода 

11.08.2020 г.-21.10.2020 г.; 

9. Предложение с вх. №ОбС-130/21.10.2020 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 11.08.2020 г.-21.10.2020 г.; 

10. Предложение с вх. №ОбС-131/23.10.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно изработване на ПУП-план 

за застрояване на имот с идентификатор 87338.134.16 по КККР на град 

Якоруда, м. „Белмекен”, с конкретно отреждане „за хотел и спортно-

тренировъчни съоръжения”; 

11. Предложение с вх. №ОбС-132/26.10.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно актуализация на поименен 

списък за капиталови разходи за 2020 г. по обекти и източници на 

финансиране; 

12. Предложение с вх. №ОбС-133/26.10.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие Община 

Якоруда да изразходва 30 % от натрупаните средства по чл. 64, ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63, 

ал. 4 и 7 от Закона за здравето; 

13. Предложение с вх. №ОбС-134/28.10.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие 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. 

14. Разни 

 

 

РЕШЕНИЕ № 116/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 година 
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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 с. Бел Камен община Якоруда, описан 

в Акт за частна общинска собственост № 2571 от 08.09.2020 год., 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 

със застроена площ 354.00 кв.м., без 3 стаи на I етаж, описан в Акт  

за частна общинска собственост № 2571/08.09.2020 год., за сумата от 

39 000.00 лв. /тридесет и девет хиляди лв./  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 2571 от 08.09.2020 год.,  находящ се в с. Бел Камен, 

община 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 № 117/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 година 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и чл.35, ал.5 от 

ЗОС,  чл.31, ал.1 т.5 и чл.38, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда на придобиване, 
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управление и разпореждане с общинско имущество - Якоруда,   Общински 

съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

 

        І.  Дава съгласие да бъде извършено дарение в полза на Мюсюлманско 

настоятелство – с. Черна Места, община Якоруда,  следните недвижими 

имоти – частна общинска собственост, а именно:   

 

 Поземлен имот с идентификатор 87338.468.2 /осем, седем, три, 

три, осем, точка, четири, шест, осем, точка, две/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Якоруда, 

одобрена със Заповед РД-18-722/15.10.2019 г. на изп. д. на АГКК, 

местност “Джурилец”, с трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване нива, 10 /десета/ категория, с 

обща площ от 1047 кв.м., номер по предходен план 468002, описан 

в Акт за частна общинска собственост № 2568/ 24.08.2020 год., при 

граници и съседи: ПИ 87338.468.1; ПИ 87338.468.3; ПИ 

87338.468.4; ПИ 87338.710.269; 

  

 Поземлен имот с идентификатор 87338.468.3 /осем, седем, три, 

три, осем, точка, четири, шест, осем, точка, три/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Якоруда, 

одобрена със Заповед РД-18-722/15.10.2019 г. на изп. д. на АГКК, 

местност “Джурилец”, с трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване нива, 10 /десета/ категория, с 

обща площ от 637 кв.м., номер по предходен план 468003, описан в 

Акт за частна общинска собственост № 2569/ 24.08.2020 год., при 

граници и съседи:  ПИ 87338.468.1; ПИ 87338.468.4; ПИ 

87338.468.2;  

 

        ІІ . Упълномощава Кмета на община Якоруда - инж. Нуредин 

Кафелов, да сключи договор за дарение в полза на Мюсюлманско 

настоятелство – с. Черна Места на описаните по-горе недвижими имоти - 

частна общинска собственост. Същите са необходими за разширяване на 

гробищния парк на с. Черна Места. 
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РЕШЕНИЕ № 118/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 година 

 

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

кандидатстването на община Якоруда по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане с проектно предложение по 

Процедура BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД”,   Общински съвет – 

Якоруда  

 

РЕШИ: 

      Определя дейността по предоставянето на „ТОПЪЛ ОБЯД” като местна 

дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, като финансирането 

се осигурява със средства по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане с проектно предложение по Процедура 

BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 119/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 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: 
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 Урегулиран поземлен имот III, с пл. № 1643, в кв. 119 по плана на гр. 

Якоруда, с площ 2851 кв.м., ведно с построената върху имота 

масивна едноетажна сграда – КОРПУС № 2, със застроена площ 864 

кв.м., описан в Нотариален акт № 129, том II, рег. № 1944, дело № 

305 / 2011 год.; 

 

 Урегулиран поземлен имот V, с пл. № 1643, в кв. 119 по плана на гр. 

Якоруда, с площ 2588 кв.м., ведно с построената в имотa масивна 

едноетажна сграда – столова и кухня, със застроена площ 660 кв.м., 

описан в Нотариален акт № 129, том II, рег. № 1944, дело № 305 / 

2011 год.; 

 
 

РЕШЕНИЕ № 120/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС,  чл. 31, ал.1, 

т.1, 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 гр. Якоруда, община Якоруда, описан 

в Нотариален акт № 129, том II, рег. № 1944, дело № 305 / 2011 год., а 

именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот III, с пл. № 1643, в кв. 119 по плана на 

гр. Якоруда, с площ 2851 кв.м., ведно с построената върху имота 

масивна едноетажна сграда – КОРПУС № 2, със застроена площ 864 

кв.м., описан в Нотариален акт № 129, том II, рег. № 1944, дело № 

305 / 2011 год., за сумата от 275 000.00 лева /двеста седемдесет и 

пет хиляди лв./ без ДДС; 
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      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 Нотариален акт № 

129, том II, рег. № 1944, дело № 305 / 2011 год., находящ се в гр. Якоруда, 

община Якоруда, при начална тръжна цена по така изготвената 

пазарна 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 № 121/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 година 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС,  чл. 31, 

ал.1, т.1, 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 гр. Якоруда, община Якоруда, описан 

в Нотариален акт № 129, том II, рег. № 1944, дело № 305 / 2011 год., а 

именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот V, с пл. № 1643, в кв. 119 по плана на 

гр. Якоруда, с площ 2588 кв.м., ведно с построената в имотa масивна 

едноетажна сграда – столова и кухня, със застроена площ 660 кв.м., 

описан в Нотариален акт № 129, том II, рег. № 1944, дело № 305 / 

2011 год., за сумата от 179 000.00 лева /сто седемдесет и девет 

хиляди лв./ без ДДС; 
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      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 Нотариален акт № 

129, том II, рег. № 1944, дело № 305 / 2011 год., находящ се в гр. Якоруда, 

община Якоруда, при начална тръжна цена по така изготвената 

пазарна 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 № 122/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 година 

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

Наредбата за командировките в страната, Общински съвет –Якоруда  

РЕШИ: 

        Одобрява извършените разходи за командировки за периода 

11.08.2020 год. -  21.10.2020 год. на Кмета на Община Якоруда – 

инж.Нуредин Кафелов в размер на 0.00 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 123/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 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 11.08.2020 
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год. – 21.10.2020 год., в размер на 4 660.00лева / четири хиляди 

шестотин и шестдесет лева/. 

 

РЕШЕНИЕ № 124/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 година 

 

           На основание чл. 21, ал.1, 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 имот с идентификатор 87338.134.16 по КККР на град 

Якоруда, местност „Белмекен”, община Якоруда с конкретно отреждане 

„за хотел и спортно-тренировъчни съоръжения” при спазване на 

параметрите на УЗ „Сро”: Пзастр. ≤ 20% ;  Кинт – 1,2; Поз.≥60%;  Кота 

корниз ≤ 15м.  с възложител инж. Христо Стоянов. 

 

          2.Одобрява задание за изработване на  Подробен устройствен план- 

план за застрояване на имот с идентификатор 87338.134.16 по КККР на 

град Якоруда, местност „Белмекен”, община Якоруда с конкретно 

отреждане „за хотел и спортно-тренировъчни съоръжения” при спазване на 

параметрите на УЗ „Сро”: Пзастр. ≤ 20% ;  Кинт – 1,2; Поз.≥60%;  Кота 

корниз ≤ 15м.  с възложител инж. Христо Стоянов. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 125/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 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 



 

10 
 

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 2020 г. по обекти и източници на финансиране. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2020 ГОДИНА 

           лева 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 

ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА 

ЯКОРУДА ЗА 2019  ГОДИНА 

 

№ 

по 

ред 

Наименование и местонахождение 

на обектите 

било става 

01. „Реконструкция на площад и 

градска градина” в град Якоруда 

12 458 12 458 

№  

по 

ред 

Наименование и местонахождение на 

обектите 

било става 

01. "Реконструкция и обновяване на площад и 

градска градина, УПИ III и УПИ V, кв. 67 

по плана на град Якоруда" 

 55 112 

02. Рехабилитация на общински път BGL2354-

84 Якоруда Разлог – х.Трещеник 

387 800 332 688 

 ОБЩО: 387 800 387 800 
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02.  "Реконструкция и обновяване на 

площад и градска градина, УПИ III 

и УПИ V, кв. 67 по плана на град 

Якоруда" 

767 388 767 388 

03. Ремонт на част от уличната мрежа 

на територията на община Якоруда 

- гр. Якоруда, с. Бунцево и с. Черна 

Места" 

102 612 102 612 

04. Рехабилитация на общински път 

BGL2354-84 Якоруда – Разлог – х. 

Трещеник 

274 696 0 

05. Рехабилитация на улици в  община 

Якоруда 

 274 696 

 ОБЩО: 1 157 154 1 157 154 

 

 

РЕШЕНИЕ № 126/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 година 

 

На основание § 41, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, 

(обн., ДВ, бр. 44/13.05.2020 г.); във връзка с чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от  Закона 

за здравето; чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8, и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 124, ал. 2 и 3 от 

Закона за публичните финанси, общински съвет гр. Якоруда      

                   РЕШИ: 

        I. Дава съгласие община Якоруда да разходва до 30% от натрупаните 

средства по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 

прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето, свързани с 

изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците в 

размер на 189 545.99 лв. за: 
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1. Събиране на отпадъци, образувани в резултат на обявена 

извънредна епидемична обстановка и транспортирането им до инсталации 

и съоръжения за третирането им; 

2. Осигуряване на съдове за събиране на отпадъци, образувани в 

резултат на обявена извънредна епидемична обстановка; 

3. Третиране на отпадъци, образувани в резултат на обявена 

извънредна епидемична обстановка; 

4. Поддържане на чистотата и дезинфекция на местата, 

предназначени за обществено ползване и осигуряване на техника и  

оборудване за дезинфекция и безопасност на публичните пространства и 

местата за обществено ползване. 

Максималният размер, на разходите (до 30 % от натрупаните 

отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)), 

които община Якоруда може да заяви е 189 549.99 лв. 

 

II. Делегира права на Кмета на община Якоруда да подготви 

заявление, да го подпише, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението 

по т. 1. 

 

РЕШЕНИЕ № 127/ПРОТОКОЛ №ОбС-10/29.10.2020 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 на: Начало - п.к. с общински път  

PAZ1062 и край с.Аврамово, с обща дължина 1520 км.  

2. Дава съгласие за стартиране на процедура за промяна на 

собствеността от публична общинска в публична държавна на 

участък 0+000 км до 0+980 км от общински път BLG1350/II-84, 

Юндола-Черна Места/-Аврамово. 



 

13 
 

3. Упълномощава кмета на община Якоруда да извърши всички правни 

и фактически действия и да внесе искане в МРРБ относно промяната 

на списъка на общинските пътища, както и да внесе решението в 

Агенция „Пътна инфраструктура” и да сключи споразумителен 

протокол за промяна на собствеността. 
 

 

 

 

 

 

 

 


