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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-12/18.12.2020 година 

гр. Якоруда 

 

 

РЕШЕНИЕ № 135/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 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-233 от Областен управител на 

област с административен център – гр.Благоевград с вх. №ОбС 

143/07.12.2020 г., относно прогласуване на Решение № 132 от 

Протокол №ОбС-11/12.11.2020 год. за прекратяване на правомощията 

на г-жа Мердие Осман като Председател на Общински съвет-Якоруда. 

Отмяна на Решение №133 от Протокол №ОбС-11/12.11.2020 год. 

Същото ще бъде разгледано в 14-дневен срок от приемане на 

Решението за прекратяване на правомощията на г-жа Мердие Осман 

като Председател на Общински съвет-Якоруда; 

3. Предложение с вх. №ОбС-137/05.11.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на план-сметка 

на необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване; 

4. Предложение с вх. №ОбС-138/13.11.2020 г. от общински съветник - 

Вайдин Хасанов Мисанков относно приемане на изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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администрация -Якоруда;  

5. Предложение с вх. №ОбС-139/23.11.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно разрешение за отпускане на 

финансова подкрепа на МБАЛ гр. Разлог, за Отделение по 

Рентгенология и образна диагностика; 

6. Предложение с вх. №ОбС-140/23.11.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Наредба за 

условията и реда за отглеждане на селскостопански и други животни 

на територията на Община Якоруда; 

7. Предложение с вх. №ОбС-141/02.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ на Вайде Мехмедова 

Карафеиз (вдовица), жител на с. Бунцево, община Якоруда; 

8. Предложение с вх. №ОбС-142/02.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на ПУП-

изменение на плана за регулация и застрояване в обхват ПИ с 

идентификатор 164, кв. 24 по плана на гр. Якоруда; 

9. Предложение с вх. №ОбС-144/09.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за 

удължаване срока на поет краткосрочен общински дълг; 

10.  Предложение с вх. №ОбС-145/09.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно Актуализация на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите- общинска 

собственост; 

11.  Предложение с вх. №ОбС-146/09.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената 

от независим лицензиран оценител оценка на имот – частна общинска 

собственост, УПИ V, находящ се в кв. 1 по плана на с. Юруково; 

12.  Предложение с вх. №ОбС-147/09.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 

от Община Якоруда продажби; 

13.  Предложение с вх. №ОбС-148 /09.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвените 

от независим лицензиран оценител оценки на  поземлени имоти - ПИ с 

идентификатор 87338.504.8 и ПИ с идентификатор 87338.504.9, 

местност „Драгиовец” и откриване на процедура за провеждане на 

неприсъствен публичен търг за продажба на посочените поземлени 

имоти; 

14.  Предложение с вх. №ОбС-149 /09.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 

разходи за командировки на Кмета на Община Якоруда; 

15.  Предложение с вх. №ОбС-150/09.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 
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разходи за изплащане на еднократни помощи на крайно нуждаещи се 

жители на Община Якоруда; 

16.  Предложение с вх. №ОбС-151/09.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно изменение и допълнение на 

Решение №126/Протокол № ОбС-10/29.10.2020 г.; 

17.  Предложение с вх. №ОбС-152/09.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената 

от независим лицензиран оценител оценка на  поземлен имот - ПИ с 

идентификатор 87338.651.10, местност „Сливина” и откриване на 

процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за продажба 

на посоченият поземлен имот; 

18.  Предложение с вх. №ОбС-153/11.12.2020 г. от Управителя на 

Общинска фирма „Строител-2001” ЕООД – Ахмед Кавалов  относно 

приемане на актуализацията на щатното разписание на длъжностите в 

общинска фирма „Строител-2001” ЕООД; 

19.  Предложение с вх. №ОбС-154/15.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Отчета за 

изпълнение на Регионална програма за управление на отпадъците на 

общините – Разлог, Банско, Белица и Якоруда за отчетната 2019 г.; 

20.  Предложение с вх. №ОбС-155/17.12.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно разкриване на дейността 

„Обществена трапезария” като местна дейност по смисъла на Закона за 

публичните финанси и нейното финансиране. 

21.  Разни 

 

 

 

 

    РЕШЕНИЕ № 136/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.11.2020 година 

 

На основание чл. 21 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и след проведено гласуване, Общински съвет – 

Якоруда 

 

Р Е Ш И: 

 

Комисията по избора да се състои от трима членове.  
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РЕШЕНИЕ № 137/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

 

На основание чл. 21 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и след проведено гласуване, Общински съвет – 

Якоруда 

 

Р Е Ш И: 

 

Избира Комисия по избора в  следния състав:  

1. Председател – Г-н Салих Шольов. 

2. Членове – Г-н Алиш Вакльов и г-жа Красимира Калайджиева. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 138/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

 

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

Якоруда 

 

 

РЕШИ: 

 

Потвърждава Решение № 132/Протокол №ОбС-11/12.11.2020 година, 

както следва: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с внесено искане от група 

общински съветници с вх. № ОбС 136/05.11.2020 г., след проведено 

гласуване, Общински съвет – Якоруда 

 

Р Е Ш И: 

 

Прекратява правомощията на г-жа Мердие Мехмед Осман като 

Председател на Общински съвет – Якоруда, считано от 12.11.2020 г. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 139/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Отменя Решение № 133/Протокол № ОбС – 11/12.11.2020 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 140/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 11 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 



 

6 
 

услугите на територията на община Якоруда за 2021 г., Общински съвет 

Якоруда  

РЕШИ: 

Одобрява план-сметка за необходимите приходи и разходи за 

сметосъбиране, сметоизвозване, депониране   на   битови   отпадъци   и   

поддържане   чистотата   на   териториите   за обществено ползване,както 

следва:    

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За такса “Битови отпадъци” – 2021 година 

Дейност Стойност 

ПРИХОДИ - ОБЩО 430 000 

1.Такса за битови отпадъци   

В това число  

1.1.от населението  140 000 

1.2.от предприятия и фирми  130 000 

2.Други местни приходи /изравнителна субсидия/ 90 000 

3.Данък недвижими имоти 70 000 

РАЗХОДИ - ОБЩО 430 000 

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 

контейнери, кофи и др. /ЗМДТ, чл. 66, ал.1, т.1/ 

2000 

Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за третирането им/ЗМДТ, чл.66, ал.1, т.2/,вкл.и ДДС по 

реда на Глава 19а от ЗДДС. 

220 200 

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията 

по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗМДТ, чл.66, 

ал.1, т.3/ 

192 200 
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РЕШЕНИЕ № 141/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във 

връзка с чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК, Общински съвет – Якоруда  

 

 

РЕШИ: 

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за 

организацията и дейността на  Общински съвет-Якоруда,  неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Якоруда, 

приет с Решение № 13 / Протокол №ОбС-03 / 30.12.2019 г.,  както следва: 

 

1.В глава Девета „Финансови правила по бюджета на Общинския 

съвет”,  чл.80 се изменя по следния начин:  

 

Било: 

Чл.80. „Общинските съветници получават възнаграждение, равно на 

200.00 /двеста/ лв. на заседание на Общинския съвет, но не повече от 70 

на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация за 

последния месец от предходното  тримесечие. При неучастие в заседание, 

общинският съветник не получава възнаграждение.” 

 

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване /ЗМДТ, чл.66, ал.1, т.4/ 

15 600 
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Става: 

Чл.80. „Общинските съветници получават възнаграждение, равно на 

300.00 /триста/ лв. на заседание на Общинския съвет, но не повече от 70 

на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация за 

последния месец от предходното  тримесечие. При неучастие в заседание, 

общинският съветник не получава възнаграждение.” 

 

2. В глава Девета „Финансови правила по бюджета на Общинския 

съвет”,  чл.81 се изменя по следния начин:  

Било: 

Чл.81. „Председателят на Общинския съвет получава 

възнаграждение за работата си в Общинския съвет в размер на 55 % от 

възнаграждението на Кмета на Община Якоруда при 5-часов работен 

ден.” 

Става: 

Чл.81.(1) „Председателят на Общинския съвет получава 

възнаграждение за работата си в Общинския съвет в размер на 40% от 

възнаграждението на Кмета на Община Якоруда при нерегламентирано и 

ненормирано работно време.” 

 

Създава се нова (2) „Заместник-председателят/ите на Общинския съвет 

получава/т възнаграждение за работата си в Общинския съвет в размер на 

60% от възнаграждението на Председателя на Общинския съвет при 

работно време – всеки работен ден от 15:00 до 17:00 часа.” 

3. В глава Девета „Финансови правила по бюджета на Общинския 

съвет”,  чл.82, се изменя по следния начин:  

Било: 

Чл.82. „Заместник-председателите на Общински съвет – Якоруда, 

председателите и членовете на постоянните и временни комисии 

получават по 100.00 лв. за участие в заседание на комисиите, но не повече 

от 70 на сто от средната брутна работна заплата в общинска 
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администрация за последния месец от предходното тримесечие. При 

неучастие в заседание, общинският съветник не получава 

възнаграждение.” 

Става: 

Чл.82. „Председателите и членовете на постоянните и временни 

комисии получават по 100.00 лв. за участие в заседание на комисиите, но 

не повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата в общинска 

администрация за последния месец от предходното тримесечие. При 

неучастие в заседание, общинският съветник не получава 

възнаграждение.” 

 

РЕШЕНИЕ № 142/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 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, за Отделение по Рентгенология и образна диагностика, в размер на 

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

Община Разлог. 

РЕШЕНИЕ № 143/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 133 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, чл. 8, във връзка с чл. 15, ал. 1 от 
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Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

 

Приема Наредбата за условията и реда за отглеждане на 

селскостопански и други животни на територията на община Якоруда 

 

РЕШЕНИЕ № 144/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило 

искане в Община Якоруда – Заявление с вх. № 9400-2816 / 05.10.2020 г. от 

Вайде Мехмедова Карафеиз, жител на с. Бунцево, община Якоруда, 

Общински съвет-град Якоруда 

 

РЕШИ: 

  

Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 

5000.00 (пет хиляди) лева на Вайде Мехмедова Карафеиз (вдовица), жител 

на с. Бунцево, община Якоруда - съпруга на починал общински съветник - 

Али Мехмед Карафеиз, за подпомагане нуждите на семейството 

 

 

РЕШЕНИЕ № 145/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с  чл.129, ал.1  от Закона за 

устройство на територията , Общински съвет - Якоруда   
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РЕШИ: 

 

 

         Одобрява Подробен устройствен план-изменение на плана за 

регулация и застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 164, кв. 

24 по плана на град Якоруда с цел урегулиране и конкретното му 

отреждане „за автосервиз”, и изменение на улична регулация в обхват 

УПИ I-325 „за стадион и спортна зала”, кв. 24 по плана на град Якоруда 

(между о.т. 380 и лицето на УПИ V-327, кв. 24 по плана на град Якоруда) с 

възложител г-н Благовест Иванов Стоянов. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 146/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 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: 

 Максимален размера на дълга –  400 000 лв. /четиристотин 

хиляди лева/; 
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 Срок за издължаване на кредита — до 31.12.2021 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 – 4 % годишна лихва; 

 Намерения за погасяване – на части или изцяло в срок до 

31.12.2021  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 

„Интернешънъл Асет Банк” АД, на които Общината е титуляр: 



 

13 
 

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 № 147/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 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: 
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 Урегулиран поземлен имот V в кв.1 по плана на с. Юруково, община 

Якоруда. Площ на имота – 775.00 кв.м., описан в Акт за частна 

общинска собственост № 2576/ 05.10.2020 г.; 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 148/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.37а 

от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество -гр.Якоруда и във връзка с постъпило заявление с вх. 

№ 94.00-2397/20.08.2020 год. от Джемал Муса Хюсеин, Общински съвет – 

Якоруда  

РЕШИ: 

         І. Одобрява изготвената от независим лицензиран оценител 

инж.Цветан Селмединов пазарна оценка на следния недвижим имот – 

частна общинска собственост, описан в Акт за частна общинска 

собственост № 2576/ 05.10.2020г., находящ се в кв.1 по плана на с. 

Юруково, община Якоруда, а именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот V в кв.1 по плана на с. Юруково, 

община Якоруда. Площ на имота – 775.00 кв.м. – 6 450.00 лв. 

/шест хиляди четиристотин 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 V в кв.1 по плана на с. Юруково, 

община Якоруда, площ на имота – 775.00кв.м., върху който е 

отстъпено право на строеж с Договор № 08-12-92/02.12.1985 год.  

 

РЕШЕНИЕ № 149/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,   Общински съвет – Якоруда 

РЕШИ: 

1. Одобрява извършените от Община Якоруда продажби, след 

проведени процедури по реда на чл.35, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.31, ал.1, т.1 и чл.75, ал.1 от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество – Якоруда, както следва: 

 

 Урегулиран поземлен имот XI /единадесети/, планоснимачен № 

1338 /едно, три, три, осем/ в кв. 103 /сто и три/ по плана на гр. 

Якоруда, община Якоруда, с площ 560.00 /петстотин и шестдесет/ 

кв.м., ведно с масивна едноетажна сграда със застроена площ 135.00 

/сто тридесет и пет/ кв.м., масивна едноетажна сграда със застроена 

площ 40.00 /четиридесет/ кв.м. и полумасивна пристройка със 

застроена площ 45.00 /четиридесет и пет/ кв.м., описани в Акт за 

частна общинска собственост № 2567 от 17.08.2020 год. - 69 500.00 

лева /шестдесет и девет хиляди и петстотин лв./ без ДДС; 
 

 Общинска сграда № 8 /осем/, с търговско предназначение на етап 

груб строеж, със застроена площ 40.00 /четиридесет/ кв.м., изградена 

в УПИ / Урегулиран поземлен имот/ IX /девети/ с планоснимачен № 

587 /пет, осем, седем/, кв. 63 /шестдесет и три/ по плана на гр. 

Якоруда, описан в Акт за общинска собственост № 2427 / 08.06.2020 

год. - 25 000.00 лева /двадесет и пет хиляди лв./ без ДДС; 

 

 Общинска сграда № 9 /девет/, с търговско предназначение на етап 

груб строеж, със застроена площ 40.00 /четиридесет/ кв.м., изградена 

в УПИ / Урегулиран поземлен имот/ IX /девети/ с планоснимачен № 

587 /пет, осем, седем/, кв. 63 /шестдесет и три/ по плана на гр. 

Якоруда, описан в Акт за общинска собственост № 2428 / 08.06.2020 

год. - 25 100.00 лева /двадесет и пет хиляди и сто лв./ без ДДС; 

 

2. Одобрява извършените от Община Якоруда продажби, след 

проведени процедури по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.37а от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество – Якоруда, както следва: 
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 Урегулиран поземлен имот ІV /четвърти/ в кв.1 /едно/ по плана на с. 

Юруково, община Якоруда, с площ – 700.00 /седемстотин/ кв.м., 

описан в Акт за частна общинска собственост № 2575/ 05.10.2020 г. - 

5 850.00 лв. /пет хиляди осемстотин и петдесет лв./ без ДДС; 

 

 

РЕШЕНИЕ № 150/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 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  изготвените от независим лицензиран оценител 

инж.Петър Тигалонов  пазарни оценки на следните поземлени имоти, 

находящи се в землището на гр. Якоруда, а именно: 

 

 Поземлен имот с идентификатор 87338.504.8 /осем, седем, три, 

три, осем, точка, пет, нула, четири, точка, осем/ 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 “Драгиовец”, с трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване - нива, 8 /осма/ категория, с 

обща площ от 373 кв.м., номер по предходен план 504008, описан в 

Акт за частна общинска собственост № 2582/ 15.10.2020 год., при 

граници и съседи: ПИ 87338.504.18; ПИ 87338.504.9; ПИ 

87338.510.315, за сумата от 1 865.00 лв. /хиляда осемстотин 

шестдесет и пет лв./ без ДДС; 

 

 Поземлен имот с идентификатор 87338.504.9 /осем, седем, три, 

три, осем, точка, пет, нула, четири, точка, девет/ 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 “Драгиовец”, с трайно предназначение на територията – 
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земеделска, начин на трайно ползване - нива, 8 /осма/ категория, с 

обща площ от 504 кв.м., номер по предходен план 504009, описан в 

Акт за частна общинска собственост № 2583/ 15.10.2020 год., при 

граници и съседи: ПИ 87338.504.8; ПИ 87338.504.18; ПИ 

87338.504.633; ПИ 87338.504.10; ПИ 87338.510.315, за сумата от 

2 520.00 лв. /две хиляди петстотин и двадесет 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 горепосочените поземлени имоти, находящи се в 

землището на гр. Якоруда, при начална тръжна цена по така 

изготвените пазарни оценки. 

      ІІІ. Упълномощава Кмета на община Якоруда - инж. Нуредин Кафелов,  

да сключи договор за покупко-продажба на описаните по-горе поземлени 

имоти - частна общинска собственост след провеждането на  неприсъствен 

публичен търг . 

 

 

РЕШЕНИЕ № 151/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 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 

22.10.2020 год. -  10.12.2020 год. на Кмета на Община Якоруда – 

инж.Нуредин Кафелов в размер на 0.00 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 152/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , Общински съвет –Якоруда 
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РЕШИ: 

        Одобрява извършените разходи за изплащане на еднократни помощи, 

на крайно нуждаещи се жители на Община Якоруда за периода 22.10.2020 

год. – 10.12.2020 год., в размер на 8 430.00лева /осем хиляди 

четиристотин и тридесет лева/. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 153/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 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, и във връзка с писмо с изх. 

№3656(1)/18.11.2020 г.на РИОСВ гр. Благоевград, общински съвет 

гр.Якоруда  

РЕШИ: 

Приема следните изменения и допълнения на Решение 

№126/Протокол №ОбС-10/29.10.2020 г.: 

        

Било:     

        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 189 549.99 лв.за: 

1.Събиране на отпадъци, образувани в резултат на обявена 

извънредна епидемична обстановка и транспортирането им до инсталации 

и съоръжения за третирането им; 
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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 

 

Става: 

 

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 до 125 000 лв.за: 

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; 
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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 до 125 000 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 № 154/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 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.Петър Тигалонов  пазарна оценка на следния поземлен имот, находящ 

се в землището на гр. Якоруда, а именно: 

 

 Поземлен имот с идентификатор 87338.651.10 /осем, седем, три, 

три, осем, точка, шест, пет, едно, точка, едно, нула/ 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 “Сливина”, с трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване - нива, 8 /осма/ категория, с 

обща площ от 1180 кв.м., номер по предходен план 651010, описан 
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в Акт за частна общинска собственост № 1184/ 11.04.2017 год., при 

граници и съседи: ПИ 87338.651.9; ПИ 87338.714.936; ПИ 

87338.651.13; ПИ 87338.651.12; ПИ 87338.651.11; за сумата от 

5 900.00 лв. /пет хиляди и деветстотин 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 поземлен имот, находящ се в землището на 

гр. 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 поземлен 

имот - частна общинска собственост след провеждането на  неприсъствен 

публичен търг . 

 

 

РЕШЕНИЕ № 155/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

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

местната администрация и Наредбата за условията и реда, при които 

Община Якоруда упражнява правата си на собственик върху търговските 

дружества, Общински съвег-Якоруда 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Приема актуализация на щатното разписание на длъжностите в 

общинска фирма „Стрител-2001” ЕООД, съгласно приложението; 

2. Упълномощава Управителя на общинска фирма „Строител -2001” 

ЕООД да предприеме последващи действия във връзка с 

актуализацията на щатното разписание. 
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РЕШЕНИЕ № 156/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

         На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общинския съвет –

Якоруда  

                    РЕШИ: 

       Приема отчета  за изпълнение на  Регионална програма за управление 

на отпадъците на общините - Разлог, Банско, Белица и Якоруда за 

отчетната 2019 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 157/ПРОТОКОЛ №ОбС-12/18.12.2020 година 

 

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

кандидатстването на община Якоруда пред Фонд „Социална закрила” с 

проектно предложение „Закупуване на оборудване, необходимо за 

осъществяване на дейността на Домашен социален патронаж – гр. 

Якоруда”, Общински съвет – гр. Якоруда 

РЕШИ: 

   Разкрива дейността „Общиствена трапезария” като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси, която няма да се финансира 

като делегирана от държавата дейност, а със средства по Оперативни 

програми, Фонд „Социална закрила” и други национални и външни 

източници на финансиране 

 

 


