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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-02/16.04.2021 година 

гр. Якоруда 

 

РЕШЕНИЕ № 21/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 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-24/18.02.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената 

от независим лицензиран оценител пазарна оценка на терен общинска 

собственост – ПИ с  пл. №1819, кв. 103 по плана на гр. Якоруда; 

3. Предложение с вх. №ОбС-26/09.03.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на проект за 

ПУП- парцеларен план за обект „Реконструкция на външен 

водопровод на село Черна Места”;  

4. Предложение с вх. №ОбС-28/10.03.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за отпадане 

на задължението за заплащане на наемна цена по действащи наемни 

правоотношения за наематели на общински нежилищни имоти на 

територията на Община Якоруда, които са пряко засегнати от 

въведените със Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед РД-01-

52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България за 

периода от 25.11.2020 г. до 28.02.2021 г.; 

5. Предложение с вх. №ОбС-31/07.04.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за 

откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг 

за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска 

собственост, с начин на трайно ползване – ниви, с площ над 10.000 дка 

за срок от 5 /пет/ години; 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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6. Предложение с вх. №ОбС-32/07.04.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на приложения 

Допълнителен списък на маломерни имоти от ОПФ на територията на 

Община Якоруда – частна общинска собственост, представляващи 

земеделска земя с площ на имотите до 10 дка и начин на трайно 

ползване: ниви и друг вид земеделска земя за срок от 1 /една/ 

стопанска година; 

7. Предложение с вх. №ОбС-33/07.04.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвените 

от независим лицензиран оценител пазарни оценки на поземлени 

имоти: ПИ с идентификатор 87338.502.35 и ПИ  с идентификатор 

87338.502.36 по кадастралните карти на град Якоруда, находящи се в 

местност „Драгиовец” в землището на гр. Якоруда и откриване на 

процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за продажба 

на посочените поземлени имоти; 

8. Предложение с вх. №ОбС-34/07.04.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно предоставяне на 

безвъзмездно право на управление на част от имот – частна общинска 

собственост, находящ се в УПИ XII, с пл. № 1069,  в кв. 70 по плана на 

град Якоруда за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”, град 

Якоруда за срок от 5 /пет/ години; 

9. Предложение с вх. №ОбС-35/08.04.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 

разходи за командировки на Кмета на Община Якоруда за периода 

03.02.2021 г. – 08.04.2021 г.; 

10.   Предложение с вх. №ОбС-36/08.04.2021 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 03.02.2021 г. – 08.04.2021 г.; 

11.  Предложение с вх. №ОбС-38/08.04.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно актуализиране на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2021 година; 

12.  Предложение с вх. №ОбС-37/08.04.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно закупуване на имот от ПК 

„Мусала”, находящ се в УПИ VIII , кв. 67 по плана на гр. Якоруда; 

13.  Предложение с вх. №ОбС-40/12.04.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно отпускане на финансова 

подкрепа на МБАЛ гр. Разлог на Отделението по Рентгенология и 

образна диагностика за закупуване на нов рентген; 

14.  Предложение с вх. №ОбС-41/12.04.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената 

от независим лицензиран оценител пазарна оценка на поземлен имот с 
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идентификатор 87338.34.50 по кадастралните карти и кадастралните 

регистри на град Якоруда, находящи се в местност „Якорудчица” в 

землището на гр. Якоруда и откриване на процедура за провеждане на 

неприсъствен публичен търг за продажба на посочения поземлен имот. 

15.  Разни 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 22/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 година 

 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с молба с наш вх. № 9400-67 / 07.01.2020г. от г-жа Айра 

Мехмед Уруч,  Общински съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

 

        I.Одобрява  изготвенa от независим лицензиран оценител инж. Цветан 

Селмединов пазарнa оценкa в размер на 3000 (три хиляди) лева без ДДС на 

терен общинска собственост- поземлен имот с пл. № 1819, кв. 103 по плана 

на град Якоруда, община Якоруда с площ 58 кв.м., описан в акт № 2856 за  

частна общинска собственост от 11.02.2021г.; 

 

       IІ. Дава съгласие да се продаде терен, общинска собственост-поземлен 

имот с пл. № 1819, кв. 103 по плана на град Якоруда, община Якоруда с 

площ 58 кв.м., описан в акт за частна общинска собственост № 2856 / 

11.02.2021г. и определя сума за начална тръжна цена 3000 (три хиляди) 

лева без ДДС; 

 

       ІIІ. 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.  
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РЕШЕНИЕ № 23/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 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   

 

РЕШИ: 

 

           Одобрява проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план за 

обект: „Реконструкция на външен водопровод на село Черна Места” в 

обхват землище на село Черна Места и землище на град Якоруда с 

възложител Община Якоруда. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 24/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 година 

        На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, както 

и във връзка с въведените със Заповед РД-01-677/25.11.2020 год. и Заповед 

РД-01-52/26.01.2021год. на Министъра на здравеопазването временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България, 

Общински съвет – Якоруда 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за отпадане на задължението за заплащане на наемна 

цена по действащи наемни правоотношения за наематели на общински 

нежилищни имоти на територията на община Якоруда,  които са пряко 

засегнати от въведените със Заповед РД-01-677/25.11.2020год. и Заповед 

РД-01-52/26.01.2021год. на Министъра на здравеопазването временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България, т.е. от 

25.11.2020 год. до 28.02.2021 год., за установяването на което пряко 

засегнатите лица подписват декларация по образец, представляваща 

неразделна част от настоящото решение. 
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2. Определя следните видове дейности, за които приема, че същите 

търпят загуби в следствие на въведените със Заповед РД-01-677/25.11.2020 

год. и Заповед РД-01-52/26.01.2021 год. на Министъра на здравеопазването 

временни противоепидемични мерки, а именно: ресторанти, заведения за 

бързо обслужване, питейни заведения. 

3.  Възлага на Кмета на община Якоруда да одобри ред за 

кандидатстване и одобрение на лицата по т. 1 от настоящото решение. 

4. Възлага на Кмета на община Якоруда, да предприеме съответните 

действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

РЕШЕНИЕ № 25/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 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/ стопански години. 

 

Началната тръжна цена е в размер на 17.50 лева на декар за една стопанска 

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 № 26/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 година 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона 

за общинската собственост, във връзка с чл.24а, ал.7 от Закона за 

собствеността и ползаването на земеделските земи, §2б на допълнителните 

разпоредби на ЗСПЗЗ и чл.20, ал.3, т.1 и чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредба за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 

Якоруда, моля да разгледате и подложите на гласуване следното:   

РЕШИ: 

         І. Одобрява приложения Допълнителен списък на маломерните имоти 

от ОПФ на територията на община Якоруда - частна общинска 

собственост, представляващи земеделска земя с площ на имотите до 10 дка 

и начин на трайно ползване: ниви и друг вид земеделска земя /Приложение 

№ 1/; 

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

стопанска година, без търг или конкурс, съгласно чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, 

посочените в Приложение № 1 имоти от ОПФ на територията на община 

Якоруда; 

        III. Годишната наемна цена за ползване на имотите се определя 

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 год.; 

 

        ІV. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

Якоруда инж.Нуредин Кафелов  да сключи договори за наем на описаните 

в списъка маломерни имоти от ОПФ на територията на община Якоруда 

  

 

РЕШЕНИЕ № 27/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 година 
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Върнато със Заповед № ОА-АК-125 от 29.04.2021 г. на областен 

управител на област Благоевград – г-н Бисер Михайлов за ново 

обсъждане 

        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 87338.502.35 /осем, седем, три, 

три, осем, точка, пет, нула, две, точка, три, пет/ 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 - ливада, 8 /осма/ категория, 

с обща площ от 1128 кв.м., номер по предходен план 502035, 

описан в Акт за частна общинска собственост № 1569/ 24.10.2018 

год., при граници и съседи: ПИ 87338.502.30; ПИ 87338.502.36; ПИ 

87338.502.29; ПИ 87338.510.315; ПИ 87338.502.9; ПИ 87338.502.8 

за сумата от 5 640.00 лв. /пет хиляди шестстотин и четиридесет 

лв./ без ДДС; 

 

 Поземлен имот с идентификатор 87338.502.36 /осем, седем, три, 

три, осем, точка, пет, нула, две, точка, три, шест/ 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 - ливада, 8 /осма/ категория, 

с обща площ от 750 кв.м., номер по предходен план 502036, описан 

в Акт за частна общинска собственост № 2001/ 22.07.2019 год., при 

граници и съседи: ПИ 87338.510.315; ПИ 87338.502.35; ПИ 

87338.502.30; ПИ 87338.502.5 за сумата от 3 750.00 лв. /три хиляди 

седемстотин и петдесет 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 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 № 28/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 година 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал.3 от 

Закона за общинската собственост и чл.20, ал.3, т.2 от Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  

Общински съвет – Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

         Дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на 

управление на 10 /десет/ бр. стаи – работни кабинети, 2 /два/ бр. складови 

помещения и 1 /един/ бр. санитарен възел на II /втори/ етаж, в това число и  

½ /една втора/ част от коридор на ІI /втори/ етаж със застроена площ 125.00 

кв.м. и част от приземния етаж с площ 14.00 кв.м. за обособяване на 

приемна за граждани с увреждания, намиращи се в сграда /бивша 

общинска болница - поликлиника/ - частна общинска собственост – 

находяща се в кв. 70, парцел ХII, пл. № 1069 по плана на гр. Якоруда, 

описана в Акт за частна общинска собственост № 1181 / 01.12.2016 год., за 

срок от 5 /пет/ години за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – 

Якоруда. 

         Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община Якоруда 

инж. Нуредин Кафелов  да сключи Договор за безвъзмездно право на 

управление на описания по-горе недвижим имот. 
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РЕШЕНИЕ № 29/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 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 

03.02.2021 год. -  08.04.2021 год. на Кмета на Община Якоруда – 

инж.Нуредин Кафелов в размер на 0.00 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 30/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 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 03.02.2021 

год. – 08.04.2021 год., в размер на 2 250.00 лева /две хиляди двеста и 

петдесет лева/. 

 

РЕШЕНИЕ № 31/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 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: 
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        Актуализира Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2021 година, приета с Решение № 11 от 

Протокол № ОбС -01/12.02.2021 г. в частта:  

 

5. РАЗДЕЛ IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, като добавя следния недвижим имот: 

 

 Урегулиран поземлен имот VIII в кв. 67 по плана на гр. Якоруда. 

Площ на имота – 422.00 кв.м., описан в Нотариален акт № 111, том 

III, дело № 1151 / 1994год.; 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 32/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 година 

 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС, чл.8, 

ал.1, т.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество - Якоруда, Общински съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

I. Дава съгласие да се започне процедура за сключването на договор за 

покупко-продажба на недвижим имот, собственост на ПК „Мусала”, 

представляващ:  

 

 Урегулиран поземлен имот VIII в кв. 67 по плана на гр. Якоруда, 

с площ 422.00 кв.м., описан в Нотариален акт № 111, том III, дело 

№ 1151 / 1994год.; 
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      ІI. Одобрява изготвенaта от независим лицензиран оценител инж. 

Цветан Селмединов пазарна оценка на гореописания недвижим имот, в 

размер на 48 000.00 /четиридесет и осем хиляди лв./ лева без ДДС; 

      ІІІ. Възлага на Кмета на община Якоруда изпълнението на настоящото 

решение.           

 

 

РЕШЕНИЕ № 33/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 година 

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

остаряване и техническо износване на медицинското оборудване в 

Отделението по Рентгенология и образна диагностика към МБАЛ гр. 

Разлог, Общински съвет –Якоруда  

РЕШИ: 

        Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа на МБАЛ гр. 

Разлог, за Отделение по Рентгенология и образна диагностика в размер на 

15 000.00 лева /петнадесет хиляди лева/ за закупуване на нов рентген. 

Същата сума да бъде преведена на няколко вноски до края на 2021 година 

по банковата сметка на Община Разлог. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 34/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/16.04.2021 година 

Върнато със Заповед № ОА-АК-126 от 29.04.2021 г. на областен 

управител на област Благоевград – г-н Бисер Михайлов за ново 

обсъждане 

        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: 
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      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 87338.34.50 /осем, седем, три, 

три, осем, точка, три, четири, точка, пет, 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 

“Якорудчица”, с трайно предназначение на територията – 

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

обща площ от 449 кв.м., номер по предходен план 034050, описан в 

Акт за частна общинска собственост № 1428/ 29.01.2018 год., при 

граници и съседи: ПИ 87338.34.48; ПИ 87338.34.77; ПИ 

87338.34.55; ПИ 87338.34.43 за сумата от 2 245.00 лв. /две хиляди 

двеста четиридесет и пет 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


