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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-03/19.05.2021 година 

гр. Якоруда 

РЕШЕНИЕ № 35/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.05.2021 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-125/29.04.2021 год. с вх. №ОбС 

45/05.05.2021 г. от Областен управител на  област с административен 

център – гр.Благоевград, относно върнато Решение № 27  от Протокол 

№ОбС-02/16.04.2021 год.; 

3. Разглеждане на Заповед №ОА-АК-126/29.04.2021 год. с вх. №ОбС 

46/05.05.2021 г. от Областен управител на  област с административен 

център – гр.Благоевград, относно върнато Решение № 34  от Протокол 

№ОбС-02/16.04.2021 год.; 

4. Предложение с вх. №ОбС-47/12.05.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Общинска 

програма за закрила на детето за 2021 год.; 

5. Предложение с вх. №ОбС-48/18.05.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на на 

извършените разходи за изплащане на еднократни помощи на крайно 

нуждаещи се жители на Община Якоруда за периода 09.04.2021 г. – 

18.05.2021 г.; 

6. Предложение с вх. №ОбС-49/18.05.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване извършените 

разходи за командировки на Кмета на Община Якоруда за периода 

09.04.2021 г. – 18.05.2021 г.; 

7. Предложение с вх. №ОбС-50/18.05.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на закупеният 

от Община Якоруда недвижим имот, собственост на ПК „Мусала” – 

УПИ VIII, кв. 67 по плана на гр. Якоруда; 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 36/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.05.2021 година 

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

РЕШИ: 

Отменя  Решение № 27 от Протокол № ОбС-02/16.04.2021 год. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 37/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.05.2021 година 

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

РЕШИ: 

Отменя  Решение № 34 от Протокол № ОбС-02/16.04.2021 год. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 38/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.05.2021 година 

 

        На основание чл.21, ал.1, т. 12  и чл. 44, ал. 1, т.6 от ЗМСМА в 

изпълнение на Националната стратегия за младежта /2021-2030 г./, 

Общински съвет – Якоруда 

Р Е Ш И: 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 
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РЕШЕНИЕ № 39/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.05.2021 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 09.04.2021 

год. – 18.05.2021 год., в размер на 3 100.00 лева /три хиляди и сто лева/. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 40/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.05.2021 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 

09.04.2021 год. -  18.05.2021 год. на Кмета на Община Якоруда – 

инж.Нуредин Кафелов в размер на 0.00 лв. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 41/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/19.05.2021 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Якоруда 

 

РЕШИ: 
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1. Одобрява закупеният от Община Якоруда недвижим имот, 

собственост на ПК „Мусала”, след проведена процедура по реда 

на чл. 34, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

и чл. 8, ал. 1, т.1 от Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество – Якоруда, 

както следва: 

 

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

Якоруда, с площ 422.00 кв.м., описан в Нотариален акт № 20, 

том II, рег. № 1619, дело № 212/2021 год. на стойност 57 600 

лв. с ДДС; 

 

2. Имотът става неразделна част от площадното пространство - 

УПИ VIII,  кв. 67 по плана на гр. Якоруда, поради това се 

променя характерът на собственост в публична общинска. 
 

 


