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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-08/29.12.2021 година 

гр. Якоруда 

РЕШЕНИЕ № 85/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 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-97/01.11.2021 г. от Кмета на Община 

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

за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, 

депониране на битови отпадъци и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване; 

3. Предложение с вх. №ОбС-100/07.12.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за 

отпускане на дарение във вид на дървен материал  от общински горски 

територии на лица – собственици на опожарени селскостопански 

постройки;  

4. Предложение с вх. №ОбС-101/08.12.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов  относно актуализиране на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2021 г.; 

5. Предложение с вх. №ОбС-102/08.12.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената 

от независим лицензиран оценител оценка на УПИ  ХХ с пл. № 1326, 

находящ се в кв. 103 по плана на гр. Якоруда; 

6. Предложение с вх. №ОбС-103/15.12.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно отпускане на финансова 

подкрепа на нуждаещите се хора от Съюза на слепите на територията 

на община Якоруда; 

7. Предложение с вх. №ОбС-105/16.12.2021 г. от Кмета на Община 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване извършените 

разходи за командировки на Кмета на Община Якоруда за периода 

05.10.2021 г. – 16.12.2021 г.; 

8. Предложение с вх. №ОбС-106/16.12.2021 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 05.10.2021 г. – 16.12.2021 г.; 

9. Предложение с вх. №ОбС-107/16.12.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на закупен от 

Община Якоруда имот; 

10. Предложение с вх. №ОбС-108/16.12.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършена 

от Община Якоруда продажба; 

11. Предложение с вх. №ОбС-109/16.12.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие Община 

Якоруда да участва като партньор в изпълнението на проектно 

предложение по Процедура BG05SFOP001-2.021 или по Процедура 

BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование 

„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство” с бенефициент 

Сдружение „Пистова спасителна служба”; 

12. Предложение с вх. №ОбС-110/21.12.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване и приемане на 

инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД-град Благоевград; 

13. Предложение с вх. №ОбС-111/23.12.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно месечните отчисления по 

чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците за месец Ноември и месец Декември 2021 г., както и за 

цялата 2022 год. да бъдат разходвани за закупуване на сметосъбиращ и 

сметоизвозващ автомобил и съдове за битови отпадъци; 

14. Предложение с вх. №ОбС-112/23.12.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно разрешение за отпускане на 

еднократна финансова помощ на Джемиле Муса Карафеиз, жител на с. 

Бунцево, община Якоруда; 

15. Предложение с вх. №ОбС-113/23.12.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Общинска 

програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. 

16. Разни 
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РЕШЕНИЕ № 86/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 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 

услугите на територията на община Якоруда за 2022 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” – 2022 година 

- 

Дейност Стойност 

ПРИХОДИ - ОБЩО 519 000 

1.Такса за битови отпадъци   

В това число  

1.1.от населението  145 000 

1.2.от предприятия и фирми  135 000 

2.Други местни приходи /изравнителна субсидия/ 145 000 

3.Данък недвижими имоти 94 000 

РАЗХОДИ - ОБЩО 519 000 

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци – контейнери, кофи и др. /ЗМДТ, чл. 66, 

9 000 



4 
 

ал.1, т.1/ 

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. 

273 600 

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/ 

216 600 

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване /ЗМДТ, 

чл.66, ал.1, т.4/ 

19 800 

 

 

РЕШЕНИЕ № 87/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и  чл.27, ал.3  от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с  разразилите се 

пожари на територията на община Якоруда, а именно: 01.07.2021г. – село 

Черна Места, 07.10.2021г. – село Юруково и 27.10.2021г. – гр. Якоруда, в 

следствие на които бяха опожарени селскостопански постройки,  

Общински съвет-град Якоруда   

 

РЕШИ : 
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1.Дава съгласие да бъде отпуснато  дарение във вид на дървен материал от 

общински горски територии на следните лица – собственици на 

опожарените селскостопански постройки: 

 

 - ЮСУФ МУСТАФА АБДИ – жител на село Черна Места, общ. 

Якоруда: 

• едра иглолистна строителна дървесина – 2 куб.м.  (два кубични метра); 

• средна иглолистна строителна дървесина – 1 куб. м.  (един кубичен 

метър); 

• дребна иглолистна строителна дървесина - 2 куб.м.   (два кубични метра). 

 

 - ХАТИДЖЕ МУСА БОРОВИН – жител на село Черна Места, общ. 

Якоруда: 

• едра иглолистна строителна дървесина – 2 куб.м.  (два кубични метра); 

• средна иглолистна строителна дървесина – 1 куб. м.  (един кубичен 

метър); 

• дребна иглолистна строителна дървесина - 2 куб.м.   (два кубични метра). 

 

- МУСА МУСТАФОВ ВОДЕНИЧАРСКИ – жител на село Черна 

Места, общ. Якоруда: 

• едра иглолистна строителна дървесина – 2 куб.м.  (два кубични метра); 

• средна иглолистна строителна дървесина – 1 куб. м.  (един кубичен 

метър); 

• дребна иглолистна строителна дървесина - 2 куб.м.   (два кубични метра). 

 

- РЕФАТ САБРИ БУЗГЬОВ – жител на село Юруково, общ. Якоруда: 

• едра иглолистна строителна дървесина – 1 куб. м.  (един кубичен метър); 

• средна иглолистна строителна дървесина – 1 куб. м.  (един кубичен 

метър). 
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- МЕХМЕД САБРИ БУЗГЬОВ – жител на село Юруково, общ. 

Якоруда: 

• едра иглолистна строителна дървесина – 1 куб. м.  (един кубичен метър); 

• средна иглолистна строителна дървесина – 1 куб. м.  (един кубичен 

метър). 

 

- САЛИХ МУСТАФА АБДИ – жител на гр. Якоруда, общ. Якоруда: 

• едра иглолистна строителна дървесина – 2 куб.м.  (два кубични метра); 

• средна иглолистна строителна дървесина – 1 куб. м.  (един кубичен 

метър); 

• дребна иглолистна строителна дървесина - 2 куб.м.   (два кубични метра). 

 

2.Одобрява даряването на дървения материал при условие, че същия бъде 

използван за възстановяване на щетите от пожарите. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 88/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 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: 

        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:  

 

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 XX, пл. № 1326 в кв. 103 по плана на гр. 

Якоруда, община Якоруда. Площ на имота - 357.00 кв.м., описан в 

Акт за частна общинска собственост № 3357/ 16.11.2021 г.; 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 89/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 година 

Върнато със Заповед № ОА-АК-7 от 12.01.2022 г. на областен 

управител на област Благоевград – г-н Валери Сарандев за ново 

обсъждане 

 

 

         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. 

№ 94.00-1658/18.06.2020 год. от Надежда Емилова Бучкова - Колчагова, 

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 № 3357/ 16.11.2021 г., находящ се в кв.103 по плана на гр. 

Якоруда, община Якоруда, а именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот XX с пл. № 1326, кв. 103 по плана на 

гр.Якоруда, община Якоруда. Площ на имота – 357.00 кв.м. – 

14 500.00 лв. /четиринадесет хиляди и петстотин лв./ 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 XX с пл. № 1326, кв. 103 по плана 
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на гр. Якоруда, община Якоруда, с площ на имота – 357.00., върху 

който е отстъпено право на строеж с Нотариален акт № 40, том II, дело 

512 / 1972 г.; 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 90/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 година 

 

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

искане в Община Якоруда – Молба с вх. № 9400-4174/29.11.2021 г. от 

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

съвет –Якоруда  

РЕШИ: 

        Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа в размер на 500.00 

лева /петстотин лева/, необходима за подпомагане на нуждаещите се хора 

от Съюза на слепите на територията на Община Якоруда. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 91/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 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 

05.10.2021 год. -  16.12.2021 год. на Кмета на Община Якоруда – 

инж.Нуредин Кафелов в размер на 0.00 лв. 
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РЕШЕНИЕ № 92/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 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 и Община Велинград 

за периода 05.10.2021 год. – 16.12.2021 год., в размер на 28 600.00 лева 

/двадесет и осем хиляди и шестстотин лева/. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 93/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 година 

 

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

 

РЕШИ: 

1. Одобрява закупения от Община Якоруда недвижим имот, след 

проведени процедури по реда на чл.8, ал.2 и чл.34, ал.2 от Закона 

за общинската собственост и чл.8, ал.1, т.1 от Наредбата за реда 

на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество – Якоруда, а именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот VIII /осем/, в кв. 67 /шестдесет и 

седем/ по плана на гр.Якоруда, с площ 422.00 /четиристотин двадесет 

и два/ кв.м., на стойност 57 600.00 лв. /петдесет и седем хиляди и 

шестстотин лв./ с ДДС; 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 94/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 година 
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        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,   Общински съвет – Якоруда 

РЕШИ: 

2. 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 XV /петнадесет/, кв. 117 /сто и 

седемнадесет/ по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, с площ – 

311.00 /триста и единадесет/ кв.м., описан в Акт за частна общинска 

собственост № 253/04.07.2011 год. - 12 400.00 лева /дванадесет 

хиляди и четиристотин лв./ без ДДС или 14 880.00 лева 

/четиринадесет хиляди осемстотин и осемдесет лв./ с ДДС; 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 95/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 година 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация,   Общински съвет – Якоруда 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Якоруда да участва като партньор в 

изпълнението на проектно предложение по Процедура 

BG05SFOP001-2.021 или по Процедура BG05SFOP001-2.025 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на 

проектни предложения с наименование „Повишаване на 

гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг 

на политики и законодателство” с бенефициент Сдружение 

„Пистова спасителна служба”; 

2. Възлага на Кмета на Община Якоруда да извърши всички 

последващи действия по изпълнение на решението. 
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РЕШЕНИЕ № 96/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 година 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.4 от Законa за 

общинската собственост и във връзка с чл.198б, т.2, чл.198ж, чл.198о, ал.1 

и ал.4  от Закона за водите и подписани протоколи от 13.12.2021г. за 

дейността на комисия, назначена със Заповед № OA-АВиК-322  от 

03.12.2021г. на Областен управител  на област с административен център-

Благоевград и Председател на Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „ВиК” ЕООД-Благоевград, Общински съвет-град Якоруда 

 

                                                         РЕШИ: 

       1. Одобрява и приема следните инвестиции, в активи публична 

общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД-град Благоевград, както следва: 

 

 Ремонт на уличен водопровод по улица „Витоша” от о.т. 559 до о.т. 

576 по плана на град Якоруда на стойност 5 718,62 лв.; 

 Ремонт на уличен водопровод за село Юруково, местност „Баните”, 

град Якоруда на стойност 14311, 33 лв.; 

 Ремонт на уличен водопровод по улица „Св. св. Кирил и Методий” 

от улица „Четвърта” до градски стадион по плана на град Якоруда на 

стойност 9 857, 83 лв.; 

 Ремонт на канализация по улица „Св. св. Кирил и Методий” от о.т. 

31 до о.т. 33 и от о.т. 356 до о.т. 357 по плана на град Якоруда на 

стойност 5 605, 50 лв.; 

 Ремонт на водопровод „Подстанция”-град Якоруда, преходен от 

2018г. по плана на град Якоруда на стойност 11 469,01 лв.; 

 Измервателно устройство нов НВ-град Якоруда на стойност 1 040,06 

лв.; 

 Измервателно устройство стар НВ град Якоруда на стойност 1 784,17 

лв.; 

 НВ село Аврамово-хидроизолация преминаване тръби между водна 

к. и суха к. на стойност 1 977,00 лв.; 

 НВ село Конарско-резервоар на стойност 15 000,00 лв.; 
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 ПСОВ село Юруково-ремонт на потопяема помпа на входна ПС на 

стойност 775,00 лв.; 

 Водомери на СВО село Конарско на стойност 10 935,59 лв.; 

 Община Якоруда СВО на стойност 2 533,26 лв.; 

 Община Якоруда СКО на стойност 1 340,52 лв. 

 

С обща стойност: 82 347,89 лв. 

        

 Ремонт на водопровод за село Юруково, местност „Рудище”, община 

Якоруда на стойност 11 578, 36 лв.; 

 Ремонт на водопровод по улица „Цар Борис III” , от кръстовище с 

улица „Витоша” до о.т. 555, град Якоруда на стойност 13 335,25 лв.; 

 Ремонт на водопровод по улица „Бунтишка” от кръстовище с улица  

„Св.св. Кирил и Методий” до кръстовището с улица „Седма”, о.т. 

234-270, град Якоруда на стойност 6 140, 18 лв.; 

 Напорен водоем село Конарско-направа на ограда на стойност 1 368, 

81 лв.; 

 ПСОВ Юруково-изработка, доставка и монтаж на комбинирано 

съоръжение за механично пречистване на шнек на вход на стойност 

3 800,00 лв. 

 

С  обща стойност: 36 222,61 лв. 

 

       2. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Якоруда да подпише 

приемо-предавателен протокол с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-

град Благоевград за посочените в т.1 активи; 

 

       3.Предоставя за управление, стопанисване, поддържане и 

експлоатация на посочените по-горе активи на „Асоциация по 

Водоснабдяване и канализация”  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД-град Благоевград. 

РЕШЕНИЕ № 97/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 година 

        І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 60 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
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допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ. бр. 

105 от 2020г.),  Общински съвет-град Якоруда   

 

РЕШИ : 

Месечните отчисления по чл. 60, ал. 2 т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона 

за управление на отпадъците за месец Ноември и месец Декември 2021г., 

както и за цялата 2022 година  да бъдат разходвани за закупуване на 

сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил и съдове за битови отпадъци. 

 

РЕШЕНИЕ № 98/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 година 

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

искане в Община Якоруда - Молба с вх. № 9400-4445/23.12.2021 г. от 

Джемиле Муса Карафеиз, жител на с. Бунцево, община Якоруда, 

Общински съвет –Якоруда  

РЕШИ: 

        Разрешава да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер 

на 2 500.00 лева /две хиляди и петстотин лева/, необходима за лечение. 

 

РЕШЕНИЕ № 99/ПРОТОКОЛ №ОбС-08/29.12.2021 година 

На основание  писмо изх. № 06-12-17(44) / 23.12.2021 г. на Областен 

управител на област Благоевград, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6д, 

ал.3 от Закона за защита от бедствия, Общински съвет – Якоруда реши: 

 

ПРИЕМА: 

        Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025г.  


