
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ОбС-06/24.08.2022 година 

гр. Якоруда 

РЕШЕНИЕ № 55/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/24.08.2022 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-251/05.08.2022 год. с вх. № ОбС 

78/08.08.2022 г. от Областен управител на област с административен 

център – гр. Благоевград, относно върнато Решение № 50 от Протокол 

№ОбС-05/26.07.2022 год.; 

3. Разглеждане на Заповед №ОА-АК-250/05.08.2022 год. с вх. № ОбС 

79/08.08.2022 г. от Областен управител на област с административен 

център – гр. Благоевград, относно върнато Решение № 51 от Протокол 

№ОбС-05/26.07.2022 год.; 

4. Предложение с вх. №ОбС-82/16.08.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за съществуването на 

самостоятелни маломерни и слети паралелки и дофинансиране на 

общинските училища за учебната 2022 – 2023 год.; 

5. Предложение с вх. №ОбС-85/18.08.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно увеличаване бюджета на Община 

Якоруда за 2022 г. по приходната му част и разходите; 

6. Предложение с вх. №ОбС-86/22.08.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на Проект за частично 

изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Якоруда, с 

който се разширява на изток устройствена зона 24-Тгп и се създават 

четири нови устройствени зони 25-Тгп, 26-Тгп, 27-Тгп и 28-Тгп за 

гробищен парк, в обхват: част от бивш стопански двор на ТКЗС – 

Якоруда и местност „Якорудчица“, землище на град  Якоруда; 

7. Предложение с вх. №ОбС-87/23.08.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на задание за проектиране 

на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация  и 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 

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



застрояване и изменение на план за улична регулация в обхват: УПИ I-

1710, УПИ IV-1710, УПИ V-1709 и УПИ VI-1708, кв.19 по плана на град 

Якоруда и улица между о.т. 728-о.т.730 по плана на град Якоруда с цел 

образуване на нов УПИ с конкретно предназначение „за магазини, 

складове, авторемонтна работилница и офиси“ чрез обединяване на 

гореописаните УПИ I-1710, УПИ IV-1710, УПИ V-1709 и УПИ VI-1708 

и улица  между о.т. 728-о.т.730 по плана на град Якоруда; 

8. Предложение с вх. №ОбС-88/23.08.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно обявяване на поземлени имоти - 

горски територии с обща площ 36,5 хектара, находящи се в местност 

„Трещеник”, землище на град Якоруда и представляващи държавна 

собственост за  обекти от първостепенно значение за община Якоруда; 

9. Предложение с вх. №ОбС-90/23.08.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на задание за проектиране 

на ПУП – план за застрояване в обхват ПИ с идентификатор 

87338.134.17 по КККР на град Якоруда с цел изграждане на стълб за 

телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата 

инфраструктура към него за обект „Базова станция на „Цетин България“ 

ЕАД № 2226. 

10.  Разни 

 

 

РЕШЕНИЕ № 56/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/24.08.2022 година 

 

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

РЕШИ: 

Отменя  Решение № 50 от Протокол № ОбС-05/26.07.2022 год. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 57/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/24.08.2022 година 

 

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

РЕШИ: 

Отменя  Решение № 51 от Протокол № ОбС-05/26.07.2022 год. 



РЕШЕНИЕ № 58/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/24.08.2022 година 

На  основание чл. 21, ал. 1, т.6 и ал.2 от  ЗМСМА, във  връзка  

с чл.  68, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.8 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от  Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование и във връзка с чл.294, т.1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет - 

гр. Якоруда. 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за съществуването на самостоятелни 

маломерни и слети паралелки с не по - малко от 10 

ученици за учебната 2022 – 2023 година, както следва: 

- Средно училище „Св.св.Кирил и Методий” – 

гр.Якоруда; 

- Основно училище  „Неофит  Рилски”- село Бел Камен; 

- Обединено училище „Васил Левски"- село Юруково; 

- Обединено училище „Гоце Делчев”- село Смолево; 

- Обединено училище „Братя Миладинови” – село 

Конарско 

 

2. Дава съгласие за съществуването на самостоятелни 

маломерни и слети паралелки с по - малко от 10 ученици 

за учебната 2022 – 2023 година, както следва: 

- Обединено училище „Васил Левски” – село Юруково – IV-ти клас 

–   9 ученика; 

- Обединено училище „Братя Миладинови“ – село Конарско – II-ри 

клас – 5 ученика; 

- Основно училище „Неофит Рилски” – село Бел Камен – III-ти и IV–

ти клас – слята паралелка от 8 ученика и VII –ми клас 

самостоятелна маломерна паралелка с 5 ученика. 

 

3. На основание чл. 69, ал. 2 на Наредбата за финансирането 

в системата на предучилищното и училищното 

образование възлага на Кмета на община Якоруда да 

изготви мотивирано искане до Началника на Регионално 

управление на образованието – Благоевград във връзка с т. 

2 от настоящото решение.  

 

4. Задължава Кмета на община Якоруда да обезпечи 

протичането на учебния процес с допълнителни средства  



извън  определените по единни  разходни стандарти, ако 

това е необходимо, като размера на допълнителните 

средства се определя от Кмета на община Якоруда в 

съответствие с разпоредбите на Наредба за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование  и ще бъде за сметка на 

икономии и увеличаване на местни приходи от местни 

дейности. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 59/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/24.08.2022 година 

              На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА; чл. 124 от Закона за 

публичните финанси; чл. 1, ал. 5, т. 14.1. от Закона за държавният бюджет 

за 2022 г.; ПМС № 229/2022 г. и Наредба за условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Якоруда, Общински съвет-Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

1. Увеличава бюджета на община Якоруда за 2022 г. по приходната му 

част в размер на 173 300 /сто седемдесет и три хиляди и триста/ лева, 

които средства са осигурени от Министерство на финансите за 

капиталови разходи  по ПМС № 229 от 29 юли 2022 г. 

2. Увеличава разходите на бюджета на община Якоруда за 2022 г. в 

размер на 173 300 /сто седемдесет и три хиляди и триста/ лева. Същите 

средства да бъдат изразходени за закупуването на ДМА, 

представляващ сграда, находяща се в УПИ VI, пл. № 1816 – търговски 

обект – зала за тържества – град Якоруда. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 60/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/24.08.2022 година 

 

       На основание чл.21, ал1, т.11и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.127, ал.6 и чл.134, ал.1, т.2 



от Закона за устройство на територията, и във връзка с постъпило  заявление 

с наш вх.№ 9400-1023/ 27.03.2020 г. от инж. Нуредин Кафелов - Кмет на 

Община Якоруда, Общински съвет - Якоруда  

 

РЕШИ: 

1. Одобрява Проект за частично изменение на Общия устройствен план 

(ОУП) на община Якоруда, приет с Решение № 65/Протокол № ОбС-

04/08.06.2018 г. на Общински съвет-Якоруда, с който се разширява на 

изток устройствена зона 24-Тгп и се създават четири нови 

устройствени зони 25-Тгп, 26-Тгп, 27-Тгп и 28-Тгп за гробищен 

парк,в обхват: част от бивш стопански двор на ТКЗС – Якоруда и 

местност „Якорудчица“, землище на град  Якоруда. 

 

 

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Якоруда. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 61/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/24.08.2022 година 

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за 

устройство на територията, и във връзка с постъпило  заявление с наш 

вх.№9400-2951 / 18.08.2022г. от г-н Хайредин Црънченов и г-н Юсеин 

Црънченов, Общински съвет - Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план – 

Изменение на план за регулация  и застрояване и изменение на план 

за улична регулация в обхват: УПИ I-1710, УПИ IV-1710, УПИ V-1709 

и УПИ VI-1708, кв.19 по плана на град Якоруда и улица между о.т. 

728-о.т.730 по плана на град Якоруда с цел образуване на нов УПИ с 

конкретно предназначение „за магазини, складове, авторемонтна 

работилница и офиси“ чрез обединяване на гореописаните УПИ I-



1710, УПИ IV-1710, УПИ V-1709 и УПИ VI-1708 и улица  между о.т. 

728-о.т.730 по плана на град Якоруда; 

 

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – Изменение 

на план за регулация  и застрояване и изменение на план за улична 

регулация в обхват: УПИ I-1710, УПИ IV-1710, УПИ V-1709 и УПИ 

VI-1708, кв.19 по плана на град Якоруда и улица между о.т. 728-

о.т.730 по плана на град Якоруда с цел образуване на нов УПИ  с 

конкретно предназначение „за магазини, складове, авторемонтна 

работилница и офиси“ чрез обединяване на гореописаните УПИ I-

1710, УПИ IV-1710, УПИ V-1709 и УПИ VI-1708 и улица  между о.т. 

728-о.т.730 по плана на град Якоруда. 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 62/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/24.08.2022 година 

 

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

и местната администрация и във връзка с  чл. 73, ал.5  от Закона горите, 

Общински съвет - Якоруда   

 

 

РЕШИ: 

 

 

         Обявява поземлени имоти - горски територии с обща площ 36,5 

хектара, находящи се в местност „Трещеник”, землище на град Якоруда и 

представляващи държавна собственост за обекти от първостепенно 

значение за община Якоруда. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 63/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/24.08.2022 година 

              На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1; чл. 124б, ал. 1 от 



Закона за устройство на територията, и във връзка с постъпило заявление с 

наш вх. № 9400-699/ 17.08.2022 г. от „Цетин България“ ЕАД, чрез 

упълномощено лице г-жа Костадинка Панайотова, Общински съвет - 

Якоруда  

 

РЕШИ: 

1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план – 

план за застрояване в обхват Поземлен имот с идентификатор 

87338.134.17 по КККР на град Якоруда, община Якоруда с цел 

изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и 

съоръжения на техническата инфраструктура към него за обект: 

„Базова станция на „Цетин България“ ЕАД № 2226; 

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за 

застрояване в обхват Поземлен имот с идентификатор 87338.134.17 по 

КККР на град Якоруда, община Якоруда с цел изграждане на стълб за 

телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата 

инфраструктура към него за обект: „Базова станция на „Цетин 

България“ ЕАД № 2226. 

 


