
 

 

 

 
        Днес 24.08.2022 год. /сряда/ Общински съвет – Якоруда проведе 

редовно заседание в залата на Общински съвет–Якоруда при 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 

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 
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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 

 
 

 


