
 

 

 

 
        Днес 28.10.2022 год. /петък/ 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. Предложение с вх. №ОбС-89/23.08.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно  актуализиране на Годишна програма 

за  управление и разпораждане с имотити-общинска собственост; 

3. Предложение с вх. №ОбС-95/28.09.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно определяне на възнагражденията на 

Кметовете на кметства; 

4. Предложение с вх. №ОбС-97/06.10.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно определяне на дейността „ТОПЪЛ 

ОБЯД“ като местна  дейност по смисъла на Закона за публичните 

финанси, като финансирането се осигурява със средства по Оперативна 

програма „Храни и основно материално подпомагане“; 

5. Предложение с вх. №ОбС-98/11.10.2022 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 Помещение с площ 8.42 кв. м., разположено на партера на 

сградата на Общинска администрация- Якоруда, нахадяща се  в гр. 

Якоруда, ул. „Васил Левски“ № 1, кв.46, парцел XII, пл. № 759 по плана 

на  гр. Якоруда за срок от 10/десет/ години; 

6. Предложение с вх. №ОбС-99/11.10.2022 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 Ресторант, включващ търговска зала, кухня, санитарни възли 

и складове  с обща стойност-418.00 /четиристотин и осемнадесет/ кв. м., 

заемащ част от партерния етаж на триетажна търговско- 

административна сграда, находяща се  в ПИ с пл. № 1816, включен в УПИ 

VI, кв.67 по плана  на гр. Якоруда за срок от 5 /пет/ години; 

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

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие преходният остатък от 

средства, отпуснати на община Якоруда съгласно Постановление № 326  

на Министерски съвет от 12.10.2021 г. да се разходват и през 2022 г. за 
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изплащане извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с 

COVID-19, за  ел. енергия на уличното осветление за 2022 г. 

8. Предложение с вх. № ОбС-101/11.10.2022 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 помещение с площ 100.00 /сто/ кв.м. – публична общинска 

собственост, находящо се в ПИ с пл. № 196, кв. 30 по плана на гр. 

Якоруда за срок от 1 /една/ година; 

9. Предложение с вх. №ОбС-103/18.10.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие Община Якоруда да 

кандидатства с проект „Закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен 

автомобил, необходим за разнос на храна за нуждите на Домашен 

социален патронаж – гр. Якоруда“ пред Фонд „Социална закрила“ към 

Министерството на труда и социалната политика ; 

10. Предложение с вх. №ОбС-104/18.10.2022 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно разрешение за отпускане на еднократна 

финансова помощ на Зелиха Мехмед Абдишкова, жител на гр. Якоруда, 

община Якоруда; 

11. Предложение с вх. №ОбС-108/20.10.2022 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно одобряване извършените разходи по 

Договор №РД-34-07/06.10.2022г., сключен между Община Якоруда и 

Национален исторически музей. 

12. Предложение с вх. №ОбС-109/21.10.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие Община Якоруда да 

кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020год., с проект „Енергийна ефективност на сгради общинска 

собственост на територията на Община Якоруда“ 

13. Предложение с вх. №ОбС-110/21.10.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие Община Якоруда да 

кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020год., с проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на 

територията на Община Якоруда“ 

14. Предложение с вх. №ОбС-111/21.10.2022 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно одобряване извършените разходи за 

командировки на Кмета на Община Якоруда за периода 19.07.2022 г. – 

21.10.2022 г.; 

15. Предложение с вх. №ОбС-112/21.10.2022 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените разходи за 

изплащане на еднократни помощи на крайно нуждаещи се граждани за 

периода 19.07.2022 г. – 21.10.2022 г.; 

16.  Разни 

16.1. Предложение с вх.№ОбС- 113/24.10.2022г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно разрешение за отпускане на 



еднократна финансова помощ на Йовка Маринчева Йовчева – Ганева – 

журналист 

 

 


