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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-03/17.03.2023 година 

гр. Якоруда 

 
РЕШЕНИЕ № 35/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/17.03.2023 година 

Общински съвет – Якоруда прие следния дневен ред: 

 

 

1.  Питания на общинските съветници към Кмета на община Якоруда – 

г-жа Беди Осман; 

2. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-55/02.03.2023 год. с вх. №ОбС 

36/06.03.2023 г. от Областен управител на област с административен 

център – гр. Благоевград, относно върнато Решение № 07 от 

Протокол №ОбС-02/20.02.2023 год.; 

3. Предложение с вх. № ОбС- 40/16.03.2023 г. от Кмета на община 

Якоруда - г-жа Беди Осман относно даване съгласие за възмездно 

придобиване на  ограничени вещни права - безсрочен сервитут върху 

поземлени имоти, извън границите на урбанизираните територии, 

собственост на ЮЗДП ДП ТП ДГС „Якоруда”, находящи се в 

землището на град Якоруда, във връзка с реализация на обект: 

„Реконструкция на водохващане и външен водопровод на село Черна 

Места, община Якоруда”; 

4. Разни. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 36/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/17.03.2023 година 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА-

АК-55/02.03.2023 г. на Областен управител на област с административен 

център Благоевград, Общински съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 
област БЛАГОЕВГРАД 

ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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Изменя  Решение № 07/Протокол №ОбС-02/20.02.2023 година както 

следва: 

Чл.81. (2) „Заместник-председателят/ите на Общинския съвет 

подпомага/т дейността на Председателя и ръководи/ят заседанията в 

отсъствието на Председателя. 

 

 

 
РЕШЕНИЕ № 37/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/17.03.2023 година 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1, чл. 34, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост , чл.7, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 61, ал.1 и ал. 3, чл. 

64, ал. 4 от Закона за горите, Общински съвет - Якоруда  
 

РЕШИ: 
 

 
I. Дава съгласие за възмездно придобиване на  ограничени вещни 

права - безсрочен сервитут върху поземлени имоти, извън 

границите на урбанизираните територии, собственост на ЮЗДП 

ДП ТП ДГС „Якоруда”, находящи се в землището на град Якоруда, 

във връзка с реализация на обект: „Реконструкция на водохващане 

и външен водопровод на село Черна Места, община Якоруда”, 

както следва: 

 

1. Имот с идентификатор 87338.1.561 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Якоруда, община Якоруда, начин на 

трайно предназначение на територията – горска територия с начина на 

трайно предназначение - друг вид дървопроизводителна  гора с площ 

на целия 1551.635 дка с площ засегната от сервитута 118 кв.м., при 

цена 277 (двеста седемдесет и седем) лв.; 
 

2. Имот с идентификатор 87338.462.201 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Якоруда, община Якоруда, начин на 

трайно предназначение на територията – горска територия с начина на 

трайно предназначение - за селскостопански, горски и ведомствен път 

с площ на целия 75.210 дка с площ засегната от сервитута 13 792 кв.м., 

при цена 32 304 (тридесет и две хиляди и триста и четири) лв.; 
 

3. Имот с идентификатор 87338.462.494 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Якоруда, община Якоруда, начин на 

трайно предназначение на територията – горска територия с начина на 
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трайно предназначение - друг вид дървопроизводителна гора с площ 

на целия 123.579 дка с площ засегната от сервитута 6 кв.м., при цена 

14 (четиринадесет)  лв.; 
 

4. Имот с идентификатор 87338.462.506 кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Якоруда, община Якоруда, начин на 

трайно предназначение на територията – горска територия с начина на 

трайно предназначение - друг вид дървопроизводителна  гора с площ 

на целия 107.337 дка с площ засегната от сервитута 1 948 кв.м., при 

цена 4 724 (четири хиляди седемстотин двадесет и четири) лв.; 
 

5. Имот с идентификатор 87338.709.219 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Якоруда, община Якоруда, начин на 

трайно предназначение на територията – горска територия с начина на 

трайно предназначение - за селскостопански, горски и ведомствен път 

с площ на целия 58.646 дка с площ засегната от сервитута 2 609 кв.м., 

при цена 6 327 (шест хиляди триста двадесет и седем) лв. 

 

II. Възлага на Кмета на Община Якоруда да предприеме всички 

последващи правни и фактически действия по изпълнение на 

настоящото решение. 
 

 
 

 


