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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-05/16.09.2019 година 

гр. Якоруда 

 

 

РЕШЕНИЕ № 66/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 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-78/05.08.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно предоставяне на сумата от 

721.06 /седемстотин двадесет и един лв. и шест ст./, представляваща 

извършени от г-н Исмит Юсеинов Медаров, жител на с. Юруково, община 

Якоруда разноски във връзка с производство по издаване на нов 

нотариален акт ; 

   3. Предложение с вх. №ОбС-79/16.08.2019 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 2019-2020 година; 

   4. Предложение с вх. №ОбС-80/20.08.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно приемане на уточнения план на 

бюджета за 2019 г. по приходната и разходната част по функции, групи и 

дейности към 30.06.2019 г.;  

   5. Предложение с вх. №ОбС-81/21.08.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за намаляване 

на наемът на помещение, находящо се в приземния етаж на сградата на 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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Народно Читалище „Светлина-1907”, гр. Якоруда за периода от 01.07.2019 

г. до 31.10.2019 г.; 

   6. Предложение с вх. №ОбС-84/23.08.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно актуализиране на Годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост 

за 2019 г; 

   7. Предложение с вх. №ОбС-82/21.08.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената от 

независим лицензиран оценител пазарна оценка на имот – частна 

общинска собственост – УПИ III, пл. № 80 в кв. 5 по плана на с. Юруково, 

община Якоруда и извършване на всички действия по продажбата на 

земята;  

   8. Предложение с вх. №ОбС-83/21.08.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за прекратяване 

на съсобствеността между Община Якоруда и Мехмед Ибрахим Ибрахим, 

като Общината продаде своите идеални части и се сключи договор за 

покупко-продажба ; 

   9. Предложение с вх. №ОбС-86/26.08.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената от 

независим лицензиран оценител пазарна оценка на имот – частна 

общинска собственост – УПИ X в кв. 5 по плана на с. Юруково, община 

Якоруда и откриване на процедура за провеждане на неприсъствен 

публичен търг за продажба на имота; 

   10. Предложение с вх. №ОбС-87/29.08.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената от 

независим лицензиран оценител пазарна оценка на имот – частна 

общинска собственост –  поземлен имот с пл. № 164 в кв. 13, УПИ II по 

плана на с. Конарско, община Якоруда и откриване на процедура за 

провеждане на неприсъствен публичен търг за продажба на имота; 

   11. Предложение с вх. №ОбС-89/02.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 

разходи за закупуване на материали и извършване на услуга, за неотложни 

аварийно-възстановителни работи на водопроводната мрежа на с. 

Конарско, община Якоруда; 
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   12. Предложение с вх. №ОбС-90/02.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно постъпило искане от Общинска 

служба „Земеделие”- гр. Якоруда за предоставяне на имоти, придобити от 

Общината по чл. 19 от ЗСПП на наследници на Сайфия Мехмедов 

Хадживезулов; 

   13. Предложение с вх. №ОбС-91/02.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно постъпило искане от Общинска 

служба „Земеделие”- гр. Якоруда за предоставяне на имоти, придобити от 

Общината по чл. 19 от ЗСПП на наследници на Филип Илиев Гьошев; 

   14. Предложение с вх. №ОбС-92/02.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно постъпило искане от Общинска 

служба „Земеделие”- гр. Якоруда за предоставяне на имоти, придобити от 

Общината по чл. 19 от ЗСПП на наследници на Мойсей Исидоров Качорев; 

    15. Предложение с вх. №ОбС-93/02.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно постъпило искане от Общинска 

служба „Земеделие”- гр. Якоруда за предоставяне на имоти, придобити от 

Общината по чл. 19 от ЗСПП на наследници на Мустафа Юсеин Алишков; 

   16. Предложение с вх. №ОбС-95/05.09.2019 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 01.07.2019 г. – 05.09.2019 г.; 

   17.  Предложение с вх. №ОбС-96/05.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 

разходи за командировки за периода 01.07.2019 г. – 05.09.2019 г.; 

   18. Предложение с вх. №ОбС-97/05.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно идаване на Запис на заповед в 

полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 

01/07/2/0/00634 от 15.03.2018 г. за проект „Изграждане на Дневен център за 

деца с увреждания”, сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие”; 

   19. Предложение с вх. №ОбС-98/05.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно идаване на Запис на заповед в 

полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща ДДС към авансово плащане по 

Договор № 01/07/2/0/00634 от 15.03.2018 г. за проект „Изграждане на 
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Дневен център за деца с увреждания”, сключен между Община Якоруда и 

ДФ „Земеделие”; 

   20. Предложение с вх. №ОбС-99/10.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно откриване на процедура за 

провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на имоти 

– частна общинска собственост, находящи се в местност „Черна Места”, 

землище на с. Черна Места, община Якоруда; 

   21. Предложение с вх. №ОбС-100/11.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно постъпило искане от Общинска 

служба „Земеделие”- гр. Якоруда за предоставяне на имоти, придобити от 

Общината по чл. 19 от ЗСПП на наследници на Юсуф Мустафов Мекльов. 

   22. Предложение с вх. №ОбС-101/12.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на проект за 

изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Якоруда във 

връзка с реализиране на ИП „Изграждане на спортно-тренировъчни 

съоръжения за развитието на ученически, студентски спорт и екотуризъм”, 

свързана с промяна предназначението на поляна и иглолистна гора, 

представляваща имот с № 134016 в местност „Белмекен”, землище на град 

Якоруда, община Якоруда;  

   23. Предложение с вх. №ОбС-102/12.09.2019 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършената от 

Община Якоруда продажба ; 

   24. Разни 

 

РЕШЕНИЕ №67/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

         

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

местната администрация, заявление с наш вх. № 9400-2682 / 29.07.2019г. 

от г-н Исмит Юсеинов Медаров  и във връзка с допусната техническа 

грешка при изписването на един от основните реквизити, съдържащи се в 

текстовата част на издадена през 2009г. скица, а  именно: „Парцел XXI-

223” вместо „УПИ XIX, пл. №  221”. Допусната грешка се дължи на това, 

че съгласно разписния лист по сега действащия план на село Юруково, 
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община Якоруда, собствениците на двата имота са с идентични имена. В 

резултат на издадената скица с допусната техническа грешка заявителя се е 

снабдил с Нотариален акт № 187, том VI, рег. № 5134, дело № 1137 от 

2009г. за чужд имот. Г-н Исмит Медаров е задействал процедура по 

издаване на нов нотариален акт за собствения му имот, като е направил 

разходи в размер на 721.06 лв., във връзка с това Общински съвет-град 

Якоруда 

РЕШИ : 

       1.Дава съгласие  да  бъде  предоставена сумата от 721.06 (седемстотин 

двадесет и един лв.и шест ст.), представляваща извършени от г-н Исмит 

Юсеинов Медаров, жител на село Юруково, община Якоруда разноски във 

връзка с  производство по издаване на новия нотариален акт. 

 

      2.Във връзка с т.1 от настоящето предложение, Общински съвет – 

Якоруда упълномощава Кмета на община Якоруда инж. Нуредин Кафелов 

да предприеме необходимите действия.  

 

РЕШЕНИЕ №68/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1 

и ал. 2 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 

Р Е Ш И: 

     Дава съгласие за съществуването на самостоятелни маломерни и слети 

паралелки и дофинансира общинските училища за учебната 2019-2020 

година, както следва: 

- Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” – град 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 
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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 №69/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

                      На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1,във връзка с чл.27, ал.4 

и ал.5  от ЗМСМА; чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси  и 

Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Якоруда, Общински съвет гр.Якоруда 

  

РЕШИ: 

1.Приема информацията за уточнения план на бюджета за 2019 год. по 

приходната и разходната част по функции, групи и дейности към 

30.06.2019 г.е както следва: 

 

1.1.ПО ПРИХОДА, в т.ч.:    - 8 331 482 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 5 315 808 лв. 

За местни дейности     - 3 015 674 лв. 

 /разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/; 

 

1.2.ПО РАЗХОДА, в т.ч.:    - 8 331 482 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 5 315 808 лв. 

За местни дейности     - 3 015 674 лв. 
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 /разпределен по функции,групи, дейности и видове разходи,съгласно 

Приложение№ 1/; 

2.Приема информацията за изпълнение на бюджета към 30.06. 2019 год., 

както следва: 

 2.1.ПО ПРИХОДА     - 3 863 038 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 2 604 745 лв. 

За местни дейности     - 1 258 293 лв. 

  /разпределен по параграфи съгласно Приложение №1,/; 

 2.2.ПО РАЗХОДА     - 3 863 038 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 2 604 745 лв. 

За местни дейности     - 1 258 293 лв. 

 /разпределен по функции,групи, дейности и видове разходи,съгласно 

Приложение№ 1/; 

3.Приема  информацията за състоянието на Общинския дълг за първото 

полугодие за 2019 год.,съгласно приложение №2 

4.Приема информацията на поименен списък за  капиталови разходи към 

30.06.2019 год.,по обекти и източници на финансиране на Община 

Якоруда, съгласно Приложение № 3 

5.Приема информацията за касовото изпълнение на сметките за средства от 

Европейския съюз и фондове на бенефициенти на Кохезионния и 

Структурните фондове към Национален фонд и Разплащателна агенция 

към ДФ „Земеделие”  и други европейски средства към 30.06.2019 год. на 

Община Якоруда:/пр.№4,5,6. 

6.Приема информацията  за чужди средства с код 33 съгласно Приложение 

№ 7. 

 

 

Приложение №1 
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                               ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ  НА 

БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА 

     

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- 

 

Бюджет  

уточнен 

план  

 отчет 

към  

ПАРАГРАФИ граф 2019 г. 

към 

30.06.2019 

30.06.2019 

г. 

1 2 3 4 5 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР         

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ         

Приходи и доходи от собственост 2400   25 254 25 254 

     -прих. от продажби и услуги 2404   14000 14000 

     -приходи от наеми на имущество 2405   254 254 

 получени дарения 4630   11000 11 000 

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност 3700   0 0 

    -внесен данък 3702       

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:     25 254 25 254 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ         

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 

4 870 

055 5 059 080 2 838 533 

        а/обща допълваща субсидия 3111 4870055 4980574 2 760 027 

  3118   1845 1 845 

        б/целеви трансфери 3128   76661 76 661 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:   

4 870 

055 5 059 080 2 838 533 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС 6100   116 157 116 157 

       Получени трансфери 6100   116157 116 157 

ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка 7600     0 
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ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ 8803       

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – лева 9501 115317 115317 115317 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – валута 9502       

ОСТАТЪК В КРАЯ НА ПЕРИОДА -ЛЕВА 9507     -490 516 

ОСТАТЪК В КРАЯ НА ПЕРИОДА -ВАЛУТА 9508       

ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:   

4 985 

372 5 315 808 2 604 745 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР         

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ         

Патентен данък 103 10000 10000 5 946 

Имуществени данъци 1300 376 000 376 000 252 627 

     -данък върху недвижимите имоти 1301 76000 76000 55 082 

     -данък върху превозните средства 1303 230000 230000 172 462 

     -данък при придоб.на имущ.по дар. 1304 42000 42000 9 470 

     -туристически данък 1308 28000 28000 15 613 

Други данъци 2000       

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   386 000 386 000 258 573 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ         

Приходи и доходи от собственост 2400 90 049 90 049 75 169 

     -прих. от продажби и услуги 2404       

     -приходи от наеми на имущество 2405 50000 50000 29 693 

     -приходи от наеми на земя 2406 40000 40000 45 476 

     -лихви 2408 49 49   

Общински такси 2700 407 000 407 000 239 936 

     -за ползване на детски градини  2701 80000 80000 37 166 

     -за ползване на детски ясли 2702       
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     -за ползване на пазари,тържища,панаири 2705 19000 19000 7 652 

     -за битови отпадъци 2707 240000 240000 163 040 

     -за ползване на домашен социален патронаж 2704 36000 36000 18 038 

     -за технически услуги 2710 7000 7000 3 744 

     -за административни услуги 2711 25000 25000 10 296 

     -за гробни места 2715       

     -за притежаване на куче 2717       

     -други общински такси 2729       

     

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- 

 

Бюджет  

уточнен 

план  

 отчет 

към  

ПАРАГРАФИ граф 2019 г. 

към 

30.06.2019 

30.06.2019 

г. 

1 2 3 4 5 

Глоби и административни наказания 2800 15 400 15 400 5 272 

     -глоби,санкции,нак.лихви 2802 400 400 770 

     -  наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски 2809 15000 15000 4 502 

Други неданъчни приходи 3600 8000 8000 3388 

     -други общински такси 3619 8000 8000 3 388 

    - реализ. курсови разлики 3601       

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност 3700 -29 900 -29 900 -17 163 

    -внесен ДДС 3701 -26000 -26000 -14 657 

    -внесен данък 3702 -3900 -3900 -2 506 

Приходи от продажба на общинско имущество 4000 160 000 160 000 26 169 

     -приходи от продажба на сгради 4022 130000 130000 25 788 

     -приходи от продажба на други ДМА 4029       

     -приходи от продажба на НДА 4030       
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     -приходи от продажба на земи  4040 30000 30000 381 

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   650 549 650 549 332 771 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ   

1 036 

549 1 036 549 591 344 

          

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ         

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 

1 477 

400 1 477 400 601 225 

       а/обща изравнителна субсидия 3112 1146200 1146200 601 225 

       б/целева субсидия за капиталови разходи 3113 331200 331200   

       в/целеви трансфери 3118       

       г/възстановени целеви субсидии 3120       

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ   

1 477 

400 1 477 400 601 225 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 6100 -170 500 -170 500 462 912 

Получени трансфери  6101     539 378 

Предоставени трансфери отчисления за община 

Разлог 6102 -170500 -170500 -76 466 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС 6200     -539 378 

Получени тренсфери 6201       

Предоставени трансфери 6202     -539 378 

Получени/предостав. врем. безл. заеми от/за ЦБ 7400       

Всичко финансиране на дефицита   40 669 40 669   

Друго финансиране 9336       

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки 7600 70862 70862 -112 219 

Врем. безлихвен заем ПУДОС 7888       

Получени краткоср. заеми от банки в страната 8311 400000 400000   

Получени далгосрочни заеми от банки в страната 8312       
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Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната 8321 -400000 -400000   

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната 8322       

Погашения по крат. Заеми от други лица в страната 8381       

Погашения по дълг. заеми от  страната- Фонд 

енерг.ефект. 8382       

Чужди средства 8803 -30193 -30193 -7 902 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – лева 9501 631428 631428 631 428 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – валута 9502 128 128 128 

ОСТАТЪК В КРАЯ НА ПЕРИОДА -ЛЕВА 9507     -369 117 

ОСТАТЪК В КРАЯ НА ПЕРИОДА -ВАЛУТА 9508     -128 

ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 

38 

703 

3 015 

674 3 015 674 1 258 293 

          

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   

8 001 

046 8 331 482 3 863 038 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   

8 001 

046 8 331 482 3 863 038 

     

     

     

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на 

 

Бюджет  

уточнен 

план  

 отчет 

към  

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2019 г. 

към 

30.06.2019 

30.06.2019 

г. 

1 2 3 4 5 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР         

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"- 

избори 117   18638 12747 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" 122 631900 631900 280 690 
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Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   196 350 196 350 37 720 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 26640 26640 6 009 

Отбранително-мобилизационна подготовка 282 83640 83640 31 711 

Превантивна дейност за намаляване на вредните  

последствия от  бедствия и  аварии 283 66870 66870   

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия и 

производствени аварии 284       

Доброволни формирования за защита при бедствия 285 19200 19200   

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   

3 653 

701 3 857 993 1 936 735 

Целодневни детски градини 311 899166 926740 469 246 

Общообразователни училища 322 2736038 2868116 1 403 219 

Общообразователни училища преходен остатък 322 18497     

Други дейности по образованието 389   63137 64 270 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"   103 621 100 464 49 158 

Детски ясли,млечни кухни и яслени групи 431 26928 25863 10 074 

Здравен кабинет в детско заведение и училища 437 76693 74601 39 084 

Други дейности по здравеопазване - здравен медиатор 469       

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   314 390 425 053 230 389 

Център за обществена подкрепа 526 145411 145411 44 563 

Дневни центрове за  деца с увреждания 551 168979 168979 68 090 

Програми временна заетост 532   18889 20 791 

Лични асистенти 562   76405 79 250 

Други служби по соц.осигуряване и потпомагане   589   15369 17 695 

Ф-я "ПОЧИВНО 

ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   85 410 85 410 57 306 

Читалища 738 85410 85410 57 306 

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И 
      0 
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УСЛУГИ" 

Др. дейн. по трансп., пътища, пощи и далекосъобщ.         

          

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР   

4 985 

372 5 315 808 2 604 745 

     

     

     

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на 

 

Бюджет  

уточнен 

план  

 отчет 

към  

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2019 г. 

към 

30.06.2019 

30.06.2019 

г. 

1 2 3 4 5 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР         

          

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"   163 831 163 831 236 606 

Общинска администрация 122 122831 122831 213 666 

Общински съвет 123 41000 41000 22 940 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   80 000 80 000 33 858 

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка  311 80000 80000 33 858 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   476 604 476 604 394 784 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 100000 100000 60 831 

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия и 

производствени аварии 284 376604 376604 333 953 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   132 000 132 000 65 926 

Домашен социален патронаж 524 132000 132000 65 926 

Междунар. прогр. и спор., дар. и пом. от чужбина 588       

лични асистенти 562       
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Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"   719 580 719 580 399 177 

Водоснабдяване и канализация 603 13400 13400 9 723 

Осветление на улици и площади 604 95000 95000 40 155 

Бани и перални 605     21 870 

Изграждане,ремонт и подд. на уличната мрежа 606 260000 260000 24 398 

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие 619 39000 39000 100 541 

Озеленяване 622 18000 18000 56 656 

Чистота 623 236000 236000 95 229 

Други дейности по опазване на околната среда 629 58180 58180 50 605 

Ф-я "ПОЧИВНО 

ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   8 500 8 500 7 365 

Спортни бази,спорт за всички 714 6500 6500 7 365 

Междунар. прогр. и спор., дар. и пом. от чужбина 718       

Музеи и художествени галерии с регионален характер 739       

Музей,паметници на културата и етнографски 

комплекси 740       

Обредни домове и зали 745 2000 2000   

Други дейности по културата 759       

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И 

УСЛУГИ"   

1 423 

159 1 423 159 120 577 

Др.уги дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов 829       

Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища 832 1423159 1423159 120 577 

Междунар. прогр. и спор., дар. и пом. от чужбина 897       

Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ 

ФУНКЦИИ"   12 000 12 000 0 

Разходи по лихви 910 12000 12000   

Други разходи, некласиф в другите функции 997       
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ДОФИНАНСИРАНЕ       0 

Общинска администрация 122       

Целодневни детски градини и ОДЗ 311       

Здравен кабинет в детско заведение и училища 437       

Читалища 738       

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР   

3 015 

674 3 015 674 1 258 293 

 

 

Приложение№2 

          

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

КЪМ 30.06.2019 ГОД. 

    

КОД ОБЩИНА Номер на 

решението 

Размер на 

дълга  

(в лева) 

Вид на кредитора Остатъче

н размер 

на 

главница

та 

 (в лева) 

5114 Якоруда № 

120/протокол 

№ОбС-

07/15.10.2018 г. 

400 000 Интернешънъл 

Асет Банк 

0 

Общо:   400 000  0 

 

 

 

Приложение №3 
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  ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  КЪМ 30.06. 2019 ГОДИНА 

ПО ОБЕКТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ И ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2019 ГОДИНА 

           лева 

№  по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите АКТУАЛЕН 

ПЛАН 2019 

ОТЧЕТ 

30.06.2019 

01. Изграждане на път ІV – 84025 – с.Конарско – 

с.Бел Камен 

331 200  

 ОБЩО: 331 200  

    

 

НА СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ЗА 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2018  

ГОДИНА 

 

№ по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите АКТУАЛЕН 

ПЛАН 2019 

ОТЧЕТ 

30.06.2019 

01. Изграждане на път ІV – 84025 – с.Конарско – 

с.Бел Камен 

979 459  

02.  „Реконструкция на площад и градска градина”в 

град Якоруда 

100 000  

02 Укрепване на улица между о.т. 77 и о.т. 78 и от 

УПИ I до УПИ XVII, кв. 10, десен бряг на река 

Дрещенец, по плана на с. Черна Места, първи 

етап 

376 604 333 953 

 ОБЩО: 1 456 063 333 953 
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НА СРЕДСТВА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА 

ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

№ по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите АКТУАЛЕН 

ПЛАН 2019 

ОТЧЕТ 

30.06.2019 

01. Благоустрояване на улици в град Якоруда и 

с.Черна Места 

160 000  

02. Придобиване на компютри в Център за 

обществена подкрепа 

3400 3448 

03. Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения в Детска градина гр.Якоруда 

3493 1860 

 ОБЩО: 165 308 5 308 

 

 

 

Приложение   №4 

 

ОТЧЕТ ЗА РАЗЧЕТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА 

ЗАПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 Г. 

 

Наименование  №§§ РАЗЧЕТ 

2019   

Отчет към 

30.06.2019г. 

 

     

Приходи  751 924 383 435  

Приходи от такси 27-04    

І .Трансфери     

Трансфери(субс.,вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00    

Трансфери м/у бюдж. И извънб.с/ки(+/-) 62-00    
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Трансфери м/у извънбюдж.с/ки/ф(нето) 63-00 723 101 268 873  

Всичко  трансфери     

     

ІІ.Временни безлихвени заеми     

Получ.(пред.)врем.безл.заеми от ЦБ(+/-) 74-00    

получени заеми(+) 74-11    

Погасени заеми(-) 74-12    

Врем.безл.заеми м/у бюдж. с/ки(нето) 75-00    

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00  89 653  

Врем.безл.заеми м/у  извънб.с/ки/фондове 77-00    

Всичко временни безлихвени заеми:     

Друго финансиране-чужди средства на 

разпореждане от други лица 

93-10    

Временно съхранявани и средства на разпореждане 88-03    

ІІІ.Депозити и средства по сметки     

Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+) 95-01 28 823 28 823  

Наличност в края на периода    (9507 до 9512)(-) 95-07  - 3 914  

Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) 95-00    

     

Разходи  751 924 383 435  

Функция     

Дейност     

Заплати и възнагр.за перс,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 521 528  268 631  

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00    

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00 99 671 51 878  

Издръжка 10-00 130 725 62 926  
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Стипендии 40-00    

Субсидии  за нефин.предпр и орг.с нестопанска цел 43-00    

Придобиване на дълг.активи и осн.ремонт 

(§51до§54) 

51-54    

Капиталови трансфери 55-00    

Всичко разходи:     

     

     

     

 

 

 

                                                                                                       Приложение   № 5 

 

ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА ЗА 2019 Г. 

 

Наименование  №§§ РАЗЧЕТ 

2019   

Отчет към 

30.06.2019 г. 

Програма за развитие на селските райони    

Приходи  8 218 891 2 825 374 

І .Трансфери    

Трансфери(субс.,вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00   

Трансфери м/у бюдж. И извънб.с/ки(+/-) 62-00  539 378 

Трансфери м/у извънбюдж.с/ки/ф(нето) 63-00 8 218 814 2 696 890 

Всичко  трансфери    

    

ІІ.Временни безлихвени заеми    
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Получ.(пред.)врем.безл.заеми от ЦБ(+/-) 74-00   

получени заеми(+) 74-11   

Погасени заеми(-) 74-12   

Врем.безл.заеми м/у бюдж. с/ки(нето) 75-00   

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00  22 566 

Врем.безл.заеми м/у  извънб.с/ки/фондове 77-00   

Всичко временни безлихвени заеми:    

    

ІІІ.Депозити и средства по сметки    

Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+) 95-01 77 77 

Наличност в края на периода    (9507 до 9512)(-) 95-07  -433 537 

Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) 95-00   

    

Разходи    

Функция    

Дейност    

Заплати и възнагр.за перс,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00   

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00   

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00   

Издръжка 10-00 347 107 32 943 

Стипендии 40-00   

Субсидии  за нефин.предпр и орг.с нестопанска цел 43-00   

Придобиване на дълг.активи и осн.ремонт 

(§51до§54) 

51-54 7 871 784 2 792 431 

Капиталови трансфери 55-00   

Всичко разходи:  8 218 891 2 825 374 
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                                                                                                       Приложение   №6 

 

  ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019 Г.  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА  

Наименование  №§§ РАЗЧЕТ 

2019   

ОТЧЕТ  

30.06.2019 

 

Други европейски средства      

Приходи  7 902 7 902  

Приходи от такси 27-04    

І .Трансфери     

Трансфери(субс.,вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00    

Трансфери м/у бюдж. И извънб.с/ки(+/-) 62-00    

Трансфери м/у извънбюдж.с/ки/ф(нето) 63-00    

Всичко  трансфери     

ІІ.Временни безлихвени заеми     

Получ.(пред.)врем.безл.заеми от ЦБ(+/-) 74-00    

получени заеми(+) 74-11    

Погасени заеми(-) 74-12    

Врем.безл.заеми м/у бюдж. с/ки(нето) 75-00    

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00    

Врем.безл.заеми м/у  извънб.с/ки/фондове 77-00    

Всичко временни безлихвени заеми:     

Друго финансиране-чужди средства на 

разпореждане от други лица 

93-10    

Временно съхранявани и средства на разпореждане 88-03 7 902 7 902  
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ІІІ.Депозити и средства по сметки     

Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+) 95-01    

Наличност в края на периода    (9507 до 9512)(-) 95-07    

Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) 95-00    

Разходи  7 902 7 902  

Функция     

Дейност     

Заплати и възнагр.за перс,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00    

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00    

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00    

Издръжка 10-00 7 902 7 902  

Стипендии 40-00    

Субсидии  за нефин.предпр и орг.с нестопанска цел 43-00    

Придобиване на дълг.активи и осн.ремонт 

(§51до§54) 

51-54    

Капиталови трансфери 55-00    

Всичко разходи:     

 

 

 

Приложение   №7 

 

ОТЧЕТ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА С КОД 33 КЪМ 30.06.2019 Г.   В ЛЕВА  

Наименование  №§§    

     

Приходи     

І .Трансфери     
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Трансфери(субс.,вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00    

Трансфери м/у бюдж. И извънб.с/ки(+/-) 62-00    

Трансфери м/у извънбюдж.с/ки/ф(нето) 63-00    

Всичко  трансфери     

     

ІІ.Временни безлихвени заеми     

Получ.(пред.)врем.безл.заеми от ЦБ(+/-) 74-00    

получени заеми(+) 74-11    

Погасени заеми(-) 74-12    

Врем.безл.заеми м/у бюдж. с/ки(нето) 75-00    

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00    

Врем.безл.заеми м/у  извънб.с/ки/фондове 77-00    

Всичко временни безлихвени заеми:     

Чужди средства от други лица (небюджетни 

предприятия и физически лица) (+/-) 

93-10 26 974   

ІІІ.Депозити и средства по сметки     

Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+) 95-01 19 229   

Наличност в края на периода    (9507 до 9512)(-) 95-07 -46203   

Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) 95-00    

     

Разходи     

Функция     

Дейност     

Заплати и възнагр.за перс,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00    

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00    

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00    
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Издръжка 10-00    

Стипендии 40-00    

Субсидии  за нефин.предпр и орг.с нестопанска цел 43-00    

Придобиване на дълг.активи и осн.ремонт 

(§51до§54) 

51-54    

Капиталови трансфери 55-00    

Всичко разходи:     

 

 

РЕШЕНИЕ №70/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и постъпило в Община 

Якоруда заявление с вх. № 94-00-2538/17.07.2019 год., от Джемал 

Еминов Еручки, жител на гр.Якоруда и във връзка с текущи строително 

– монтажни работи по проект „Реконструкция и обновяване на площад и 

градска градина” в гр. Якоруда, които затрудняват извършването на 

търговска дейност от наемателя Джемал Еминов Еручки, Общински 

съвет - Якоруда   

РЕШИ: 

        1. Дава съгласие наемът на помещение с площ 135.00 кв.м. – 

публична общинска собственост, находящо се в приземния етаж на 

сградата на Народно Читалище „Светлина-1907” – гр. Якоруда, находяща 

се в кв. 67, пл. № 749, парцел ІV по плана на гр. Якоруда, описана в Акт за 

публична общинска собственост № 59 / 27.10.1997 год. да бъде временно 

намален за периода от 01.07.2019 г. до 31.10.2019 г., до приключване на 

строително – монтажните дейности. За посочения период дължимият наем 

по Договор № 08-00-333/01.06.2018 год. от 550.00 лв. /петстотин и 

петдесет лв./ на месец без ДДС, бъде намален на 350.00 лв. /триста и 

петдесет лв./ на месец без ДДС. 
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        2. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

Якоруда инж.Нуредин Кафелов  да предприеме необходимите действия. 

 

 

РЕШЕНИЕ №71/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 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 2019 година, приета с Решение № 04 от 

Протокол № ОбС -01/01.02.2019 г. в частта:  

 

1. РАЗДЕЛ III. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, като добавя следните недвижими имоти – частна 

общинска собственост, а именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот III с пл. № 80 в кв. 5 по плана на с. 

Юруково, община Якоруда, с площ – 600.00 кв.м., описан в Акт  за 

частна общинска собственост №1918/24.06.2019 год.; 

 

 Урегулиран поземлен имот X в кв. 5 по плана на с. Юруково, община 

Якоруда, с площ – 607.00 кв.м., описан в Акт  за частна общинска 

собственост №1965/04.07.2019 год.; 

 

РЕШЕНИЕ №72/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

      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 
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имущество -гр.Якоруда и във връзка с постъпило заявление с вх. № 94-00-

2024/07.06.2019 год. от Лютфи Рефат Муса, Общински съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

         І. Одобрява изготвената от независим лицензиран оценител 

инж.Цветан Селмединов пазарна оценка  на следния недвижим имот – 

частна общинска собственост, описани в Акт за частна общинска 

собственост № 1918/ 24.06.2019г.,  находящ се в кв.5 по плана на с. 

Юруково, община Якоруда, а именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот ІІІ, пл.№ 80 в кв. 5 по плана на с. 

Юруково, община Якоруда. Площ на имота – 600.00 кв.м. – 

5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ 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 ІІІ, пл.№ 80, кв. 5 по плана на с. 

Юруково, община Якоруда, площ на имота – 600.00кв.м., върху който 

е отстъпено право на строеж с Договор № 08-12-89/09.08.1982 год.  

  

 

РЕШЕНИЕ №73/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2  от Закона 

за общинската собственост, чл.39, ал.1, т.2, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 

гр. Якоруда, както и необходимостта от прекратяване на съсобственост,  

Общински съвет – Якоруда                                       

 

РЕШИ: 
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I.  Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 

Якоруда и Мехмед Ибрахим Ибрахим, като Общината продаде своите 

идеални части и се сключи договор за покупко–продажба на следния 

имот: 

 

  2/3 идеални части от ПИ, с пл. № 6, кв. 18 по плана на гр. 

Якоруда с обща площ 1060 кв.м.; 

 

 2/3 идеални части от полумасивна сглобяема едноетажна сграда, 

със застроена площ от 208.00 кв. м., изградена в ПИ, с пл. № 6, кв. 

18 по плана на гр. Якоруда; 

 

     IІ. Определя 7 200.00 лева /седем хиляди и двеста лв./, без ДДС, като 

цена за частта на Община Якоруда за продажба на недвижимия имот - 

предмет на разпореждане, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител инж.Цветан Селмединов  по реда на чл.32, ал.2 от 

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество – Якоруда. 

  

     IІI. Възлага на Кмета на община Якоруда изпълнението на настоящото 

решение. 

 

 

РЕШЕНИЕ №74/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.35, ал.1 от ЗОС,  чл.32, 

ал.3 и чл. 37, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество - Якоруда, Общински съвет – 

Якоруда  

 

РЕШИ: 

      І.  Одобрява  изготвената от независим лицензиран оценител инж. 

Цветан Селмединов  пазарна оценка на следния недвижим имот – частна 
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общинска собственост, находящ се в кв. 5 по плана на с. Юруково, община 

Якоруда, а именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот X в кв. 5 по плана на с. 

Юруково, община Якоруда, с площ 607.00 кв.м., описан в 

Акт за частна общинска собственост № 1965/04.07.2019 

год. – 5 300.00 лева без ДДС;           

      

      ІІ. Дава съгласие Кмета на община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов 

да открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за 

продажбата на горепосочения недвижим имот, описан в Акт за частна 

общинска собственост №1965/04.07.2019 год.,  находящ се в кв. 5 по плана 

на с. Юруково, община Якоруда, при начална тръжна цена по така 

изготвенaтa пазарнa оценка. 

 

      ІІІ. Упълномощава Кмета на община Якоруда - инж. Нуредин Кафелов,  

да сключи договор за покупко-продажба на описания по-горе недвижим 

имот - частна общинска собственост след провеждането на  неприсъствен 

публичен търг . 

 

 

РЕШЕНИЕ №75/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.35, ал.1 от ЗОС,  чл.32, 

ал.3 и чл. 37, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество - Якоруда, Общински съвет – 

Якоруда  

РЕШИ: 

 

      І.  Одобрява  изготвената от независим лицензиран оценител инж. 

Цветан Селмединов  пазарна оценка на следния недвижим имот – частна 
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общинска собственост, находящ се в кв. 13, пл. № 164 по плана на с. 

Конарско, община Якоруда, а именно: 

 

 Поземлен имот с пл. № 164 в кв. 13, УПИ II по плана на 

с.Конарско, община Якоруда, с площ 913.00 кв.м., описан 

в Акт  за частна общинска собственост № 1867/22.05.2019 

год. – 7.800 лева без ДДС; 

                

      ІІ. Дава съгласие Кмета на община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов 

да открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за 

продажбата на горепосочения недвижим имот, описан в Акт за частна 

общинска собственост №1867/22.05.2019 год.,  находящ се в кв. 13, пл. № 

164, УПИ II по плана на с. Конарско, община Якоруда, при начална 

тръжна цена по така изготвенaтa пазарнa оценка. 

 

      ІІІ. Упълномощава Кмета на община Якоруда - инж. Нуредин Кафелов,  

да сключи договор за покупко-продажба на описания по-горе недвижим 

имот - частна общинска собственост след провеждането на  неприсъствен 

публичен търг . 

 

 

РЕШЕНИЕ №76/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

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

местната администрация  и във връзка с неотложни аварийно-

възстановителни работи на водопроводната мрежа на село Конарско, 

община Якоруда, поради недостатъчно  водоподаване и режим на водата 

през летните месеци за задоволяване на питейно-битови цели и 

съществуваща реална опасност от поява на епидемии, вируси и зарази, 

Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 
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          Одобрява извършените разходи в общ размер на 70 000.00 лв. с ДДС, 

за закупуване на материали и извършване на услуга, за неотложни 

аварийно-възстановителни работи на водопроводната мрежа на село 

Конарско, община Якоруда, както следва: 

          - тръба напорна водопроводна РЕ100 РN 10 Ф75 x 4,5 мм x 100 м.; 

          - тръба напорна водопроводна РЕ100 РN 10 Ф90 x 5,4 мм x 100 м.; 

          - съединител БМВ Ф75; 

          - съединител БММ Ф90; 

          - транспорт;  

         - изкопни работи; 

         - полагане на тръби; 

         - обратен насип; 

         - механизация; 

         - труд. 

 

 

РЕШЕНИЕ №77/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

      На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  от 

ЗСПЗЗ и във връзка с  постъпило искане с вх. № 92-00-626/08.09.2015 год. 

от Сайфи Мехмед Хадживезула, представител на наследници на Сайфия 

Мехмедов Хадживезулов чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда 

за предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 
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Предоставя на Общинска служба по земеделие – Якоруда, във връзка с 

цитираното по-горе искане на основание &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  

от ЗСПЗЗ от Началника на ОСЗ – Якоруда до Кмета на Община 

Якоруда и искане по чл.45д, ал.1 от ППЗСПЗЗ следния  имот: 

 

1. Имот № 578052 с площ  2.946 дка, образуван от част от имот № 

578023 с обща площ 12.677 дка, находящ се в землището на гр. 

Якоруда, местност „Копривина”, описан в Решение № 1412 от 

17.01.1996 година на Поземлена комисия – гр.Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ №78/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

       На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  от 

ЗСПЗЗ и във връзка с  постъпило искане с вх. № 04-05-30/20.07.2016 год. 

от Иван Илиев Гьошев, представител на наследници на Филип Илиев 

Гьошев чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда за предоставяне на 

имоти, придобити от Общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - 

Якоруда   

РЕШИ: 

Предоставя на Общинска служба по земеделие – Якоруда, във връзка с 

цитираното по-горе искане на основание &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  

от ЗСПЗЗ от Началника на ОСЗ – Якоруда до Кмета на Община 

Якоруда и искане по чл.45д, ал.1 от ППЗСПЗЗ следния  имот: 

 

1. Имот № 637057 с площ 0.428 дка, находящ  се в землището на гр. 

Якоруда, местност „Буковец”, описан в Решение № 724 от 18.07.1994 

година на Поземлена комисия – гр. Якоруда; 
 

 

РЕШЕНИЕ №79/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 
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    На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  от 

ЗСПЗЗ и във връзка с  постъпило искане с вх. № 92-00-552/19.07.2018 год. 

от Милка Аспарухова Гръкова, представител на наследници на Мойсей 

Исидоров Качорев чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда за 

предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

Предоставя на Общинска служба по земеделие – Якоруда, във връзка с 

цитираното по-горе искане на основание &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  

от ЗСПЗЗ от Началника на ОСЗ – Якоруда до Кмета на Община 

Якоруда и искане по чл.45д, ал.1 от ППЗСПЗЗ следния  имот: 

 

1. Имот № 013037 с площ  0.609 дка, образуван от част от имот № 

013018 с обща площ 1.419 дка, находящ  се в землището на с. Черна 

Места, местност „Черна Места”, описан в Решение № 493 от 

19.04.1995 година на Поземлена комисия – гр.Якоруда; 

  

 

РЕШЕНИЕ №80/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

    На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  от 

ЗСПЗЗ и във връзка с  постъпило искане с вх. № 92-00-516/13.08.2015 год. 

от Мехмед Мустафов Алишков, представител на наследници на Мустафа 

Юсеин Алишков чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда за 

предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет - Якоруда   

 

 

РЕШИ: 
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Предоставя на Общинска служба по земеделие – Якоруда, във връзка с 

цитираното по-горе искане на основание &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  

от ЗСПЗЗ от Началника на ОСЗ – Якоруда до Кмета на Община 

Якоруда и искане по чл.45д, ал.1 от ППЗСПЗЗ следния  имот: 

 

1. Имот № 578053 с площ  11.870 дка, образуван от част /5.297 дка/ от 

имот № 578004 с обща площ 22.172 дка, част /4.307 дка/ от имот № 

578005 с обща площ 9.491 дка, част /1.229 дка/ от имот № 578006 с 

обща площ 9.600 дка и част /1.036 дка/ от имот № 578041 с обща 

площ 8.308 дка, находящ  се в землището на гр.Якоруда, местност 

„Копривина”, описан в Решение № 806 от 31.01.1995 година на 

Поземлена комисия – гр. Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ №81/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 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 за периода 01.07.2019 

год. – 05.09.2019 год., в размер на 700.00лева / седемстотин лева/. 

 

 

РЕШЕНИЕ №82/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 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  
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РЕШИ: 

        Одобрява извършените разходи за командировки за периода 

01.07.2019 год. -  05.09.2019 год. на Кмета на Община Якоруда – 

инж.Нуредин Кафелов. 

 

 

РЕШЕНИЕ №83/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

       На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № 01/07/2/0/00634 от 15.03.2018 г. по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони за Проект „Изграждане на Дневен център за деца с 

увреждания”, сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие”, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, 

БУЛСТАТ 121100421, представляван от Изпълнителния директор – Васил 

Георгиев Грудев, Общински съвет – гр. Якоруда 

 

РЕШИ: 

            1. Упълномощава кмета на община Якоруда да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” в размер на 487 253,92 лева, (словом четиристотин осемдесет 

и седем хиляди двеста петдесет и три лева и деветдесет и две стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 01/07/2/0/00634 от 

15.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 
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съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони за Проект „Изграждане на Дневен център за деца с 

увреждания”, сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие”, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, 

БУЛСТАТ 121100421, представляван от Изпълнителния директор – Васил 

Георгиев Грудев. 

 

       2.Възлага на кмета на община Якоруда да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 

01/07/2/0/00634 от 15.03.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Якоруда 

проведено на 16.09.2019 г. Протокол № 05 т. 18 от дневния ред по доклад 

№ ... / ... при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно 

чл. 21 ал. 1, т. 23  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, 0 „против” и 

„въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на общински 

съвет... 

 

РЕШЕНИЕ №84/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

     На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № 01/07/2/0/00634 от 15.03.2018 г. по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони за Проект „Изграждане на Дневен център за деца с 

увреждания”, сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие”, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, 
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БУЛСТАТ 121100421, представляван от Изпълнителния директор – Васил 

Георгиев Грудев, Общински съвет – гр. Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

            1. Упълномощава кмета на община Якоруда да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” в размер на 97 450,78 лева, (словом деветдесет и седем 

хиляди четиристотин и петдесет лева и седемдесет и осем стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС за авансово плащане по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

01/07/2/0/00634 от 15.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони за Проект „Изграждане на Дневен център за 

деца с увреждания”, сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие”, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 

136, БУЛСТАТ 121100421, представляван от Изпълнителния директор – 

Васил Георгиев Грудев. 

 

       2.Възлага на кмета на община Якоруда да подготви необходимите 

документи за получаване на ДДС за авансовото плащане по договор № 

01/07/2/0/00634 от 15.03.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Якоруда, 

проведено на 16.09.2019 г. Протокол № 05, т. 19 от дневния ред по доклад 

№ ... / ... при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно 

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, 0 „против” и 

„въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински 

съвет... 
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РЕШЕНИЕ №85/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.20, ал.3, 

т.1, чл.21, ал.1 и ал.2 и чл. 73, ал.1, т.1 от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – гр. 

Якоруда,  Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

        1. Дава съгласие Кмета на община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов 

да открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за 

отдаване под наем на следните недвижими имоти - частна общинска 

собственост, а именно: 

 

 Имот № 006010, с начин на трайно ползване – нива, осма  категория, 

с площ 0.796 дка., находящ се  в местност „Черна Места”, землище 

на с. Черна Места, община Якоруда, ЕКАТТЕ 81850, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1512/09.07.2018 год.;  

 

 Имот № 012004, с начин на трайно ползване – нива, осма  категория, 

с площ 0.410 дка., находящ се  в местност „Черна Места”, землище 

на с. Черна Места, община Якоруда, ЕКАТТЕ 81850, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 2212/09.09.2019 год.;  

 

        2.  Имотите ще се използват за земеделски нужди. 

        3.  Началната тръжна цена е в размер на 17.50 лева на декар на сезон, 

съгласно Приложение №1 за Базови наемни цени към Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

        4. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години. 
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        5. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

Якоруда инж.Нуредин Кафелов  да сключи договор за наем на описаните 

по-горе недвижими имоти - частна общинска собственост след 

провеждането на  неприсъствен публичен търг. 

 

 

РЕШЕНИЕ №86/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

        На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  от 

ЗСПЗЗ и във връзка с  постъпило искане с вх. № 92-00-619/08.09.2015 год. 

от Юсуф Фезиев Мекльов, представител на наследници на Юсуф 

Мустафов Мекльов чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда за 

предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

Предоставя на Общинска служба по земеделие – Якоруда, във връзка с 

цитираното по-горе искане на основание &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  

от ЗСПЗЗ от Началника на ОСЗ – Якоруда до Кмета на Община 

Якоруда и искане по чл.45д, ал.1 от ППЗСПЗЗ следния  имот: 

 

1. Имот № 656043 с площ 0.531 дка, образуван от част от имот № 

656022, с обща площ 0.946 дка, находящ  се в землището на гр. 

Якоруда, местност „Буковец”, описан в Решение № 180 от 17.01.1995 

година на Поземлена комисия – гр.Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ №87/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 
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      На основание чл.21, ал1, т.11и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.134, ал.1, т.5от Закона за 

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

вх.№ 9400-3190 / 05.09.2019г. от инж. Христо Цанков Стоянов, Общински 

съвет - Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за проектиране на изменение на Общия 

устройствен план (ОУП) на община Якоруда, приет с Решение № 

65 / Протокол № ОбС-04 / 08.06.2018г. на Общински съвет-

Якоруда, в обхват поземлен имот с идентификатор 134016, местн. 

„Белмекен“, землище на гр. Якоруда 

2. Разрешава изработването на изменение на Общия устройствен 

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

№ ОбС-04 / 08.06.2018г. на Общински съвет-Якоруда, в обхват 

поземлен имот с идентификатор 134016, местност „Белмекен“, 

землище на гр. Якоруда, с цел промяна на устройствена зона за 

инженерна инфраструктура „Т-и1“, в която попада имотът, в 

устройствена зона за спортно – рекреационно обществено 

обслужване „Сро“. 

 

 

РЕШЕНИЕ №88/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/16.09.2019 година 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява извършената от Община Якоруда продажба, след 

проведена процедура 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: 
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 229/772 идеални  части, представляващи помещения и стълбища, 

част от Масивна двуетажна сграда (бивш Младежки дом) със 

застроена площ от  386.00кв.м., находяща се в УПИ ХV, кв.63 по 

плана на гр.Якоруда, описана в Акт за частна общинска собственост 

№ 1170 / 18.10.2016 год. на Саами Юнуз Кунч за сумата от 70 000 

лв. /седемдесет хиляди лв./; 

 

 

 


