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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-03/30.12.2019 година 

гр. Якоруда 

 

РЕШЕНИЕ № 08/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/30.12.2019 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-116/19.11.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно приемане на изменения и 

допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местни 

такси и цени на услуги, предоставяни от Община Якоруда; 

3. Предложение с вх. №ОбС-117/19.11.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на план-сметка 

за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, 

депониране на битови отпадъци и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване; 

4. Предложение с вх. №ОбС-120/28.11.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно приемане на изменения и 

допълнения на  Наредбата за определяне и администриране на местни 

такси и цени на услуги, предоставяни от Община Якоруда; 

5. Предложение с вх. №ОбС-121/28.11.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Наредба за 

условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Домашен 

социален патронаж” в Община Якоруда и отменяне на действащата към 

момента Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната 

услуга „Домашен социален патронаж” в Община Якоруда; 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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6. Предложение с вх. №ОбС-122/28.11.2019 г. относно приемане на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация-

Якоруда; 

7. Предложение с вх. №ОбС-126/16.12.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно освобождаване от длъжност 

на управителя на общинска фирма „Строител-2001” ЕООД; 

8. Предложение с вх. №ОбС-127/16.12.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно избор на управител на 

общинска фирма „Строител-2001” ЕООД; 

9. Предложение с вх. №ОбС-128/16.12.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно избор на делегати и 

заместник-делегати за отчетно-изборното обшо събрание на Сдружение 

„Толерантност”; 

10. Предложение с вх. №ОбС-129/16.12.2019 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно промяна на 

възнагражденията на кмет на община и кметове на кметства. 

11. Разни 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 09/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/30.12.2019 година 

 

         

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА ,  Общински съвет – 

Якоруда  

РЕШИ: 

Приема изменения и допълнения на Наредбата за определяне и 

администриране на местни  такси и цени на услуги , предоставяни от 

Община Якоруда /приета с Решение №37/ Протокол №ОбС-04/02.07.2010 

г./ за 2020 год., както следва: 
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  §1. Променя чл.11 ал.1 от Наредбата за определяне и 

администриране на местни  такси и цени на услуги на територията на 

Община Якоруда за 2020 г. - приложение № 1 ,      както следва:  

Приложение 1 

Данъчен субект Действащ 

промил  

 

В т.ч. 

сметосъбира

не и 

сметоизвозва

не 

Обезвреждане 

на битовите  

отпадъци в 

депа или 

 др. съоръж. 

 

Чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване 

I.За стопански субекти 

/фирми/ - върху 

декларираната 

отчетна стойност на 

недвижимите имоти: 

    

1.В града  10,50‰ 

 

 

7,50‰ 

 

 1,50‰ 

 

 1,50‰ 

 

 

2.В селото 10,50‰ 

 

7,50‰ 

 

  1,50‰ 1,50‰ 

 

3.За имоти, намиращи се 

извън районите, в които 

общината е организирала 

събирането и 

извозването на битови 

отпадъци 

 3,00‰ 

  

-  1,50‰  1,50‰ 

 

 

4.Курортни местности  -   



 

 4 

4.1 М.Трещеник 

4.2 М. Бел  Мекен 

 

2,50‰ 

1,00‰ 

 

1,00‰ 

1,00‰ 

 

1,50‰ 

5.Бюджетни 

организации-публична 

държавна и общинска 

собственост  

 

 6,50‰ 

 

3,50‰ 

 

 1,50‰  1,50‰ 

 

 

6.За стопански субекти, 

декларирали вида и броя 

на съдовете за битови 

отпадъци- годишна такса 

Според 

броя на 

съдовете и 

пропорц.с

поред отч. 

ст/ст или 

данъчната 

оценка 

Било 600 лв 

за контейнер 

Става 800 

лв./ брой -за 

контейнер  

тип «Бобър» 

 

1,00‰ 

 

  1,50‰ 

 

 

7.ПЕПЖИ Пловдив за 

земята, находяща се 

непосредствено под 

железния път  

 1,50‰ 

 

- -  1,50‰ 

 

II.За население / 

домакинства/ - върху 

данъчната оценка на 

недвижимите имоти: 

    

1. В града  Било 

5,00‰ 

 Става 

5.50‰ 

2,55‰ Било 1,60‰ 

     Става 

2.10‰ 

0,85‰ 

2. В селата     

2.1.с.Юруково Било 1,00‰ Било  1,30‰ 0,70‰ 
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3,00‰ 

Става 

4,00‰ 

 

Става 2,30‰ 

 

2.2.другите села Било 

2,00‰ 

Става 

4,00‰ 

 

Било 0,00‰ 

Става 1,00‰ 

Било 1,30‰ 

Става 2,30‰ 

 

0,70‰ 

3.За имоти, намиращи се 

извън районите, в които 

общината е организирала 

събирането и 

извозването на битови 

отпадъци 

 

 

 2,00‰ 

 

 

 

 

- 

 

 

 1,30‰ 

 

 

 

 

0,70‰ 

4.За търговски и 

производствени обекти 

      

10,50‰ 

 

7,50‰  1,50‰ 

 

  1,50‰ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 10/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/30.12.2019 година 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 11 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услугите на територията на община Якоруда за 2020 г., Общински съвет 

Якоруда  

РЕШИ: 
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Одобрява план-сметка за необходимите приходи и разходи за 

сметосъбиране, сметоизвозване, депониране   на   битови   отпадъци   и   

поддържане   чистотата   на   териториите   за обществено ползване,както 

следва:       

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За такса “Битови отпадъци” – 2020 година 

 

Дейност Стойност 

ПРИХОДИ - ОБЩО 480 000 

1.Такса за битови отпадъци   

В това число  

1.1.от населението  150 000 

1.2.от предприятия и фирми  150 000 

2.Други местни приходи /изравнителна субсидия/ 100 000 

3.Данък недвижими имоти 80 000 

РАЗХОДИ - ОБЩО 480 000 

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци – контейнери, кофи и др. /ЗМДТ, чл. 66, 

ал.1, т.1/ 

             2 000                

Събиране, включително разделно, на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за третирането 

им/ЗМДТ, чл.66, ал.1, т.2/,вкл.и ДДС по реда на 

Глава 19а от ЗДДС. 

210 200 
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Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление 

на отпадъците /ЗМДТ, чл.66, ал.1, т.3/ 

257 200 

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване /ЗМДТ, 

чл.66, ал.1, т.4/ 

10 600 

 

 

РЕШЕНИЕ № 11/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/30.12.2019 година 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА ,  Общински съвет – 

Якоруда  

РЕШИ: 

Приема изменения и допълнения на Наредбата за определяне и 

администриране на местни  такси и цени на услуги , предоставяни от 

Община Якоруда /приета с Решение №37/ Протокол №ОбС-04/02.07.2010 

г., както следва: 

Чл. 23, се изменя и допълва така: 

  Чл. 23 /1/ Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален 

патронаж, считано от 01.01.2020 г., заплащат месечна такса, както следва: 
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- за самотноживеещи потребители с личен месечен доход до 250 лв. 

таксата е в размер на 40,00 лв. на месец и не повече от реалната 

издръжка; 

- за самотноживеещи потребители с личен месечен доход от 250 до 

300 лв. таксата е в размер на 2,30 лв.на ден и не повече от реалната 

издръжка; 

- за самотноживеещи потребители с личен месечен доход от 300 до 

400,00 лв. таксата е в размер на 2,80 лв.на ден и не повече от 

реалната издръжка; 

- за самотноживеещи потребители с личен месечен доход над 400,00 

лв. таксата е в размер на 3,00 лв.на ден и не повече от реалната 

издръжка; 

- за потребители, съжителстващи с други лица и с месечен доход до 

500,00 лв.за домакинството, таксата е в размер на 80,00 лв. на месец; 

- за потребители, съжителстващи с други лица и с месечен доход от 

500,00 до 600,00 лв.за домакинството, таксата е в размер на 4,60 лв. 

на ден; 

- за потребители, съжителстващи с други лица и с месечен доход от 

600,00 до 800,00 лв.за домакинството, таксата е в размер на 5,60 лв. 

на ден; 

- за потребители, съжителстващи с други лица и с месечен доход над 

800,00 лв.за домакинството, таксата е в размер на 6,00 лв. на ден; 

   /2/ Реалната издръжка на едно лице, включва месечните разходи за храна, 

работно облекло, хигиенни материали, както и съответната част от общите 

разходи за електрическата и топлинна енергия, вода. Месечните разходи се 

намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически 

и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от 

донорските програми и благотворителност. 

   /3/ Ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите 

заплащат месечна такса за ползваните социални услуги от домашен 
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социален патронаж, ва размер на 30% от получаваната лична пенсия, 

съгласно чл. 16, ал. 2 от ППЗВВ. 

   /4/ Лицата, които нямат лични доходи отговарят на условията за 

обслужване в ДСП не заплащат такса. 

   /5/ Такса се заплаща само за периода на ползване на услугата, като 

същата се изчислява пропорционлна на времето, през което лицето е 

ползвало услугите на патронажа за съответния месец. 

   /6/ Стойността на консумираната храна се изчислява ежедневно на база 

на калкулационни ведомости и требвателни листове. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 12/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/30.12.2019 година 

 

        На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА ,  Общински съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

1. Приема Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната 

услуга „Домашен социален патронаж” в Община Якоруда. 

2. Отменя действащата към момента Наредба за условията и реда за 

предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в 

Община Якоруда, приета с Решение № 100 от Протокол №ОбС-12 от 

11.12.2009 г. от Общински съвет-Якоруда. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 13/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/30.12.2019 година 

 

На основание чл. 21, ал. 3. от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация, Общински съвет – Якоруда 
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РЕШИ: 

 

1.  Приема Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет-Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация-Якоруда, мандат 2019-2023 г. 

 

2. Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет-Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация-Якоруда, приет с Решение №06/Протокол №ОбС-

02/05.12.2011 г. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 14/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/30.12.2019 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1, т 5 и чл. 18, ал.1, т. 8 

от Наредбата за условията и реда, при които Община Якоруда упражнява 

правата си на собственик върху търговските дружества,  Общински съвет – 

Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

1. Прекратява Договора за търговско управление на Еднолично 

дружество с ограничена отговорност „Строител-2001” ЕООД, 

сключен на 03.01.2017 година с г-н Ибрахим Мустафа Карафеиз. 

2. Освобождава от отговорност г-н Ибрахим Мустафа Карафеиз, като 

Управител на Общинска фирма „строител-2001” ЕООД. 

3. Упълномощава Кмета на Община Якоруда да предприеме мерки по 

прекратяване на Договор за търговско управление на Еднолично 
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дружество с ограничена отговорност „Строител-2001” ЕООД, 

сключен на 03.01.2017 година, считано от 01.01.2020 година. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 15/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/30.12.2019 година 

 

      На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, т 5 от Наредбата 

за условията и реда, при които Община Якоруда упражнява правата си на 

собственик върху търговските дружества,  Общински съвет – Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността Управител на 

Общинска фирма „Строител-2001” ЕООД г-н Ахмед Юсуфов 

Кавалов. 

2. Упълномощава Кмета на Община Якоруда да сключи Договор за 

търговско управление с управител на Общинска фирма „Строител-

2001” ЕООД, считано от 01.01.2020 година. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 16/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/30.12.2019 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и и във връзка с отчетно-изборно 

общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Толерантност”,  

Общински съвет – Якоруда  

 

РЕШИ: 
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1. Определям делегат, представляващ Община Якоруда в ръководните 

органи на сдружението, г-жа Беди Мустафова Осман – Заместник-

кмет на Община Якоруда. 

 

2. Определям заместник-делегат, представляващ Община Якоруда в 

ръководните органи на сдружението, г-жа Магдалена Николаева 

Богданова – Заместник-кмет на Община Якоруда. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 17/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/30.12.2019 година 

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и във връзка с 

„Постановление № 4 от 10 януари 2019 година” за изменение и допълнение 

на Постановление № 67 на Министерски съвет от 2010 година, Общински 

съвет-Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

Дава съгласие възнагражденията на изборните длъжности да се увеличат, 

както следва: 

 Кмет на Община Якоруда да бъде в размер на                        - 2500.00 

/две хиляди и петстотин / лева; 

 Кмет на кметство село Аврамово                                             - 1050.00 

/хиляда и петдесет/ лева; 

 Кмет на кметство село Смолево                                              - 1050.00 

/хиляда и петдесет/ лева; 

 Кмет на кметство село Конарско                                             - 1200.00 

/хиляда и двеста/ лева; 

 Кмет на кметство село Бунцево                                               - 1050.00 

/хиляда и петдесет/ лева; 

 Кмет на кметство село Бел Камен                                            - 1050.00 

/хиляда и петдесет/ лева; 
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 Кмет на кметство село Черна Места                                       - 1050.00 

/хиляда и петдесет/ лева; 

 Кмет на кметство село Юруково                                             - 1200.00 

/хиляда и двеста/ лева; 

 

 

  Промяната влиза в сила от 01.01.2020 година. 

 

 


