
Общински съвет-Якоруда обябява, че ще проведе редовно заседание на 

19.03.2020 г., но във връзка с Решение на Народното събрание извънредно 

положение в страната /ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г./, Заповед № РД-01-

124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на 

Националния оперативен щаб за отмяна на обществените събития и 

събиране на много хора на едно място като мярка за ограничаване на 

разпространението на остри вирусни заболявания решава,че заседанието 

ще е дистанционно и на основание чл. 56, ал. 2 от Правилник за 

организацията и дейността  на Общински съвет-Якоруда, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация –Якоруда чрез 

саморъчно подписване и писмено гласуване на общинските съветници  при 

следния дневен ред: 

 

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

инж. Нуредин Кафелов; 

2. Предложение с вх. №ОбС-39/05.03.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно разрешение за отпускане на 

финансова подкрепа в размер на 500.00  /петстотин/ лева, необходима 

за подпомагане на нуждаещите се хора с увредено зрение; 

3. Предложение с вх. №ОбС-42/11.03.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за 

кандидатстване на общината с проектно предложение „Повишаване на 

енергийната ефективност на Община Якоруда чрез подмяна на 

уличното осветление със светодиодно (LED) осветление по Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност”, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на 

общините” на Министерство на енергетиката; 

4. Разни 

4.1. Предложение с вх. №ОбС-45/16.03.2020 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за 

кандидатстване на общината с проект „Закупуване на оборудване, 

необходимо за осъществяване на дейността на Домашен социален 

патронаж- гр. Якоруда” пред Фонд „Социална закрила” към 

Министъра на труда и социалната политика и съфинансирането по 

проекта в размер на 10 % от неговата стойност да бъде от бюджета на 

община Якоруда. 

 

 
 


