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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-04/10.02.2020 година 

гр. Якоруда 

 

 

 
РЕШЕНИЕ № 18/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 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-19/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Стратегия за управление 

на общинската собственост за периода 2020-2024 год.; 

3. Предложение с вх. №ОбС 20/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2020 

год.; 

4. Предложение с вх. №ОбС-05/15.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно приемане на изменения и допълнения 

на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на 

Община Якоруда; 

5. Предложение с вх. №ОбС-06/15.01.2020 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 на Община Якоруда; 

6. Предложение с вх. №ОбС-07/17.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на Проект за частично 

изменение на Общия устройствен план на Община Якоруда в обхват 

поземлен имот с идентификатор 87338.134.16 по КККР на гр. Якоруда, с 

който се променя устройствената зона за инженерна инфраструктура 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 
област БЛАГОЕВГРАД 

ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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„Т-и1”; 

7. Предложение с вх. №ОбС-08/21.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно приемане на бюджета на Община 

Якоруда за 2020 год.; 

8. Предложение с вх. №ОбС-11/22.01.2020 г. относно разрешение да се 

изработи ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване в обхват 

ПИ с идентификтар 164, кв. 24 по плана на гр. Якоруда; 

9. Предложение с вх. №ОбС-12/22.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно разрешение да се изработи ПУП-

изменение на плана за регулация на с. Юруково, община Якоруда с 

обхват улица между о.т. 77 и о.т. 126;; 

10. Предложение с вх. №ОбС-13/22.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно разрешение да се изработи ПУП-

изменение на плана за регулация в обхват УПИ  I-190, кв. 10 по плана 

на с. Юруково и улица между о.т. 49 и 51 с цел обособяване на три 

отделни УПИ и нова улица с широчина 6 м.; 

11. Предложение с вх. №ОбС-14/22.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно разрешение да се изработи ПУП-

изменение на плана за регулация и застрояване и изменение на плана за 

улична регулация в обхват ПИ 161 и ПИ 162 по плана на с. Черна 

Места, община Якоруда; 

12. Предложение с вх. №ОбС-15/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на задание за проектиране 

на изменение на Общия устройствен план на Община Якоруда в обхват: 

м. „Каменако” и м. „Кору дере”, землище на с. Юруково; м. „Баните” и 

м. „Сливина”, землище на гр. Якоруда; 

13. Предложение с вх. №ОбС-16/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на задание за проектиране 

на изменение на Общия устройствен план на Община Якоруда с цел 

разширение на съществуващ Гробищен парк в обхват: част от бивш 

стопански двор на ТКЗС – Якоруда и м. „Якорудчица”, землище на гр. 

Якоруда; 

14. Предложение с вх. №ОбС-17/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно разрешение да се изработи ПУП-план 

за застрояване в обхват ПИ с идентификатор 81850.7.40 по КККР на с. 

Черна Места, община Якоруда; 

15. Предложение с вх. №ОбС-18/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Отчет за дейността на 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при Община Якоруда за 2019 г. и 

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалното 

поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните за 2020 

г.; 
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16. Предложение с вх. №ОбС-22/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно прекратяване участието на Община 

Якоруда в органите на Асоциация по ВиК-град Благоевград;; 

17. Предложение с вх. №ОбС-23/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно актуализиране на Годишен план за 

действие по изпълнението на Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Якоруда за 2020 г.; 

18. Предложение с вх. №ОбС-24/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно разкриване на социална услуга от 

резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип; 

19. Предложение с вх. №ОбС-25/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Общинска програма за 

закрила на детето за 2020 год.; 

20. Предложение с вх. №ОбС-26/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Общински план за 

младежта за 2020 год.; 

21. Предложение с вх. №ОбС-21/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно  одобряване на Списък на свободните 

пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на Община Якоруда; 

22. Предложение с вх. №ОбС-27/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно  присъствието на г-жа Беди Осман – 

зам. кмет на Община Якоруда на редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК-Благоевград; 

23. Предложение с вх. №ОбС-28/28.01.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените разходи 

за командировки за периода 06.09.2019 г. - 31.12.2019 г. на Кмета на 

Община Якоруда; 

24. Предложение с вх. №ОбС-29/28.01.2020 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 06.09.2019 г. - 31.12.2019 г. в размер на 

6990.00 шест хиляди /деветстотин и деветдесет/ лева; 

25. Предложение с вх. №ОбС-30/04.02.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за закупуването на 

нов автомобил за нуждите на Община Якоруда, при условията на 

финансов лизинг или в брой; 

26. Предложение с вх. №ОбС-31/04.02.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно изменяне и допълване на Решение 

№100/Протокол №ОбС -07/25.08.2017 г; 

27. Предложение с вх. №ОбС-32/04.02.2020 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на закупения от Община 

Якоруда недвижим имот, след проведени процедури. 

28. Разни 
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РЕШЕНИЕ № 19/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

         

        На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от ЗОС и чл.5, 

ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество – Якоруда, Общински съвет – Якоруда   

 

 

РЕШИ: 

 

 

           Приема  Стратегия за управление на общинската собственост за 

периода 2020 – 2024 година. 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 20/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за 

общинската собственост и чл.5, ал.3 от Наредба за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество – Якоруда, Общински 

съвет - Якоруда   

 

  

РЕШИ: 

  

 

           Приема  Годишна програма за управление и разпореждане с имотите 

- общинска собственост за 2020 година 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 21/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 
 

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

изменения и допълнения в Закона за местните  данъци и такси /обн. в ДВ 

бр.96 от 06.12.2019 г. ./ Общински съвет-Якоруда реши: 
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 Приема  изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местни  данъци на територията на Община Якоруда , 

приета с Решение №38/ Протокол №ОбС-04/02.07.2010 г., както следва: 

   1.Чл.7а т.6 се отменя. 

   2.Чл.8 (1) се изменя и допълва по следния начин : 

Било: Чл.8. (1)“ С данък върху недвижимите имоти се облагат 

разположените на територията на страната поземлени имоти,сгради и 

самостоятелни обекти в сгради  в строителните граници на населените 

места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън 

тях,които според подробен устройствен план имат предназначението по 

чл.8 т.1 от Закона за устройство на територията.“ 

Става: Чл.8 (1) “С данък върху недвижимите имоти се облагат 

разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти 

в сгради, както и поземлените имоти,разположени в строителните граници 

на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън 

тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по 

чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на 

предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален 

закон.” 

3.Чл.13 (2) се изменя и допълва по следния начин: 

Било: Чл.13 (2)“ Не се подават данъчни декларации за облагане с 

годишен данък за новопостроените сгради,подлежащи на въвеждане в 

експлоатация по реда на Закона за устройство на 

територията.Необходимите данни за определяне на данъка за 

новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се 
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предоставят на служителите по чл.6 ал.1 от Наредбата от възложителя на 

строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, 

определен от министъра на финансите.“  

Става: Чл.13 (2)“ Не се подават данъчни декларации за облагане с 

годишен данък за новопостроените сгради,подлежащи на въвеждане в 

експлоатация по реда на Закона за устройство на 

територията.Необходимите данни за определяне на данъка за 

новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се 

предоставят на служителите по чл.6 ал.1 от Наредбата от възложителя на 

строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж 

по образец, определен от министъра на финансите.“ 

3.1.Чл.13 (7) се изменя и допълва по следния начин: 

             Било: чл.13 (7)“ Подадената декларация от един съсобственик, 

съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.“ 

            Става:чл.13 (7)“ Подадената декларация от един съсобственик, 

съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели. 

Подадените данни по ал.2 от един възложител ползват останалите 

възложители.“ 

            4.Чл.17 (2) се изменя и допълва по следния начин: 

Било: Чл.17(2) „При поискване от служителите на общинската 

администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние 

(копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) 

съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят 

безвъзмездно в 7-дневен срок.“ 

Става: Чл.17(2)“ При поискване от служителите на общинската 

администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние 
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(копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) 

съответните административни органи са длъжни да ги предоставят 

безвъзмездно в 7-дневен срок.“ 

5.Чл.20 (4)  се изменя както следва: 

            Било: Чл.20 (4)” При липса на счетоводни данни данъчната 

оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка 

на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската 

администрация може да ползва и вещи лица.” 

Става:Чл.20 (4) “При липса на счетоводни данни данъчната оценка 

се определя от служител на общинската администрация за сметка на 

данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на 

общинската администрация и при наличие на счетоводни 

данни,определени в нарушение  на приложимото счетоводно 

законодателство.Определянето на данъчната оценка се извършва по реда 

на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.” 

 6. Чл.35 (2) се отменя. 

 7. В чл.45 (1) т.4 се изменя и допълва както следва: 

Било:Чл.45 (1) т.4 „даренията за юридическите лица с нестопанска 

цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите 

лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на 

общественополезна дейност за получените и предоставените дарения.” 

Става:Чл.45 (1) т.4 „даренията за юридическите лица с нестопанска 

цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите 

лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност 

за получените и предоставените дарения.” 
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8. В чл.46 се създават нови ал.3 и ал.4  както следва: 

Чл.46(3) “ При безвъзмездно придобиване на имущество, с 

изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават 

декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен 

срок от получаването му.“ 

Чл.46(4) „Декларация по ал.3 не се подава в случаите по чл.41 

,ал.5 и 6 и чл.45 ал.1,т.5, 6, 8 и 9 от Наредбата, както и за получени и 

предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност.“ 

9. В чл.51(3) се създава нова т.5 

 

Чл.51(3) т.5 „ са налице основания за ползване на данъчни 

облекчения по чл.55 ал.4 от Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Якоруда.“ 

 

9.1.Чл.51(4) се изменя и допълва , както следва: 

 

                Било: чл.51(4)“ Собствениците на превозни средства, с 

изключение на случаите по ал.1, декларират пред общината по постоянния 

им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в 

двумесечен срок от придобиването им.За превозните средства, които не са 

регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече 

от датата на регистрацията им за движение.При придобиване на превозно 

средство по наследство декларацията се подава в срока по чл.30,ал.1.“ 

 

                Става: чл.51(4)“ Собствениците на превозни средства, с 

изключение на случаите по ал.1, декларират пред общината по постоянния 

им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в 

двумесечен срок от придобиването им.За превозните средства, които не са 

регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече 

от датата на регистрацията им за движение.При придобиване на превозно 

средство по наследство декларацията се подава в срока по чл.30,ал.1 от 

Наредбата, като в случай,че същата не е подадена в посочения срок, 

служител на общинската администрация образува служебно партида за 

превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в 

регистъра на населението.“ 

 

9.2.Чл.51 (7) се изменя и допълва по следния начин: 
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                Било: чл.51 (7) „Служителят на общинската администрация 

може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, 

имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация 

на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от 

компетентен орган.“ 

 

              Става:чл.51(7) „Служителят на общинската администрация 

може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, 

имащи значение за данъчното облагане.” 

 

            10. Чл.58 (1) т.2 се изменя и допълва както следва: 

Било: чл.58 (1)“ Физическо лице, включително едноличен търговец, което 

извършва дейности, посочени в приложение № 1(патентни дейности) се 

облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при 

условие че: 

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, 

с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и 

чл.100, ал.2 от същия закон.“ 

Става: чл.58(1)“ Физическо лице, включително едноличен търговец, което 

извършва дейности, посочени в приложение № 1(патентни дейности) се 

облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при 

условие че: 

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, 

с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл.97а и  за 

вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.“ 

              11.Чл.67 (2) се изменя и допълва както следва : 

Било: чл.67(2) „Размерът на дължимия данък за календарния месец 

се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се 

умножи по размера на данъка по ал. 1.“ 

Става:чл.67(2)“ Размерът на дължимия данък за календарния месец се 

определя от служител на общинската администрация въз основа на 

данни от Единната система за туристическа информация,поддържана 

от Министерството на туризма, като броят на предоставените 

нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.“ 

             11.1.В чл.67 се създава нова ал.3, както следва: 
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Чл.67 (3)“ Министерството на туризма непосредствено след изтичане на 

календарния месец,както и след изтичане на текущата година, предоставя 

автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите 

необходимите данни от Единната система за туристическа информация 

чрез системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на 

чл.5а.“ 

11.2.В чл.67 се създава нова ал.6,както следва: 

Чл.67 (6)“ Данните по ал.3 се предоставят от Министерството на 

финансите на общините в срок до три дни след получаването им от 

Министерството на туризма: 

1.чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка 

между системата за обмен на информация, поддържана от 

Министерството на финансите в изпълнение на чл.5а и софтуерния 

продукт за администриране на местните данъци и такси на 

съответната община, или 

2.чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до 

получената информация от Единната система за туристическа 

информация.“  

11.3.Досегашната ал.3 става ал.7, а именно: 

           Чл.67(7) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно 

задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който 

са предоставени нощувките. 

12. Създава се нов § 6, а именно: 

§ 6.За новопостроените сгради,които подлежат на въвеждане в 

експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са 

завършени в груб строеж към 31 декември 2019 година, но не са 

въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за 

ползване, данните по чл.14, ал.2 от Закона за местните данъци и такси се 

подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 година.             
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РЕШЕНИЕ № 22/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 

Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 

06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез 

опростяване на изискванията за представяне на някой официални 

документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) 

№1024/2012 г,  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:   

1.Добавя нов чл.7а, както следва: 

Чл.7а.Не заплащат такси вътрешните отдели на Общинска администрация 

Якоруда, дейностите, финансирани от общинския бюджет и органи и 

организации,освободени по закон. 

 2.Променя чл. 38, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Якоруда, приета 

с Решение № 37/Протокол № ОбС – 04/ 02.07.2010 год.,както следва: 

Било: „За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат такси 

по Приложение  №4” 
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Става: „За извършени услуги по гражданското състояние, за издаване на 

удостоверения и документи,когато това е предвидено в закон и за заверка 

на документи/отдел „МДТ”/ се заплащат такси по Приложение №4” 

 3. Променя чл. 38, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Якоруда, приета 

с Решение № 37/Протокол № ОбС – 04/ 02.07.2010 год., приложение № 4 

като изменя т.29, 31 и 32 по следния начин : 

№ УСЛУГА Цена 

29. Удостоверение за данъчна оценка  

До 3 дни  

До 5 дни 

 

10.00 лв. 

5.00 лв. 

31. Удостоверение за липса на данъчни 

задължения по ЗМДТ/чл.87, ал.6 от 

ДОПК/ 

            До 1 ден 

            До 7 дни 

 

 

7.00 лв. 

5.00 лв. 

32. Удостоверение за декларирани данни 

/декларирано движимо и недвижимо 

имущество/ 

             До 1 ден 

             До 7 дни      

 

 

7.00лв. 

5.00 лв. 

 

4. Променя чл. 38, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Якоруда, 

приета с Решение № 37/Протокол № ОбС – 04/ 02.07.2010 год., 

приложение № 4 като добавя следните услуги : 

№ УСЛУГА Цена 

38. Изготвяне на удостоверения за: 

    - раждане,граждански брак,смърт; 

    - семейно положение; 

    - постоянен адрес; 

    - настоящ адрес; 

    - сключване на граждански брак с 

чужденец. 

 

 

 

 

 

 

17.00 лв. 
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              3 дни 

39. Удостоверение за платен данък върху 

превозни средства  

До 1 ден  

 

 

 

5.00 лв. 

40. Удостоверение за дължим размер на 

патентния данък  

            До 1 ден 

            До 7 дни 

 

7.00 лв. 

5.00 лв. 

41. Удостоверение за платен данък върху 

недвижими имоти и такса битови 

отпадъци 

             До 1 ден 

             До 7 дни      

 

 

7.00лв. 

5.00 лв. 

42. Копие на подадена данъчна декларация 

             До 7 дни 

 

5.00 лв. 

43. Удостоверение за данъчна оценка на 

ЧСИ 

             До 5 дни 

 

10.00лв. 

44. Копие на данъчна декларация , ведно с 

приложените към същата документи за 

един брой на ЧСИ 

             До 7 дни 

 

 

7.00 лв. 

45. Копие на данъчна декларация , без 

приложения за един брой на ЧСИ 

             До 7 дни 

7.00 лв. 

46 За предоставяне на информация пред 

Частни съдебни изпълнители за 

дължими местни данъци и такси  

             До 5 дни 

 

 

5 лв. 

47.  Удостоверение по декларирани данни за 

един брой ЧСИ 

              До 7 дни 

 

 

7 лв. 

        

    5. Променя чл. 38, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Якоруда, приета 

с Решение № 37/Протокол № ОбС – 04/ 02.07.2010 год., приложение № 3 

като изменя т.17 и 30  по следния начин : 
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 № УСЛУГА Цена 

17. Цялостна процедура по разглеждане на 

подробни  устройствени планове и тяхното 

изменение 

50.00 лв. 

30. Удостоверение за въвеждане в експлоатация 

на строежите  – V категория по Наредба 

№2/2003 година. 

 

 

30.00 лв 

 

    6. Променя чл. 38, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране 

на местни такси и цени на услуги на територията на Община Якоруда, 

приета с Решение № 37/Протокол № ОбС – 04/ 02.07.2010 год., 

приложение № 3 като добавя нова услуга по следния начин: 

 

№ УСЛУГА Цена 

43. Одобряване на инвестиционни проекти и 

издаване на разрешение за строеж – за 

разгърната застроена площ за 1 кв.м. 

1.00 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 23/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

        На основание чл.21, ал1, т.11и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.127,ал.6 от Закона за 

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

вх.№ 9400-3574 / 10.10.2019г. от инж. Христо Цанков Стоянов, Общински 

съвет - Якоруда  
 
 

РЕШИ: 

 
 

       1.Одобрява Проект за частично 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 87338.134.16 по КККР на гр. Якоруда, общ. Якоруда /стар 

идентификатор134016 в землището на гр. Якоруда/, с който се променя 

устройствената зона за инженерна инфраструктура „Т-и1“, в която попада 
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имотът, в устройствена зона за спортно – рекреационно обществено 

обслужване „Сро“.  
 
      2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Якоруда. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 24/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 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.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси,  

във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС №381/30.12.2019 г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на община Якоруда, Общински съвет град Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2020 ГОД. 

КАКТО СЛЕДВА: 

 

          

   1.1.По прихода в размер на  8 853 234 лв./съгласно Приложение №1/в 

т.ч.: 

  1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 

5 771 580 лв., в т.ч.: 

 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 

на 5 613 005 лв. 

 1.1.1.2.Преходен остатък от 2019 год. в размер на 200 330  лв., 

разпределен съгласно Приложение № 2 

 1.1.1.3.Преходен остатък от 2019 год. във валута по левова 

равностойност  в размер на 70 956 лв., разпределен съгласно Приложение 

№ 2 / СУ „Св.Св.кирил и Методий по проект ЕРАЗЪМ/ 

 1.1.1.4.Чужди средства на разпореждане - /-112 711 лева/. /по проекти 

във функция образование/. 

 

 1.1. 2. Приходи за местни дейности в размер на  3 081 654 лв. в 

т.ч. 

 1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 471 500 лв./съгласно 

приложение №1/ 
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 1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 625 002 лв./съгласно 

приложение №1/ 

 1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 033 700 лв. 

1.1.2.4.За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 

– 99 500 лв. 

 1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 

размер на 387 800 лв.,  

 1.1.2.6. Преходен остатък от 2019 год. в размер на 721 352 лв. 

разпределен съгласно Приложение № 2 

 1.1.2.7.Предоставени трансфери отчисления за община Разлог – /-

257 200 лв./ 

  

1.2.По разходите в размер на  8 853 234 лв., разпределени по 

функции, групи, дейности, съгласно Приложение № 1 в т.ч.: 

 

 1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 5 771 580 лв.: 

  

 1.2.2.За местни дейности в размер на  3 081 654 лв.  – разпределени 

съгласно Приложения №1; 

 

 2.Приема програма за капиталовите разходи за 2020 г.  

           2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, в размер на 387 800 лв. Приложение №3 

 2.2.Приема разчет за разходите, финансирани с преходен остатък от 

целеви средства от 2019 г. Приложение №3 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 

бюджети съгласно Приложение №4 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата 

дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално 

осигуряване,подпомагане и грижи” се определят от кмета на общината в 

рамките на средствата , определени по стандарти и утвърдените размери по 

т.3 от настоящето решение.  

4.Утвърждава  разчет за целеви разходи  и субсидии, както следва за: 

 4.1.Членски внос – 6 000 лв. 

4.2. Обещетения и помощи по решение на Общински съвет – 23 000 

лв. 

4.3.Спортни клубове – 5 000 лв. 

4.4. Упълномощава Кмета на общината да определи и договори 

допълнителни условия по представянето и отчитането на целевите 

средства. 

 5. Приема следните лимити за разходи: 
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5.1.СБКО в размер до 3%  върху плановите средства за работна 

заплата на наетите по трудови правоотношения; 

 5.2. Разходи за представителни цели в размер на 5 000 лв. 

         6. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегирани от 

държавата дейности, който има право на заплащане на част от транспортни 

разходи, съгласно приложение №5 

 7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер съгласно Приложение №6,7 

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности с показатели за 2020 г. и прогнозни показатели за периода 2021 г. 

- 2023 г.   съгласно Приложение №8 

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет на Община 

Якоруда, съгласно приложение №9 

10.Съгласно чл.11 от ЗОД ,Общински съвет гр.Якоруда определя 

- максималният размер на новият общински дълг за 2020 г. –400 000 лв. 

-общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината-

съобразно нуждите през годината. 

- максималния размер на общинския дълг  към края на бюджетната година 

–  400 000 лв. 

 11.Определя максималният размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на 

общината,като наличните към края на годината задължения за разходи не 

могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години;ограничението не се прилага за 

задължения за разходи,финансирани за сметка на помощи и дарения. 

12.Определя максималният размер на ангажиментите за 

разходи,които могат да бъдат поети през годината,като наличните към края 

на годината поети ангажименти за разходи не надвишават 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения. 

 13.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

13.1.В частта за делегирани от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 

нарушат стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

13.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия 

размер на разходите. 

 14. Възлага на кмета: 
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14.1.Да определи бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска 

степен. 

14.2.Да утвърди бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска 

степен. 

14.3.Да организира разпределението на бюджета по параграфи и по 

тримесечия и да утвърди разпределението. 

14.4.Да информира общински съвет в случай на отклонение на 

средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 

конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или 

трайно намаляване на бюджетните разходи. 

14.5.Да включва информация по чл.125. ал.4. от ЗПФ в тримесечните 

отчети. 

14.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по 

отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния 

Управляващ орган и на Министерство на финансите. 

 15.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми 

от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово 

финансиране на плащания по проекти финансирани със средства от 

Европейския съюз  и по други международни програми, включително и на 

бюджети организации,чиито бюджет е част от общинския бюджет. При 

предоставяне на временни безлихвени заеми да се спазват изискванията на 

чл.126 от Закона за публичините финанси. 

 16.Упълномощава кмета: 

 16.1.Да ползва свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и 

други плащания, при условие че не се нарушава своевременното 

финансиране на делегираните от  държавата дейности в определените им 

размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за 

общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението 

на средствата в края на годината. 

16.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства  от 

европейски  инвестиционни  фондове и от други донори, по 

международни, национални и други програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на 

общинския план за развитие. 

16.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на 

общински програми и проекти. 

17. Съгласно чл.11, ал.13 от ЗПФ да упражнява контрол върху 

процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на 

бюджетите на разпоредителите с бюджет от по ниска степен , при спазване 

на определените с чл.20 от същия закон принципи на всеобхватност, 
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отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефективност, 

ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.  

 18. Приема за сведение Протокола от публично обсъждане на 

бюджета съгласно Приложение №10 

 

 
 

Приложение №1 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- ПРОЕКТ 

ПАРАГРАФИ граф 2020 г. 

1 2 4 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР     

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ     

Приходи и доходи от собственост 2400 0 

     -прих. от продажби и услуги 2404   

     -приходи от наеми на имущество 2405   

     -приходи от наеми на земя 2406   

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

    -внесен данък 3702   

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:   0 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ     

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 5 613 005 

        а/обща допълваща субсидия 3111 5 613 005 

        б/целева субсидия за капиталови разходи 3113   

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:   5 613 005 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС 6200 0 

       Предоставени трансфери 6202 0 

ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка 7600 0 

ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ 8803 -112711 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 200330 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502 70 956 

ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:   5 771 580 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР     

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ     

Патентен данък 103 9 000 

Имуществени данъци 1300 462 500 

     -данък върху недвижимите имоти 1301 80 000 

     -данък върху превозните средства 1303 310 000 

     -данък при придоб.на имущ.по дар. 1304 40 000 

     -туристически данък 1308 32 500 

Други данъци 2000   

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   471 500 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ     

Приходи и доходи от собственост 2400 159 000 

     -прих. от продажби и услуги 2404   
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     -приходи от наеми на имущество 2405 62 000 

     -приходи от наеми на земя 2406 97 000 

     -лихви 2408   

Общински такси 2700 473 500 

     -за ползване на детски градини  2701 80 000 

     -за ползване на детски ясли 2702   

     -за ползване на пазари,тържища,панаири 2705 18 000 

     -за битови отпадъци 2707 300 000 

     -за ползване на домашен социален патронаж 2704 40 000 

     -за технически услуги 2710 12 500 

     -за административни услуги 2711 23 000 

     -за гробни места 2715   

     -за притежаване на куче 2717   

     -други общински такси 2729   

   

   

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- ПРОЕКТ 

ПАРАГРАФИ граф 2020 г. 

1 2 4 

Глоби и административни наказания 2800 17 002 

     -глоби,санкции,нак.лихви 2802 1 500 

     -  наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски 2809 15 502 

Други неданъчни приходи 3600 8000 

     -други общински такси 3619 8 000 

    - реализ. курсови разлики 3601   

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност 3700 -32 500 

    -внесен ДДС 3701 -30 000 

    -внесен данък 3702 -2 500 

Приходи от продажба на общинско имущество 4000 0 

     -приходи от продажба на сгради 4022   

     -приходи от продажба на други ДМА 4029   

     -приходи от продажба на НДА 4030   

     -приходи от продажба на земи  4040   

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   625 002 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ   1 096 502 

      

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ     

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 1 521 000 

       а/обща изравнителна субсидия 3112 1 133 200 

       б/целева субсидия за капиталови разходи 3113 387 800 

       в/целеви трансфери 3118   

       г/възстановени целеви субсидии 3120   

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ   1 521 000 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 6100   

Предоставени трансфери отчисления за община Разлог 6102   

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС 6200 -257 200 

Получени тренсфери 6201   

Предоставени трансфери 6202 -257 200 

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

Всичко финансиране на дефицита   0 
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Друго финансиране 9336   

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

Врем. безлихвен заем ПУДОС 7888   

Получени краткоср. заеми от банки в страната 8311   

Получени далгосрочни заеми от банки в страната 8312   

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната 8321   

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 8800   

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 721 224 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502 128 

ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 38 703 3 081 654 

      

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   8 853 234 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   8 853 234 

   

   

   НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на ПРОЕКТ 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2020 г. 

1 2 4 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР     

      

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" 122 727 300 

Общинска администрация-преходен остатък   49 713 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   161 846 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 40 098 

Отбранително-мобилизационна подготовка 282 91 800 

Превантивна дейност за намаляване на вредните  

последствия от  бедствия и  аварии -преходен остатък 283 22 268 

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия и 

производствени аварии 284   

Доброволни формирования за защита при бедствия 285 7 680 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   4 251 008 

Целодневни детски градини 311 1 048 340 

Общообразователни училища 322 3 182 782 

Общообразователни училища преходен остатък 322 19 886 

Международни програми и споразумения 388   

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"   110 885 

Детски ясли,млечни кухни и яслени групи 431 25 126 

Здравен кабинет в детско заведение и училища 437 85 759 

Други дейности по здравеопазване - здравен медиатор 469   

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   376 868 

Център за обществена подкрепа 526 147 400 

Център за обществена подкрепа преходен остатък 526 36 924 
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Дневни центрове за  деца с увреждания 551 162 760 

Дневни центрове за  деца с увреждания-преходен 

остатък 551 29 784 

Програми временна заетост 532   

Ф-я "ПОЧИВНО 

ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   93 960 

Читалища 738 93 960 

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"   0 

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

      

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР   5 771 580 

   

   

   НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на ПРОЕКТ 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2020 г. 

1 2 4 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР     

      

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"   465 200 

Общинска администрация 122 366 200 

Общински съвет 123 99 000 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   80 000 

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка  311 80 000 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   70 000 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 70 000 

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия  284   

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   138 000 

Домашен социален патронаж 524 138 000 

Междунар. прогр. и спор., дар. и пом. от чужбина 588 0 

лични асистенти 562   

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"   1 831 646 

Водоснабдяване и канализация 603 70 000 

Осветление на улици и площади 604 88 000 

Изграждане,ремонт и подд. на уличната мрежа 606 1 267 646 

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие 619 60 000 

Озеленяване 622 30 000 

Чистота 623 200 000 

Други дейности по опазване на околната среда 629 116 000 

Ф-я "ПОЧИВНО 

ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   8 000 

Спортни бази 714 5 000 

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 3 000 

Други дейности по културата 759   

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"   476 808 

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

Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища 832 476 808 
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Междунар. прогр. и спор., дар. и пом. от чужбина 897   

Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ 

ФУНКЦИИ"   12 000 

Разходи по лихви 910 12 000 

Други разходи, некласиф в другите функции 997   

      

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   3 081 654 

 
 

 

 

Приложение №2 

С П Р А В К А 

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2019 г. 

по бюджета на общината за 2020 г. 

      

№ 
по 

ред 

ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ 

ЕБК ОБЩО 

в това число: 

Държавни 

дейности 

Местни 

дейности 

Дофи

нан-

сиран

е 

1 2 3 4 5 6 

1 Общи държавни служби - всичко: 49841 49713 128 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 49841 49713 128   

                  - капиталови разходи 0       

            

2 Отбрана и сигурност - всичко: 22268 22268 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 22268 22268     

                  - капиталови разходи 0       

            

3 Образование - всичко: 19886 19886 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 19886 19886     

                  - капиталови разходи 0       

            

4 Здравеопазване - всичко: 0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            



 

 
24 

5 

Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи - всичко: 
66708 66708 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 66708 66708     

                  - капиталови разходи 0       

            

6 

Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално с -во и опазване на ок.среда 

всичко: 

721224 0 721224 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 721224   721224   

            

7 

Култура, спорт, почивни дейности и 

религиозно дело - всичко: 
0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

8 Икономически дейности и услуги - всичко: 0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

9 

Разходи, некласифицирани в другите 

разходи - всичко: 
0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

            

  ОБЩО РАЗХОДИ: 
879927 158575 721352 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 158703 158575 128 0 

                  - капиталови разходи 721224 0 721224 0 

10 

Позиции от раздела за Финансиране на 

бюджетното салдо 112711 112711     

11 

Позиции от подразделите Трансфери и 

Временни безлихвени заеми  0       

12 

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН 

ОСТАТЪК 992638 271286 721352 0 

 

 

Приложение 3 
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ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2020 

ГОДИНА ПО ОБЕКТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА 

ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2020 ГОДИНА 

           лева 

№  по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите ПЛАН 

01.01.2020 

01. Основен ремонт на улици в град Якоруда 387 800 

 ОБЩО: 387 800 

    

 
 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВИ 

ТРАНСФЕР ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2019 

ГОДИНА 

 

№ по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите ПЛАН 

01.01.2020 

01. „Реконструкция на площад и градска градина”в 

град Якоруда 

12 458 

02. "Реконструкция и обновяване на площад и градска 

градина, УПИ III и УПИ V, кв. 67 по плана на град 

Якоруда" 

767 388 

03. Ремонт на част от уличната мрежа на територията 

на община Якоруда - гр. Якоруда, с. Бунцево и с. 

Черна Места" 

102 612 

04. Рехабилитация общински път BGL2354-84Якоруда 

– Трещеник  

274 696 

 ОБЩО: 1 157 154 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 
 

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ ЗА 

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ,БЕЗ ЗВЕНАТА КОИТО 

ПРИЛАГАТ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ И ЗА МЕСТНИ 

ДЕЙНОСТИ 
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№ по 

ред 

Наименование  Брой персонал Разходи за заплати 

1. Общинска администрация 47  

2. Бюджетно звено „Център за 

обществена подкрепа”- ЦОП 

8 76 400 

3. Бюджетно звено „Заведение за 

социални услуги”- ДЦДУ 

10 94 500 

4. Бюджетно звено „Заведение за 

социални услуги”- ДСП 

9 71 280 

    

 

Приложение №5 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК 

 
 

 На педагогическите кадри в община Якоруда  , на които трябва да се 

заплаща част от транспортните разходи за Бюджетната 2020 год. 

 

 І.Пътуващи учители от гр.Якоруда до ОбУ”Гоце Делчев”с.Смолево и 

обратно: 

1.Валентина Грашкина  

2.Вяра Колева      7.Гюлфер Муратова 

3.Малина  Рабанова     8.Мария Шаламанова 

4.Салихе Иланска     9.Емине Сапунджиева 

5.Йорданка  Шаламанова  10.Зарфа Сапунджиева 

6.Николина Рабанова   11.Мелиха Муткова 

 

 ІІ.Пътуващи учители от с.Черна Места до ОУ с.Смолево и обратно: 

1.Фатма  Абди 

2. Джемиле  Кундина 

 

 

 ІІІ.Пътуващи учители от с.Юруково до ОУ с.Смолево и обратно: 

1.Везула Сираков 

2.Сабие Сакалдашова 

 

ІV.Пътуващи учители от гр.Якоруда до ОУ”Васил Левски ” 

с.Юруково и обратно: 

1.Македонка Любенова Джамбазка  5.Надежда Исидорова Рашкова 

2.Айше Мехмедова Лешова   6.Зулфие Мустафова Шуганова 

3.Силвет Джемал Бодева   7.Муса Реджеп Шарански 

4.Райна Атанасова Цанова    
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V.Пътуващи учители от гр.Якоруда до ОУ „Братя Миладинове” с. Бунцево 

и обратно: 

1.Фатма Емин Осман          4.Фетие Мустафа Шаранска 

2.Екатерина Любенова Калоянова  5.Вахиде Зулфин Кьорова 

3.Емине Мехмед Молаалиева    6.Ислям Мустафа Чауш

   

Пътуващи  учители от с.Бунцево  до ОУ”Братя Миладинови ” с.Конарско и 

обратно: 

 7.Валери Пламенов Весалов 

 8. Фатма Сарбри Весалова   

  

 

Пътуващи учители  в ДГ -  община Якоруда 

VІ.Пътуващи учители от гр.Якоруда до  с.Бунцево и обратно: 

1.Юлия Шаламанова 

2.Айше Джунева 

VІІ. Пътуващи учители от с.Черна Места до  с.Бел Камен и обратно: 

1.Афизе Старкова 

VІІІ.Пътуващи учители от с.Смолево до  с.Аврамово и обратно: 

1.Айша Кунгьова 

 ІХ.Пътуващи учители от гр.Якоруда  до  с.Юруково и обратно. 

1.Гергана Александрова Мунева 

 Х.Пътуващи учители от гр.Якоруда до с.Черна Места и обратно: 

1.Хатидже Акиф Джурина 

 ХІ. Пътуващи учители от гр.Якоруда до с.Смолево и обратно: 

1.Хайрие Мръцова 

  

  

Пътуващи учители до ОУ”Неофит Рилски” с.Бел Камен 

ХІІ. Пътуващи учители от с.Смолево до ОУ с.Бел Камен и обратно: 

1. Али Мустафа Али 

ХІІІ.Пътуващи учители от с.Аврамово до ОУ с.Бел Камен и обратно: 

1. Джемиле Байрам Уруч 

XІV .Пътуващи учители от гр.Якоруда до ОУ с.Бел Камен и обратно: 

1.Таня Александрова Кундева-Димитрова 

 

Пътуващи учители до СУ ”Св.св.Кирил и Методий“,  гр. Якоруда 

XV. Пътуващи учители от с. Краище до СУ ”Св.св.Кирил и 

Методий“ и обратно: 

1. Шахсине Салих Юсуф 
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Приложение   №6 
 

 

РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА ЗА 2020 Г. 

 

Наименование  №§§  РАЗЧЕТ 

2020   

 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ      

Приходи   283 542  

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  262 490  

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    

ІІІ.Депозити и средства по сметки     

Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+) 95-01  21 052  

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

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

     

Разходи   283 542  

Функция     

Дейност     

Заплати и възнагр.за перс,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00  183 515  

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00    

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00  36 400  

Издръжка 10-00  63 627  

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:     
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                                                                                                       Приложение   

№ 7 

 
ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА ЗА 2020 Г. 

 

Наименование  №§§  РАЗЧЕТ 

2020   

 

Програма за развитие на селските райони     

Приходи     

І .Трансфери   5 472 127  

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

Трансфери м/у бюдж. И извънб.с/ки(+/-) 62-00  857 947  

Трансфери м/у извънбюдж.с/ки/ф(нето) 63-00  4 289 737  

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  -102 368  

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)(+)     

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

Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) 95-00  426 811  

     

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  205 413  

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  5 266 714  

Капиталови трансфери 55-00    

Всичко разходи:   5 472 127  

Приложение  №8 

 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-

2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 
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ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА 

РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ 

ДЕЙНОСТИ 

 

    
за 

периода 

от  

до       

Якоруда 
01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование на разпоредителя с 

бюджет) 
2019 2022       

                

Якоруда 
код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
          

                

                

Бланка версия 

1.01 от 2020 г. 
            

                

          
 

  
(в 

лева) 

    

I. П Р И Х О Д И,  П 

О М О Щ И   И   Д А 

Р Е Н И Я 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 
Н А И М Е Н О В А Н 

И Е 
2019 2020 2021 2022 2023 

     0 1 ¦           

01-00 
Данък върху доходите на 

физически лица: 
0 9 000 12 100 13 000 13 000 

  01-03 

окончателен годишен 

(патентен) данък и 

данък върху 

таксиметров превоз на 

пътници 

  9 000 12 100 13 000 13 000 

13-00 
Имуществени и други местни 

данъци : 
0 462 500 476 000 492 000 

512 

000 

  13-01 
данък върху 

недвижими имоти 
  80 000 85 000 87 000 87 000 

  13-03 
данък върху 

превозните средства 
  310 000 310 000 320 000 

340 

000 

  13-04 

данък при 

придобиване на 

имущество по дарения 

и възмезден начин 

  40 000 47 000 49 000 49 000 

  13-08   32 500 34 000 36 000 36 000 

24-00 Приходи и доходи от 0 159 000 102 000 102 000 102 



 

 
31 

собственост 000 

  24-05 
приходи от наеми на 

имущество 
  62 000 62 000 62 000 62 000 

  24-06 
приходи от наеми на 

земя 
  97 000 40 000 40 000 40 000 

27-00 
Общинс

ки такси 
  0 473 500 484 000 493 000 

493 

000 

  27-01   80 000 82 000 84 000 84 000 

  27-04 

за ползване на 

домашен социален 

патронаж и други 

общински социални 

услуги 

  40 000 40 000 45 000 45 000 

  27-05 

за ползване на пазари, 

тържища, панаири, 

тротоари, улични 

платна и др. 

  18 000 19 000 20 000 20 000 

  27-07 за битови отпадъци   300 000 300 000 300 000 
300 

000 

  27-10 за технически услуги   12 500 13 000 13 000 13 000 

  27-11 
за административни 

услуги 
  23 000 30 000 31 000 31 000 

28-00 
Глоби, санкции и наказателни 

лихви 
0 17 002 17 000 17 000 17 000 

  28-02 

глоби, санкции, 

неустойки, 

наказателни лихви, 

обезщетения и начети 

  1 500 1 500 1 500 1 500 

  28-09 
наказателни лихви за 

данъци, мита и 

осигурителни вноски 

  15 502 15 500 15 500 15 500 

36-00 
Други 

приходи 
  0 8 000 8 000 9 000 9 000 

  36-19 
други неданъчни 

приходи 
  8 000 8 000 9 000 9 000 

37-00 
Внесени ДДС и други данъци 

върху продажбите  
0 -32 500 -33 800 -35 500 -36 500 

  37-01 внесен ДДС (-)   -30 000 -30 000 -32 000 -33 000 

  37-02 

внесен данък върху 

приходите от 

стопанска дейност на 

бюджетните 

предприятия (-) 

  -2 500 -3 800 -3 500 -3 500 

ВСИЧ

КО 
99-99 

I. В С И Ч К О   П Р И 

Х О Д И,  П О М О Щ 

И   И   Д А Р Е Н И Я 

0 1 096 502 1 065 300 1 090 500 
1 109 

500 
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      в т.ч. данък върху 

таксиметров превоз на 

пътници 

  300 300 300 300 

                

                

                

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

      
за 

периода 

от  

до       

Якор

уда 
    

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
          

 
              

          

 

  
(в 

лева) 

    

II. РАЗХОДИ - 

РЕКАПИТУЛАЦИ

Я ПО ПАРАГРАФИ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2019 2020 2021 2022 2023 

     02 ¦           

                

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

  

0 90 230 90 950 90 950 90 950 
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  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

0 90 230 90 950 90 950 90 950 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
0 59 870 60 070 60 270 60 270 

  02-02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

0 57 600 57 600 57 600 57 600 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

0 2 270 2 470 2 670 2 670 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
0 29 180 29 830 29 830 29 830 

  

05-51 

осигурителни вноски 

от работодатели за 

Държавното 

обществено 

осигуряване (ДОО) 

0 17 600 18 100 18 100 18 100 

  

05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от 

работодатели 

0 7 580 7 680 7 680 7 680 

  

05-80 

вноски за 

допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

0 4 000 4 050 4 050 4 050 

10-00 
Издръжка 

  
0 1 260 274 1 189 300 1 185 300 

1 190 

360 

  10-11 Храна 0 60 925 62 000 63 000 63 000 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
0 4 724 500 500 500 

  10-15 материали 0 96 278 88 000 89 000 89 000 

  10-16 вода, горива и енергия 0 185 264 182 500 182 000 
182 

000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
0 688 423 712 820 730 950 

736 

010 

  10-30 Текущ ремонт 0 181 860 100 000 78 000 78 000 

  10-51 
командировки в 

страната 
0 10 500 13 000 12 000 12 000 

  10-52 

краткосрочни 

командировки в 

чужбина 

0 1 000 1 000 1 200 1 200 

  10-62 
разходи за 

застраховки 
0 15 300 14 250 13 650 13 650 
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  10-92 

разходи за договорни 

санкции и неустойки, 

съдебни обезщетения и 

разноски 

0 10 000 10 230 10 000 10 000 

  10-98 

други разходи, 

некласифицирани в 

другите параграфи и 

подпараграфи 

0 6 000 5 000 5 000 5 000 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
0 51 146 40 350 45 350 45 350 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

0 20 097 20 200 25 200 25 200 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

0 31 049 20 150 20 150 20 150 

22-00 
Разходи за лихви по заеми от 

страната 
0 12 000 0 0 0 

  22-21 

Разходи за лихви по 

заеми от банки в 

страната 

0 12 000 0 0 0 

42-00 

Текущи трансфери, 

обезщетения и помощи за 

домакинствата 

0 23 000 27 000 30 000 30 000 

  42-14 

обезщетения и помощи 

по решение на 

общинския съвет 

0 23 000 27 000 30 000 30 000 

45-00 

Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица 

с нестопанска цел 

0 5 000 7 000 8 000 8 000 

46-00 

Разходи за членски внос и 

участие в нетърговски 

организации и дейности 
0 6 000 4 000 4 000 4 000 

51-00 

Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи 

0 1 544 954 100 000 100 000 
100 

000 

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
0 0 747 800 767 800 

781 

740 

  

52-06 изграждане на 

инфраструктурни 

обекти 

0 0 747 800 767 800 
781 

740 
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ВСИЧ

КО 
99-99 

II. ВСИЧКО 

РАЗХОДИ - 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

ПО ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 

0 3 081 654 2 296 300 2 321 500 
2 340 

500 

                

                

 
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

  

      
за 

периода 

от  

до       

Якоруда 

  
  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

  

          

    

 

          

          

 

  
(в 

лева) 

    

III-ІV. ТРАНСФЕРИ 

И ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ 

ЗАЕМИ - 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2019 2020 2021 2022 2023 

  ІІІ. 

ТРАН

СФЕР

И 

   03 ¦           
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31-00 

Трансфери между бюджета на 

бюджетната организация и ЦБ 

(нето) 
0 1 521 000 1 521 000 1 521 000 

1 521 

000 

  31-12 

обща изравнителна 

субсидия и други 

трансфери за местни 

дейности от ЦБ за 

общини (+) 

  1 133 200 1 133 200 1 133 200 
1 133 

200 

  31-13 

получени от общини 

целеви субсидии от ЦБ 

за капиталови разходи 

(+) 

  387 800 387 800 387 800 
387 

800 

61-00 

Трансфери между бюджети 

(нето) 

  
0 -257 200 -290 000 -290 000 

-290 

000 

  61-02 

трансфери между 

бюджети - 

предоставени 

трансфери (-) 

  -257 200 -290 000 -290 000 
-290 

000 

ВСИЧ

КО 
99-99 

III. ВСИЧКО 

ТРАНСФЕРИ 
0 1 263 800 1 231 000 1 231 000 

1 231 

000 

ВСИЧ

КО 
99-99 

IV. ВСИЧКО 

ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ 

ЗАЕМИ 

0 0 0 0 0 

                

                

                

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

  

      
за 

периода 

от  

до       

Якоруда 

  
  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

       код 

по ЕБК: 
5114       
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(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

  

          

                

          

 

  
(в 

лева) 

    
 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

    

V.-VІ. БЮДЖЕТНО 

САЛДО и 

ФИНАНСИРАНЕ НА 

БЮДЖЕТНОТО 

САЛДО 

2019 2020 2021 2022 2023 

     0 5  ¦           

    

V. БЮДЖЕТНО 

САЛДО - ДЕФИЦИТ 

(-) / ИЗЛИШЪК (+)      

(V.=I.-II.+III.+ІV.) 

0 -721 352 0 0 0 

    
VІ. ФИНАНСИРАНЕ 

НА БЮДЖЕТНОТО 

САЛДО (VІ.=-V.) 

0 721 352 0 0 0 

    0 0 0 0 0 0 

                

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

      
за 

периода 

от  

до       

Якоруда 

  
  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

  
 

            

 
              

          

 

  
(в 

лева) 
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       VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране 

на бюдж. салдо) 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2019 2020 2021 2022 2023 

     0 6 ¦           

95-00 

Депозити и средства по сметки - 

нето (+/-)    

  

0 721 352 0 0 0 

  95-01 

остатък в левове по 

сметки от предходния 

период (+) 

721 224 721 224 0 0 0 

  95-02 

остатък в левова 

равностойност по 

валутни сметки от 

предходния период (+) 

128 128 0 0 0 

  95-07 

наличност в левове 

по сметки в края на 

периода (-) 

-721 224 0 0 0 0 

  95-08 

наличност в левова 

равностойност по 

валутни сметки в 

края на периода (-) 

-128 0 0 0 0 

ВСИЧ

КО 
99-99 

VI. ВСИЧКО 

ОПЕРАЦИИ С 

ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ И 

ПАСИВИ 

0 721 352 0 0 0 

    0 0 0 0 0 0 

        

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

   

  

  

      
за 

периода 

от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 

  

  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование на разпоредителя с 

бюджет) 
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Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
          

 
  

 

          

            

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2019 2020 2021 2022 2023 

     02 ¦           

  #N/A             

  101 

101 Изпълнителни и 

законодателни 

органи 

          

    
(наименование на 

дейността) 
          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

0 18 950 18 950 18 950 18 950 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

  18 950 18 950 18 950 18 950 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
0 58 070 58 070 58 070 58 070 

  02-02   57 600 57 600 57 600 57 600 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

  470 470 470 470 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
0 14 730 14 730 14 730 14 730 

  

05-51 

осигурителни вноски 

от работодатели за 

Държавното 

обществено 

осигуряване (ДОО) 

  9 100 9 100 9 100 9 100 

  

05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от 

работодатели 

  3 680 3 680 3 680 3 680 

  

05-80 

вноски за 

допълнително 

задължително 

осигуряване от 

  1 950 1 950 1 950 1 950 
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работодатели 

10-00 Издръжка 0 296 450 308 550 328 150 
333 

210 

  10-15 материали   71 950 72 000 72 000 72 000 

  10-16 вода, горива и енергия   78 200 80 000 80 000 80 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
  93 800 113 320 134 950 

140 

010 

  10-30 Текущ ремонт   10 000 0 0 0 

  10-51 
командировки в 

страната 
  10 500 13 000 12 000 12 000 

  10-52 

краткосрочни 

командировки в 

чужбина 

  1 000 1 000 1 200 1 200 

  10-62 
разходи за 

застраховки 
  15 000 14 000 13 000 13 000 

  10-92   10 000 10 230 10 000 10 000 

  10-98   6 000 5 000 5 000 5 000 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
0 51 000 40 000 45 000 45 000 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

  20 000 20 000 25 000 25 000 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

  31 000 20 000 20 000 20 000 

42-00 

Текущи трансфери, 

обезщетения и помощи за 

домакинствата 

0 20 000 23 000 25 000 25 000 

  42-14 

обезщетения и помощи 

по решение на 

общинския съвет 

  20 000 23 000 25 000 25 000 

46-00 

Разходи за членски внос и 

участие в нетърговски 

организации и дейности 

  

  6 000 4 000 4 000 4 000 
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  99-99 
II Общо разходи за  

дейност 0000 
0 465 200 467 300 493 900 

498 

960 

край 

на 

груп

а 

 

                      

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

  

      
за 

периода 

от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якор

уда 
    

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)  

  

 
  

 

          

                

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 2019 2020 2021 2022 2023 

     02 ¦           

  #N/A             

  202 

202 Полиция, 

вътрешен ред и 

сигурност 

          

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 Издръжка 0 70 000 100 000 100 000 
100 

000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
  70 000 100 000 100 000 

100 

000 

  99-99 
II Общо разходи за  

дейност 0000 
0 70 000 100 000 100 000 

100 

000 

край 

на       
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груп

а 

              

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

      
за 

периода 

от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 

  
  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
          

 
  

 

          

                

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2019 2020 2021 2022 2023 

     02 ¦           

  #N/A             

  205 

205 Защита на 

населението, 

управление и 

дейности при 

стихийни бедствия и 

аварии 

          

              

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

      за до         II.1. РАЗХОДИ ПО 
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периода 

от  

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 

  
  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
          

 
  

 

          

                

    
Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 2019 2020 2021 2022 2023 

              

  #N/A           

  301 301 Образование           

              

10-00 Издръжка 0 80 000 82 000 84 000 84 000 

  10-11 Храна   26 925 32 000 33 000 33 000 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
  4 000 500 500 500 

  10-15 материали   14 028 12 000 13 000 13 000 

  10-16 вода, горива и енергия   16 564 12 500 11 000 11 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
  13 623 10 000 11 500 11 500 

  10-30 Текущ ремонт   4 860 15 000 15 000 15 000 

  99-99 
II Общо разходи за  

дейност 0000 
0 80 000 82 000 84 000 84 000 

край 

на 

груп

а 

 

                     

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

      
за 

периода 
до 

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
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от  

Якоруда 

  
  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
          

 
  

 

          

                

    
Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2019 2020 2021 2022 2023 

     02 ¦           

  #N/A             

  503 

503 Програми, 

дейности и служби по 

социалното 

осигуряване, 

подпомагане и 

заетостта 

          

    
(наименование на 

дейността) 
          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

  

0 71 280 72 000 72 000 72 000 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

  71 280 72 000 72 000 72 000 

02-00 0 1 800 2 000 2 200 2 200 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

  1 800 2 000 2 200 2 200 

05-00 0 14 450 15 100 15 100 15 100 



 

 
45 

  

05-51 

осигурителни вноски 

от работодатели за 

Държавното 

обществено 

осигуряване (ДОО) 

  8 500 9 000 9 000 9 000 

  

05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от 

работодатели 

  3 900 4 000 4 000 4 000 

    2 050 2 100 2 100 2 100 

10-00 
Издръжка 

  
0 50 324 42 250 45 650 45 650 

  10-11 Храна   34 000 30 000 30 000 30 000 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
  724       

  10-15 материали   5 300 4 000 4 000 4 000 

  10-16 вода, горива и енергия   5 500 5 000 5 000 5 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
  2 500 3 000 3 000 3 000 

  10-30 Текущ ремонт   2 000 0 3 000 3 000 

  10-62 
разходи за 

застраховки 
  300 250 650 650 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
0 146 350 350 350 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

  97 200 200 200 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

  49 150 150 150 

  99-99 
II. Общо разходи за  

дейност 0000 
0 138 000 131 700 135 300 

135 

300 

край 

на 

груп

а 

       

                

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

      
за 

периода 
до 

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
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от  

Якоруда 

  
  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
          

 
  

 

          

                

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2019 2020 2021 2022 2023 

     02 ¦           

  #N/A             

  601 

601 Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално 

стопанство 

          

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 0 318 000 237 000 208 000 
208 

000 

  10-15 материали   5 000 0 0 0 

  10-16 вода, горива и енергия   75 000 85 000 86 000 86 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
  79 000 67 000 62 000 62 000 

    159 000 85 000 60 000 60 000 

51-00 

Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи 

  1 167 646 100 000 100 000 
100 

000 

52-00 
0 0 360 000 380 000 

393 

940 

  

52-06 изграждане на 

инфраструктурни 

обекти 

    360 000 380 000 
393 

940 

  99-99 
II. Общо разходи за  

дейност 0000 
0 1 485 646 697 000 688 000 

701 

940 
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край на група 
                     

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

  

      
за 

периода 

от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 

  
  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

              

Якоруда 

  

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
          

 
  

 

          

                

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2019 2020 2021 2022 2023 

     02 ¦           

  #N/A             

  602 
602 Опазване на 

околната среда 
          

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 
Издръжка 

  
0 346 000 320 000 320 000 

320 

000 

  10-16 вода, горива и енергия   10 000 0 0 0 

  10-20   330 000 320 000 320 000 
320 

000 

  10-30 Текущ ремонт   6 000       

  99-99 
II. Общо разходи за  

дейност 0000 
0 346 000 320 000 320 000 

320 

000 

край 

на  
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груп

а 

                

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ   

    
за 

периода 

от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 

  
  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  
  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

  
          

 
  

 

          

                

    
Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2019 2020 2021 2022 2023 

     02 ¦           

  #N/A             

  702 Физическа култура и спорт           

    
(наименование на 

дейността) 
          

45-00 

Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица 

с нестопанска цел 

  5 000 7 000 8 000 8 000 

  
99-99 II. Общо разходи за  

дейност 0000 
0 5 000 7 000 8 000 8 000 

край 

на 

груп

а 
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ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

   

    
за 

периода 

от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 

  
01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
          

 
  

 

          

              

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2019 2020 2021 2022 2023 

     02 ¦           

  #N/A             

  703 703 Култура           

    
(наименование на 

дейността) 
          

42-00 

Текущи трансфери, 

обезщетения и помощи за 

домакинствата 

0 3 000 4 000 5 000 5 000 

  42-14 

обезщетения и помощи 

по решение на 

общинския съвет 

  3 000 4 000 5 000 5 000 

  
99-99   II.Общо разходи за  

дейност 0000   
0 3 000 4 000 5 000 5 000 

край 

на 

груп

а 
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ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

  

      
за 

периода 

от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 

  
  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
          

 
  

 

          

            

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2019 2020 2021 2022 2023 

     02 ¦           

            

  803 
803 Транспорт и 

съобщения 
          

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 
Издръжка 

  
0 99 500 99 500 99 500 99 500 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
  99 500 99 500 99 500 99 500 

51-00 

Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи 

  377 308       

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
0 0 387 800 387 800 

387 

800 

  

52-06 изграждане на 

инфраструктурни 

обекти 

    387 800 387 800 
387 

800 

  99-99 
II. Общо разходи за  

дейност 0000 
0 476 808 487 300 487 300 

487 

300 
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край на група 

                     

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

  

  
за 

периода 

от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 

  
  

01.1.2020 

г. 

31.12.2023 
г. 

      

(наименование 

на 

разпоредителя с 

бюджет) 

            

                

Якоруда 

  

  

       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
          

 
  

 

          

              

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет Прогноза Прогноза 

Прогн

оза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
2019 2020 2021 2022 2023 

     02 ¦           

  #N/A           

  901 

901 Разходи 

некласифицирани в 

другите функции 

          

              

22-00 
Разходи за лихви по заеми от 

страната 
0 12 000 0 0 0 

  22-21 

Разходи за лихви по 

заеми от банки в 

страната 

0 12 000 0 0 0 

  
99-99 II. Общо разходи за  дейност 

0000 
0 12 000 0 0 0 
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Приложение №9 

Второстепенни разпоредители с Бюджети  към Община Якоруда 

както следва: 

 

1.Директор на СУ "Св.СВ.Кирил и Методий" гр.Якоруда 
2.Директор на ДГ гр.Якоруда 
3.Директор на ОУ "Гоце Делчев" с.Смолево 
4.Директор на ОУ "Братя Миладинови" с.Конарско 
5.Директор на ОУ "Васил Левски" с.Юруково 
6.Директор на ОУ "Неофит Рилски" с.Бел Камен 
7.Ръководител Бюджетно звено „Заведение за социални услуги” 
гр.Якоруда- ДЦДУ 
8.Ръководител Бюджетно звено „Заведение за социални услуги” 
гр.Якоруда- ЦОП 
9.Ръководител Бюджетно звено „Заведение за социални услуги” 
гр.Якоруда- ДСП 
10.Председател на УС на Читалище „Светлина 1907" гр.Якоруда 

             11.Председател на УС на Читалище” Родопи 1970” с.Юруково 
              

 
 
 
 

Приложение №10 
 
 

П Р О Т О К О Л 

 

От публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Якоруда 

за 2020 година 

 

Днес, 17.01.2020 год.на основание чл.84,ал.6 от Закона за публичните 

финанси  , в 17.00 часа в залата на Общински съвет-гр.Якоруда, се проведе 

публично обсъждане на проекта за общински бюджет 2020 година. 

Поканата за публичното обсъждане бе обявена на интернет страницата на 

Община Якоруда на 06.01.2020 г.и публикувана във вестник “Струма” на 

06.01.2020 г. 

На общественото  обсъждането присъстваха всички служители в 

Общинска администрация Якоруда. Въпреки публикуването на поканата 

нямаше проявен интерес от страна на гражданите и други заинтересовани 

лица. 

Публичното обсъждане бе открито от г-н  инж. Нуредин Кафелов кмет 

на община Якоруда. Той запозна присъстващите с целите на обсъждането 
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на проектобюджета. С кратко встъпително слово запозна 

присъстващите,че тази година проекта за бюджета е леко завишен в 

сравнение с миналата година. 

       След това бе дадена думата на г-жа Айше Хаджиалиш – главен 

счетоводител в Община Якоруда. Тя запозна подробно всички служители с 

макрорамката на проекто-бюджета за 2020 год. Наблегна на новостите при 

неговото разработване. Подчерта, че очакваните приходи са в размер на 

8 853 234 лв., предимно от Централния бюджет. Разходната част възлиза на 

8 853 234 лв., като в това число: за държавни дейности – 5 771 580 лв. и за 

местни дейности – 3 081 654  лв., съобразени с ЗДБРБ за 2020 г. Целевите 

средства за капиталовите разходи са в размер на 387 800 лв. 

 Нямаше други предложения и допълнения към проекто- бюджет 2020 

г.  

        Господин Кафелов - кмет на Община Якоруда , закри общественото 

обсъждане. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 25/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

                 На основание чл. 21, ал1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с  чл.124а, ал.1  от 

Закона за устройство на територията , Общински съвет - Якоруда   
 

РЕШИ: 
 

1. Разрешава да се изработи Подробен устройствен план- изменение на 

плана за регулация и застрояване в обхват поземлен имот с 

идентификатор 164, кв. 24 по плана на град Якоруда и изменение на 

улична регулация в обхват УПИ I - 325 „за стадион и спортна зала”, 

кв.24 по плана на град Якоруда (между о.т. 380 и лицето на УПИ V – 

327, кв.24 по плана на град Якоруда) отреждане с цел конкретно 

предназначение „за автосервиз” - възложител г-н Благовест Иванов 

Стоянов. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план- 

изменение на плана за регулация и застрояване в обхват поземлен 

имот с идентификатор 164, кв. 24 по плана на град Якоруда и 

изменение на улична регулация в обхват УПИ I - 325 „за стадион и 

спортна зала”, кв.24 по плана на град Якоруда (между о.т. 380 и 

лицето на УПИ V – 327, кв.24 по плана на град Якоруда) с 

възложител г-н Благовест Иванов Стоянов 



 

 
54 

РЕШЕНИЕ № 26/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

           На основание чл. 21, ал1, т.11 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с  чл.124а, ал.1  от Закона за 

устройство на територията , Общински съвет – Якоруда 
 

РЕШИ: 
 

1. Разрешава да се изработи Подробен устройствен план- изменение на 

плана за регулация на село Юруково, община Якоруда с обхват улица 

между о.т. 77 и о.т. 126 по плана на село Юруково с цел да се намали 

ширината на улицата тъй като тя е ненужно широка - възложители: г-н 

Абдул Салих Кардаш, г-н Салих Сабри Еланчев, г-н Мустафа Сабри 

Еланчев, г-н Джемал Салих Еланчев, г-н Юсуф Адем Маджарски и г-н 

Джемиле Мустафа Еланска.  

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план- 

изменение на плана за регулация на село Юруково, община Якоруда с 

обхват улица между о.т. 77 и о.т. 126 по плана на село Юруково с 

възложители: г-н Абдул Салих Кардаш, г-н Салих Сабри Еланчев, г-н 

Мустафа Сабри Еланчев, г-н Джемал Салих Еланчев, г-н Юсуф Адем 

Маджарски и г-н Джемиле Мустафа Еланска. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 27/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

           На основание чл. 21, ал1, т.11 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с  чл.124а, ал.1  от Закона за 

устройство на територията , Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 
 

1.  Разрешава да се изработи Подробен устройствен план- изменение на 

плана за регулация в обхват УПИ I-190, кв.10 по план на село 

Юруково и улица между осови точки 49 и 51 с цел обособяване на 

три отделни  УПИ и нова улица с широчина 6 м. с цел образуване на 

3 нови имота, както и блокиране на част от улица, като на нейно 

място се прокара улица с по-малка ширина - възложител г-н Абди 

Салих Каназир; 
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2. Одобрява задание за изработване наПодробен устройствен план- 

изменение на плана за регулация в обхват УПИ I-190, кв.10 по план 

на село Юруково и улица между осови точки 49 и 51 с цел 

обособяване на три отделни  УПИ и нова улица с широчина 6 м. с 

възложител г-н Абди Салих Каназир. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 28/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

       На основание чл. 21, ал1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с  чл.124а, ал.1  от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет - Якоруда   

РЕШИ: 
 

1.  Разрешава да се изработи Подробен устройствен план- изменение на 

плана за регулация и застрояване и изменение на плана за улична 

регулация в обхват поземлен имот 161 и поземлен имот 162 по плана 

на село Черна Места, община Якоруда при спазване на параметрите 

на устройствена зона: „Жм”- Пзастр. ≤ 50%;  Кинт – 1,2; Поз ≥ 40 %, 

Макс. кота корниз - 10м. с цел образуване на урегулиран поземлен 

имот като се обединят два имота и изменение на част от улицата, 

която минава по плана на с. Черна Места и не е реализирана, като не 

са проведени отчуждителни мероприятия - възложител г-н Юсуф 

Салих Юсуф; 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план- 

изменение на плана за регулация и застрояване и изменение на плана 

за улична регулация в обхват поземлен имот 161 и поземлен имот 

162 по плана на село Черна Места, община Якоруда при спазване на 

параметрите на устройствена зона: „Жм”- Пзастр. ≤ 50%;  Кинт – 1,2; 

Поз ≥ 40 %, Макс. кота корниз - 10м. с възложител г-н Юсуф Салих 

Юсуф. 

 

РЕШЕНИЕ № 29/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

      На основание чл.21, ал1, т.11 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.134, ал.1, т.2 и т.5 от 

Закона за устройство на територията, и във връзка с постъпило  заявление 

с наш вх. 9400- 381 / 28.01.2020г. от инж. Нуредин Мусов Кафелов – Кмет 

на Община Якоруда, Общински съвет - Якоруда  
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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: местн. „Каменако“ и местн. „Кору дере“, 

землище на с. Юруково; местн. „Баните“ и местн. „Сливина“, 

землище на гр. Якоруда с цел: 

В местности „Сливина” и „Баните” от землището на гр. Якоруда да 

се предвидят 2 нови устройствени зони – 1/Смф (смесена 

многофункционална зона) на север и 4/Соо (за обществено 

обслужване) в южната част. Съществуващата зона 78/Жм се 

премахва и имотът, попадащ в нея, се включва в 1/Смф. 

Устройствените зони „Соп” в западната част не се променят. 

Устройствена зона 143/Жм в южната част се премахва и имотите в 

нея се включват в новопредвидената 4/Соо. Имотите в обхвата, 

попадащи съгласно ОУПО в територии за „Ззс” (земеделски земи с 

допустима смяна на предназначението), се включват в 

устройствена зона 1/Смф.  

В местност „Каменако” от землището на с. Юруково да се се 

въведат 2 нови устройствени зони – 2/Смф (на север) и 3/Смф (в 

южната част). Съществуващите устройствени зони съгласно 

ОУПО да се  запазят. Имотите, попадащи в 16/Ззс (земеделски 

земи с допустима смяна на предназначението) да се включат в 

новопредвидената устройствена зона 3/Смф. 

Да се създаде  устройствена зона 21/Соп за имотите в местност 

„Кору дере”. В нея попадат имоти със земеделско предназначение 

по действащия ОУПО.  

 

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: 

местн. „Каменако“ и местн. „Кору дере“, землище на с. Юруково; 

местн. „Баните“ и местн. „Сливина“, землище на гр. Якоруда. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 30/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

       На основание чл.21, ал1, т.11и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.134, ал.1, т.2 от Закона за 

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

9400-382 / 28.01.2020г. от инж. Нуредин Мусов Кафелов – Кмет на Община 

Якоруда, Общински съвет - Якоруда  
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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, с цел разширение на съществуващ Гробищен парк и в 

обхват: част от бивш стопански двор на ТКЗС – Якоруда и местн. 

„Якорудчица“, 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, с цел 

разширение на съществуващ Гробищен парк и в обхват: част от 

бивш стопански двор на ТКЗС – Якоруда и местн. „Якорудчица“, 

землище на гр. Якоруда. 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 31/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

           На основание чл. 21, ал1, т.11 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с  чл.124а, ал.1  от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет - Якоруда   

 

 

РЕШИ: 

 
 

1. Разрешава да се изработи Подробен устройствен план- план за 

застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 81850.7.40 по 

КККР на село Черна Места, община Якоруда и конкретно отреждане 

„за жилищно строителство”  при спазване на параметрите на 

устройствена зона: „Жм 1”- Пзастр. ≤ 50%;  Кинт – 1,2; Поз ≥ 40 %, 

Макс. кота корниз - 10м. с цел да се промени предназначението на 

ПИ81850.7.40 с конкретно отреждане „за жилищно строителство” -  

Възложител г-н Муса Мустафа Мустафа. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план 

за застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 81850.7.40 по 

КККР на село Черна Места, община Якоруда и конкретно отреждане 

„за жилищно строителство”  при спазване на параметрите на 
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устройствена зона: „Жм 1”- Пзастр. ≤ 50%;  Кинт – 1,2; Поз ≥ 40 %, 

Макс. кота корниз - 10м. с възложител г-н Муса Мустафа Мустафа 

 
 

РЕШЕНИЕ № 32/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

     Общински съвет – град Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 13 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 7, 

ал. 2  от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните приема: 

 

1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при 

община Якоруда за 2019 година. 

 

2. Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалното 

поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните – 2020 

година. 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 33/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

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

местната администрация, Общински съвет-град Якоруда 

 

 

РЕШИ : 

 

 

         1.Община Якоруда прекратява участието си в колективните органи за 

управление на Асоциация по „Водоснабдяване и канализация” на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД - Благоевград за неопределен период от време, считано от 01. 03. 

2020г.; 
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         2.Да бъде назначена комисия със Заповед на Кмета на Община 

Якоруда, която да разгледа и преоцени фактите, обстоятелствата, 

поведението и действията на обслужващия оператор „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД и Асоциация по „Водоснабдяване и канализация”- 

град Благоевград и излезе със становище за оставане (продължаване) или 

прекратяване на членството на Община Якоруда в Асоциацията, което да 

бъде обсъдено  на открито заседание на Общински съвет- град Якоруда. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 34/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 
 

На основание чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП, чл. 17, ал. , т. 7 и във връзка с  

чл. 21, ал. 1, т.12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местнта 

администрация, Общински съвет-гр. Якоруда  

РЕШИ: 

Актуализира Годишен план за действие по изпълнението на 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Якоруда 

за 2020 г. по следния начин: 

БИЛО: 

№ Вид 

дейност / 

услуга / 

мярка 

Описание 

на 

дейността 

(какво е 

планирано 

за периода) 

Местоположе

ние 

(нас.място) 

 

Капацит

ет  за  

2020 г. 

Финансира

не 

(източник, 

сума) 

Изпълнява

ща 

организаци

я, 

отговорник 

7 Център за 

настанява

не от 

семеен 

тип 

Здравни и 

социални 

услуги за 

деца  и 

възрастни с 

увреждания 

гр.Якоруда, 

съставни 

населени 

места 

- Делегирана 

държавна 

дейност 

Община 

Якоруда 
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СТАВА: 

№ Вид 

дейност / 

услуга / 

мярка 

Описани

е на 

дейностт

а (какво 

е 

планира

но за 

периода) 

Местоположен

ие (нас.място) 

 

Капацит

ет  за  

2020 г. 

Финансира

не 

(източник, 

сума) 

Изпълнява

ща 

организаци

я, 

отговорник 

7 Център за 

настанява

не от 

семеен 

тип 

Здравни и 

социални 

услуги за 

деца   

гр.Якоруда, 

съставни 

населени места 

15 Делегирана 

държавна 

дейност 

Община 

Якоруда 

 

 

РЕШЕНИЕ № 35/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 
 

     На основание чл. 36, ал. 2, т. 4 аа от ППЗСП, чл. 17, ал. 1, 7 и във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – гр. Якоруда 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъде разкрита считано от 01.09.2020 г. социална 

услуга от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип 

за деца без увреждания, като делегирана държавна дейност със 

следните показатели: 

 

– Капацитет – 15 деца; 

– Персонал – 12 щатни бройки; 

– Местоположение – гр. Якоруда, ул. „Цар Борис III” №70, 

сграда общинска собственост; 

 

2. Финансирането на социалната услуга „Център за настаняване от 

семеен тип за деца без увреждания” ще се осъществява като 

делегирана от държавата дейност чрез общинския бюджет на 

основата на унвърден с Решение на МС годишен стандарт за 
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услугата. 

3. Възлага на Кмета на Община Якоруда да представи пред 

Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Якоруда 

Решението на Общински съвет – Якоруда, за изготвяне на 

предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомаган, съгласно чл. 36а, ал. 1 от ППЗСП. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 36/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

На основание    чл. 21,ал.1,т.12  и чл. 44,ал.1,т.6 от ЗМСМА в 

изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./, 

Общински съвет – гр.Якоруда  

                                                 

 

РЕШИ: 

                                       

      

1.  Приема Общинска програма за закрила на детето за  2020 г. 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 37/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

        На основание  чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация във връзка с чл.16, ал.1 от Закон за младежта, 

моля да разгледате и подложите на гласуване следното: Общински съвет – 

Якоруда 

 

РЕШИ: 
 

 

Приема: Общински план за младежта за 2020г. на територията на  Община 

Якоруда. 

         

 

РЕШЕНИЕ № 38/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 
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        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и чл.24а, ал.6, 

т.4 и ал.7 от ЗСПЗЗ,  Общински съвет - Якоруда   

 

 

РЕШИ: 

 

 

        І. Одобрява приложените Списъци на свободните пасища, мери и 

ливади от ОПФ за общо (приложение №1) и за индивидуално (приложение 

№2) ползване на територията на община Якоруда. 

  

        ІІ. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 1/една/ 

година, без търг или конкурс, посочените по приложен списък пасища, 

мери и ливади от ОПФ (приложение №2) на територията на община 

Якоруда, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ по цена 17,50 лв. на декар съгласно 

Приложение №1 към Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №80/Протокол 

№ОбС – 08/08.08.2008 г. 

 

        ІІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

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

в списъка пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на община 

Якоруда 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 39/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

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

местната администрация,  чл.198е, ал.3 от Закона за водите и във връзка с 

покана с наш вх. № 9200-77 / 24.01.2020г. от Асоциация по 

„Водоснабдяване и канализация” на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград, Общински съвет-

град Якоруда 

 

 

РЕШИ : 
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         1. Определя г-жа Беди Мустафова Осман – зам. кмет на Община 

Якоруда да присъства на редовно заседание на Общото събрение на 

Асоциация по „Водоснабдяване и канализация” на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, 

което ще се проведе на 27.02.2020г. (четвъртък) от 11:00 часа в 

Конферентната зала на първия етаж в сградата на Областна 

администрация- Благоевград; 

 

         2. Упълномощава определения  от Общински съвет – град Якоруда 

представител да изразява становище и гласува за приемане на решения по 

въпросите от дневния ред на заседанието. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 40/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 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  

 

РЕШИ: 

 

        Одобрява извършените разходи за командировки за периода 

06.09.2019 год. -  31.12.2019 год. на Кмета на Община Якоруда – 

инж.Нуредин Кафелов в размер на 0.00 лева. 

 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 41/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 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 06.09.2019 

год. – 31.12.2019 год., в размер на 6990.00 /шест хиляди деветстотин и 

деветдесет/ лева. 
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РЕШЕНИЕ № 42/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 1 

от Закона за общинската собственост и в предвид факта, че използваното 

от Общинска администрация транспортно превозно средство „Фолксваген 

Пасат” с пробег над 500 000 км. е технически неизправно, морално 

остаряло и негодно за пътуване на по-дълги разстояния, Общински съвет- 

Якоруда  

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за закупуването на нов автомобил за нуждите на 

Община Якоруда на стойност до 65 000 лв. при условията на 

финансов лизинг или в брой. 

2. Общински съвет-Якоруда упълномощава Кмета на община Якоруда 

инж. Нуредин Кафелов да предприеме последващи действия и 

открие процедура по обществена поръчка за закупуването на  на 

нов автомобил за нуждите на Община Якоруда. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 43/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.8, ал.1, т.1 от Наредба за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество – гр. Якоруда и във 

връзка с Протокол от заседание на Комисия, сформирана със Заповед № 

ОА-АВиК-197/08.06.2017 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД - Благоевград Общински съвет – Якоруда                                        

 

 

                                                            РЕШИ: 
 

 

       I. 1. Изменя и допълва Решение № 100/ Протокол № ОбС-

07/25.08.2017 г., както следва: 
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Било: 

 

1. Дава съгласие Кмета на община Якоруда - инж. Нуредин Кафелов да 

започне процедура за извършване на замяна на част от имот № 

032034, в землището на с. Конарско, собственост на Камбер Акиов 

Камберов, в който се намира напорен резервоар  с обем 300 м
3
, с цел 

осигуряване на безпрепятствен достъп до него. 

 

2. Упълномощава Кмета на община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов 

да предприеме всички необходими действия по настоящото решение, 

касаещо замяната на имота. 

Става: 

 

I. Дава съгласие Кмета на община Якоруда да започне процедура за 

извършване на замяна или закупуване/ придобиване на част от имот 

№ 032034, в землището на с. Конарско, община Якоруда, 

собственост на Камбер Акиов Камберов, представляващ прилежащ 

терен към напорен резервоар с обем 300 м
3
, изграден с разрешение за 

строеж № 28/06.11.1995 г., обслужващ ВиК мрежата на с.Конарско, 

за нуждите на Община Якоруда, с цел осигуряване на безпрепятствен 

достъп до него, след проведени преговори със собственика на имота. 

 

 

       IІ. Възлага на Кмета на община Якоруда изпълнението на настоящото 

решение. 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 44/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

 

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

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Одобрява закупения от Община Якоруда недвижим имот, след 

проведени процедури по реда на чл.34, ал.2 и чл.8, ал.2 от Закона 

за общинската собственост и чл.8, ал.1, т.1  от Наредбата за реда 

на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество – Якоруда, а именно: 
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 Имот № 032068 /нула, три, две, нула, шест, осем/, с площ – 1.000 

дка., находящ се в землището на с. Конарско, община Якоруда, 

местност „Могилата”, в който се намира напорен резервоар с обем 

300 м
3
, с цел осигуряване на безпрепятствен достъп до него за сумата 

от 5 000.00 /пет хиляди/ лева.  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 45 /ПРОТОКОЛ №ОбС-04/10.02.2020 година 

 

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт Общински 

съвет-Якоруда 

РЕШИ: 

Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за 

съдебни заседатели в Районен съд – Разлог със следния състав:  

Председател: 

Емине Мустафа Сапунджиева 

и Членове: 

Сабри Абидин Мангов  

          Зюлфие Еркин Кьорова 

         Наско Танчев Котоманов 

       Вайдин Хасанов Мисанков 

 


