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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-05/19.03.2020 година 

гр. Якоруда 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 46/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/19.03.2020 година 

 

         

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

Община Якоруда искане с вх.№ 92-00-18.4/ 28.02.2020 год. от Съюза на 

слепите в България Общински съвет –Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

        Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа в размер на 500.00 

лева /петстотин лева/, необходима за подпомагане на нуждаещите се хора 

с увредено зрение . Средствата ще бъдат изразходвани  както следва: 

 За издръжка на организацията; 

 За социално подпомагане на нуждаещите се съюзни членове; 

 За закупуване на помощно – технически средства за повишаване 

мобилността на лицата с увредено зрение и лесната им адаптация 

към околната среда; 

 За рехабилитационна дейност; 

 За културна и спортна дейност. 

 

 

       

РЕШЕНИЕ № 47/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/19.03.2020 година 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет- гр. 

Якоруда 

 

 

Р Е Ш И: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 
област БЛАГОЕВГРАД 

ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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1. Дава съгласие Община Якоруда да кандидатства с проектно 

предложение „Повишаване на енергийната ефективност на Община 

Якоруда чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно 

(LED)” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност”, процедура „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно 

изкуствено освтеелние на общините” на Министерство на 

енергетиката във връзка с изпълнението на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. на 

максимална стойност левовата равностойност на 500 000 Евро.   

2. Възлага на Кмета на Община Якоруда да извърши всички 

необходими действия за кандидатстване по Програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” процедура 

„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – 

системи за външно изкуствено освтеелние на общините”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 48/ПРОТОКОЛ №ОбС-05/19.03.2020 година 

 

     На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с условията и реда 

на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Социална 

закрила”, Общински съвет-Якоруда 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет-Якоруда дава съгласието си Община Якоруда да 

кандидатства с проект „Закупуване на оборудване, необходимо за 

осъществяне на дейността на Домашен социален патронаж –гр. 

Якоруда” пред Фонд „Социална закрила” към Министъра на труда и 

социалната политика; 

2. Общински съвет- Якоруда дава съгласието си от бюджета на община 

Якоруда да бъде осигурено съфинансиране по проекта в размер на 

10% от неговата стойност. 
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3. Възлага на Кмета на Община Якоруда да подготви необходимите 

документи за кандидатстване и предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ към фонд „Социална закрила”. 

 

 


