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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-01/12.02.2021 година 

гр. Якоруда 

 

РЕШЕНИЕ № 01/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 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-01/12.01.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно изработване на ПУП-

Изменение на плана за улична регулация между о.т. 515 и о.т. 437а по 

плана на гр. Якоруда; 

3. Предложение с вх. №ОбС-02/12.01.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно създаването на нова 

социална услуга „Асистентска подкрепа” като държавно-делегирана 

дейност;  

4. Предложение с вх. №ОбС-03/19.01.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на ПУП-

парцеларен план за трасе на оптичен кабел до базова станция на 

„Теленор България” ЕАД в местност „Мангова могила” по КК на с. 

Смолево, община Якоруда; 

5. Предложение с вх. №ОбС-04/22.01.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно кандидатстване на Община 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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Якоруда с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна 

грижа+”; 

6. Предложение с вх. №ОбС-05/22.01.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Отчета за 

дейността на Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 г. и Общинска 

програма за превенция и противодействие на асоциалното поведение и 

престъпленията на малолетните и непълнолетните за 2021 г.; 

7. Докладна записка с вх. №ОбС-07/01.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Наредба за 

допълнение на 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 бъджета на 

община Якоруда; 

8. Предложение с вх. №ОбС-08/01.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно приемане бюджета на 

Община Якоруда за 2021 год.; 

9. Предложение с вх. №ОбС-09/02.02.2021 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 11.12.2020 г. – 02.02.2021 г.; 

10. Предложение с вх. №ОбС-10/02.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 

разходи за командировки на Кмета на Община Якоруда за периода 

11.12.2020 г. – 02.02.2021 г.; 

11. Предложение с вх. №ОбС-11/02.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите- общинска 

собственост за 2021 г.; 

12. Предложение с вх. №ОбС-12/02.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Годишен план 

за паша за стопанската 2021-2022 г.; 

13. Предложение с вх. №ОбС-13/02.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на Списъци за 

свободните пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на Община 

Якоруда; 
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14. Предложение с вх. №ОбС-14/02.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 

от Община Якоруда продажби; 

15. Предложение с вх. №ОбС-15/02.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на Списък на 

маломерни имоти от ОПФ на територията на Община Якоруда – 

частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с 

площ на имотите до 10 дка, начин на трайно ползване – ниви и друг 

вид земеделска земя; 

16.  Предложение с вх. №ОбС-17/08.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно прекратяване на 

съсобствеността между Община Якоруда и Салих Ваизов Кунгьов, 

като се извърши доброволна делбахчрез получаване на реални дялове 

на съсобствен недвижим имот – УПИ IV, пл. №1444, кв. 25а по плана 

на гр. Якоруда; 

17.  Предложение с вх. №ОбС-18/08.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно определяне на г-жа 

Магдалена Николаева Богданова – зам.-кмет на Община Якоруда и д-р 

Золейка Али Иланска – председател на ОбС-Якоруда да присъстват на 

извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Благоевград” 

АД; 

18.  Предложение с вх. №ОбС-19/08.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно определяне на парична 

награда за участие в неотложни аварийно-възстановителни дейности 

на път за с. Смолево и с. Бел Камен; 

19.  Предложение с вх. ОбС-21/08.02.2021 г.  от група общински 

съветници относно приемане на Декларация във връзка с 

публикуването на невярна клеветническа информация, засягаща 

местното самоуправление; 

20.  Предложение с вх. №ОбС-22/11.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на  изготвенaта 

от независим лицензиран оценител пазарнa оценкa на терен общинска 

собственост- имот с пл. № 1818, кв. 77 по плана на град Якоруда, 

община Якоруда, представляващ придаваема част от 19 кв.м. към УПИ 

VIII, кв.77 по плана на град Якоруда и даване съгласие за продажба на 

горепосочения имот; 
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21.  Предложение с вх. №ОбС-23/11.02.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно упълномощава Кмета на 

Община Якоруда да издаде заповед за възлагане /Акт за възлагане/ на 

услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, 

на звено „Социални дейности и проекти“, като Услуга от общ 

икономически интерес, за срок до приключване предоставянето на 

услугата „Патронажна грижа” считано от 01.04.2021 г. 

22.  Разни 

 

РЕШЕНИЕ № 02/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

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

местната администрация и във връзка счл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, 

ал.1от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

     1.Разрешава изработването на Подробен устройствен план-Изменение 

на плана за улична регулация между о.т. 515 и о.т. 437а по плана на град 

Якоруда, община Якоруда с цел намаляване на широчината на улицата, с 

възложител: г-жа Сайфа Муртаза Ибчо; 

 

      2.Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план-

Изменение на плана за улична регулация между о.т. 515 и о.т. 437а по 

плана на град Якоруда, община Якоруда с възложител: г-жа Сайфа 

Муртаза Ибчо. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 03/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , чл. 25, ал. 2 и чл. 93 от 

Закона за социалните услуги и чл. 83 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за социалните услуги,   Общински съвет – Якоруда 



5 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова 

социална услуга „Асистентска подкрепа”, като държавно-делегирана 

дейност. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на 

Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от 

държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 25 

потребители за 2021 година. 

3. Услугата да се администрира от звеното, което изпълнява Механизма 

за лична помощ съгласно Закона за личната помощ. 

4. Възлага на Кмета на Община Якоруда да извърши последващи 

действия по изпълнение на Решението. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 04/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

        На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с  чл.129, ал.1  от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет – Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

         Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на 

оптичен кабел до базова станция на „Теленор България” ЕАД в ПИ 

32603.29.6, местност „Мангова могила” по КК на село Смолево, община 

Якоруда с възложител – „Теленор България” ЕАД. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 05/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 и чл. 59 от ЗМСМА,  Общински съвет - 

гр. Якоруда   

РЕШИ: 
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1. Дава съгласие община Якоруда да кандидатства с проектно 

предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”  по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 

2. Възлага на Кмета на общината да предприема съответните действия 

по изготвяне, кандидатстване и реализиране на проектното 

предложение. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 06/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

Общински съвет – град Якоруда 

РЕШИ: 

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

и местна администрация и във връзка с 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 2020 година. 

2. Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалното   

поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните – 2021 

година. 

 

РЕШЕНИЕ № 07/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал.1 от Закона за 
публичните финанси, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от 
Закона за нормативните актове и при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 
28 от Закона за нормативните актове и на чл. 75-79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет - Якоруда 
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Р Е Ш И: 

 

 Допълва „Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Якоруда.“ Както следва: 

 

 

  § 1. В чл. 4, се добавя нова ал. 6 : 

 

 (6.) Общински съвет по предложение на кмета на общината 
утвърждава показателите по чл.45, ал. 1,т.2 от Закона за публичните 
финанси за районите, кметствата и населените места с кметски 
наместници, с изключение на тези, които са определени като 
второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл.11,ал.10 от Закона за 
публичните финанси.  

 

  § 2. В чл. 4, се добавя нова ал. 7 : 

 

           (7) При отдаване под наем, аренда при ползване на дървесина и 

недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи- 

общинска собственост, които се намират на територията на населеното 

място извън територията на общинския център, извън случаите на 

приватизация, с решение по чл.21,ал.1,т.8 ,общински съвет определя: 

         1.  30 на сто от постъпленията от продажбата на общинските 

нефинансови активи да се ползват за финансиране на изграждане, за 

основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на 

територията на съответното населено място; 

         2.  30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имущество по т.1, от наем, от аренда на земеделски 

земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за 

изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено 
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място. 

  

 

РЕШЕНИЕ № 08/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 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 2021 г., ПМС №408/23.12.2020 г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2021 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 Ви моля да разгледате и подложите на гласуване 

следното   

 

РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2021 ГОД. 

КАКТО СЛЕДВА: 

  

          

   1.1.По прихода в размер на  9 929 023 лв./съгласно Приложение №1/в 

т.ч.: 

  1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 

7 316 285 лв., в т.ч.: 

 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 

на 6 598 339 лв. 

 1.1.1.2.Преходен остатък от 2020 год. в размер на 706 631  

лв.,разпределен съгласно Приложение № 2 
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 1.1.1.3.Преходен остатък от 2020 год. във валута по левова 

равностойност  в размер на 59 906 лв.,разпределен съгласно Приложение№ 

2 / СУ „Св.Св.кирил и Методий по проект ЕРАЗЪМ/ 

 1.1.1.4.Чужди средства на разпореждане - /-48 591 лева/./По проекти 

във функция образование/. 

 

 1.1. 2. Приходи за местни дейности в размер на  2 612 738 лв. в 

т.ч. 

 1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 484 000 лв./съгласно 

приложение №1/ 

 1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 484 500 лв./съгласно 

приложение №1/ 

 1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 101 500 лв. 

1.1.2.4.За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 

– 114 700 лв. 

 1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 

размер на 439 300 лв.,  

 1.1.2.6. Преходен остатък от 2020 год. в размер на 233 412 лв. 

разпределен съгласно Приложение № 2 

 1.1.2.7.Предоставени трансфери отчисления за община Разлог – 

 /-192 200 лв./ 

 1.1.2.8. Чужди средства на разпореждане - /-52 474 лева/ 

  

  

1.2.По разходите в размер на  9 929 023 лв., разпределени по 

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

 

 1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 7 316 285 лв.: 



10 

 

  

 1.2.2.За местни дейности в размер на  2 612 738 лв. 

   – разпределени съгласно Приложения №1; 

 

 2.Приема програма за капиталовите разходи за 2021 г.

 2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, в размер на 439 300 лв. Приложение №3 

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

целеви средства от 2021 г. Приложение №3 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2021 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 – 6 500 лв. 

4.2. Обещетения и помощи по решение на Общински съвет – 25 000 

лв. 

4.3.Спортни клубове – 7 000 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: 

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. 
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          6. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от 

държавата дейности , които имат право на транспортни разходи в рамките 

на преведените за тази цел от Министерство на финансите в размер на 100 

% от действителните разходи, съгласно Приложение №5 

            Съгласно чл.36 т.3 от ПМС № 408 от 2020 за изпълнението на 

Държавния бюджет на Република България за 2021 г.  транспортните 

разходи се извършват в рамките на средствата на бюджетите, не се считат 

за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа 

на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и 

абонаментни карти/.  

 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 2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022 г. 

- 2024 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 2021 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 
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на годината поети ангажименти за разходи не надвишават 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири  

години съгласно чл.94, ал.3, т.2, от ЗПФ,; ограничението не се прилага за 

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

         12.1. Община Якоруда няма просрочени задължения към 31.12.2020 г. 

        12.2. Определя размера на просрочените вземания, които се 

предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 111 260 лв. 

 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: 

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. 
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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.Общински съвет гр.Якоруда утвърждава бюджетните 

показателите по чл.45,ал.1.т.2 от Закона за публичните финанси на 

кметствата от община Якоруда съгласно приложение №10 

 16.Упълномощава кмета на община Якоруда съгласно чл.89 от 

ЗДБРБ за 2021 г. да направи предложение до министъра на финансите - 

целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 в размер на 439 300 

лева да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински 

пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.  

17.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. 

18.Упълномощава кмета: 

 18.1.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. 

18.2. 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. 
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18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на 

общински програми и проекти. 

19. Задължава ръководителите на бюджетните звена, да разпределят 

бюджета по параграфи и тримесечия и да го представят в община Якоруда.  

20.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, 

отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефективност, 

ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.  

 21. Упълномощава кмета на общината да ограничава или да спира 

финансирането на бюджетните организации, звена и субсидирани 

дейности по бюджета на общината, при нарушаване на бюджетната 

дисциплина до неговото преустановяване. 

           22.Приема за сведение Протокола от публично обсъждане на 

бюджета съгласно Приложение №11 

 

 

   Приложение №1 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- ПРОЕКТ 

ПАРАГРАФИ граф 2021 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   
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Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност 3700 0 

    -внесен данък 3702   

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:   0 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ     

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 6 598 339 

        а/обща допълваща субсидия 3111 6 598 339 

        б/целева субсидия за капиталови разходи 3113   

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:   6 598 339 

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 -48591 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 706631 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502 59 906 

ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:   7 316 285 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР     

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ     

Патентен данък 103 9 000 

Имуществени данъци 1300 475 000 

     -данък върху недвижимите имоти 1301 78 000 

     -данък върху превозните средства 1303 327 000 

     -данък при придоб.на имущ.по дар. 1304 45 000 

     -туристически данък 1308 25 000 

Други данъци 2000   

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   484 000 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ     

Приходи и доходи от собственост 2400 111 000 

     -прих. от продажби и услуги 2404   

     -приходи от наеми на имущество 2405 51 000 
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     -приходи от наеми на земя 2406 60 000 

     -лихви 2408   

Общински такси 2700 385 500 

     -за ползване на детски градини  2701 40 000 

     -за ползване на детски ясли 2702   

     -за ползване на пазари,тържища,панаири 2705 7 000 

     -за битови отпадъци 2707 270 000 

     -за ползване на домашен социален патронаж 2704 36 000 

     -за технически услуги 2710 8 000 

     -за административни услуги 2711 24 500 

     -за гробни места 2715   

     -за притежаване на куче 2717   

     -други общински такси 2729   

   

   

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- ПРОЕКТ 

ПАРАГРАФИ граф 2021 г. 

1 2 4 

Глоби и административни наказания 2800 18 000 

     -глоби,санкции,нак.лихви 2802 1 500 

     -  наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски 2809 16 500 

Други неданъчни приходи 3600 2500 

     -други общински такси 3619 2 500 

    - 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   



17 

 

     -приходи от продажба на други ДМА 4029   

     -приходи от продажба на НДА 4030   

     -приходи от продажба на земи  4040   

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   484 500 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ   968 500 

      

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ     

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 1 655 500 

       а/обща изравнителна субсидия 3112 1 216 200 

       б/целева субсидия за капиталови разходи 3113 439 300 

       в/целеви трансфери 3118   

       г/възстановени целеви субсидии 3120   

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ   1 655 500 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 6100   

Предоставени трансфери отчисления за община Разлог 6102   

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС 6200 -192 200 

Получени тренсфери 6201   

Предоставени трансфери 6202 -192 200 

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

Всичко финансиране на дефицита   -52 474 

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   
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Чужди средства 8803 -52 474 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 233 284 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502 128 

ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 38 703 2 612 738 

      

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   9 929 023 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   9 929 023 

   

   

   НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на ПРОЕКТ 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2021 г. 

1 2 4 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР     

      

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" 122 892 900 

Общинска администрация-преходен остатък   36 893 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   179 217 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 42 698 

Отбранително-мобилизационна подготовка 282 100 760 

Превантивна дейност за намаляване на вредните  последствия 

от  бедствия и  аварии -преходен остатък 283 27 707 

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия и 

производствени аварии 284   

Доброволни формирования за защита при бедствия 285 8 052 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   5 391 517 

Целодневни детски градини 311 1 132 820 

Общообразователни училища 322 3 728 927 

Общообразователни училища преходен остатък 322 529 770 

Международни програми и споразумения 388   

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"   139 722 
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Детски ясли,млечни кухни и яслени групи 431 30 617 

Здравен кабинет в детско заведение и училища 437 101 884 

Здравен кабинет в детско заведение и училища-преходен 

остатък 437 7 221 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   572 680 

Център за обществена подкрепа 526 169 520 

Център за обществена подкрепа преходен остатък 526 33 939 

Дневни центрове за  деца с увреждания 551 187 180 

Дневни центрове за  деца с увреждания-преходен остатък 551 21 042 

Асистентска подкрепа 562 99 625 

Програми временна заетост- преходен остатък 532 61 374 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   103 356 

Читалища 738 103 356 

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"   0 

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

      

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР   7 316 285 

   

   

   НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на ПРОЕКТ 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2021 г. 

1 2 4 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР     

      

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"   490 000 

Общинска администрация 122 360 000 

Общински съвет 123 130 000 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   40 000 

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка  311 40 000 



20 

 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   600 000 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 100 000 

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия  284 500 000 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   150 000 

Домашен социален патронаж 524 150 000 

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

лични асистенти 562   

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"   1 196 038 

Водоснабдяване и канализация 603 74 000 

Осветление на улици и площади 604 88 151 

Изграждане,ремонт и подд. на уличната мрежа 606 546 887 

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие 619 110 000 

Озеленяване 622 45 000 

Чистота 623 212 000 

Други дейности по опазване на околната среда 629 120 000 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   10 000 

Спортни бази 714 7 000 

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"   114 700 

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

Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища 832 114 700 

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   
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ДОФИНАНСИРАНЕ   0 

Общинска администрация 122   

Целодневни детски градини и ОДЗ 311   

Здравен кабинет в детско заведение и училища 437   

Читалища 738   

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР   2 612 738 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

С П Р А В К А 

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2020 г. 

по бюджета на общината за 2021 г. 

      

№ 

по 

ред 

ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ 

ОТ ЕБК ОБЩО 

в това число: 

Държавни 

дейности 

Местни 

дейности 

Дофинан-

сиране 

1 2 3 4 5 6 

1 Общи държавни служби - всичко: 37021 36893 128 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 37021 36893 128   

                  - капиталови разходи 0       

            

2 Отбрана и сигурност - всичко: 208517 27707 180810 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 27707 27707     
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                  - капиталови разходи 180810   180810   

            

3 Образование - всичко: 529770 529770 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 229770 229770     

                  - капиталови разходи 300000 300000     

            

4 Здравеопазване - всичко: 7221 7221 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 7221 7221     

                  - капиталови разходи 0       

            

5 

Социално осигуряване, подпомагане 

и грижи - всичко: 
116355 116355 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 116355 116355     

                  - капиталови разходи 0       

            

6 

Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално с -во и 

опазване на ок.среда всичко: 

0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

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       
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9 

Разходи, некласифицирани в другите 

разходи - всичко: 
0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

            

  ОБЩО РАЗХОДИ: 898884 717946 180938 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 418074 417946 128 0 

                  - капиталови разходи 480810 300000 180810 0 

10 

Позиции от раздела за Финансиране 

на бюджетното салдо 101065 48591 52474   

11 

Позиции от подразделите Трансфери 

и Временни безлихвени заеми  0       

12 

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН 

ОСТАТЪК 999949 766537 233412 0 

 

 

 

Приложение №3 

 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2021 ГОДИНА 

ПО ОБЕКТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА 

ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2021 ГОДИНА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ТРАНСФОРМИРАНА В 

ТРАНСФЕР ЗА ДРУГИ ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

НЕОТЛОЖНИ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА УЛИЧНА МРЕЖА КАКТО СЛЕДВА: 

 

           лева 
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№  по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите ПЛАН 

01.01.2021 

 Текущ ремонт и рехабилитация на част от  улична 

мрежа на територията на град Якоруда 

 

 Улица „Иван Попкостов” 40 200 

 Улица „Любен Каравелов” 36 900 

 Улица „Бунтишка” 36 600 

 Улица „Витоша” 97 000 

 Улица „Средец” 49 000 

 Улица „Богдан Войвода” 9 600 

 Улица „Хаджи Алиш” 170 000 

 ОБЩО: 439 300 

    

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ЗА 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2020  

ГОДИНА 

 

 

№ по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите ПЛАН 

01.01.2021 

01. "Реконструкция и обновяване на площад и градска 

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

Якоруда" 

7 587 

02. Корекция на р. Черна Места – ХІ етап, с. Черна Места 

община Якоруда ПМС №352/10.12.2020 г. 

500 000 

   

 ОБЩО: 507 587 
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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 

 

 

 

№ по 

ред 

Наименование  Брой персонал Разходи за заплати 

1. Общинска администрация 47  

2. Бюджетно звено „Център за 

обществена подкрепа”- ЦОП 

9 95 000 

3. Бюджетно звено „Заведение за 

социални услуги”- ДЦДУ 

12 114 000 

4. Бюджетно звено „Заведение за 

социални услуги”- ДСП 

9 78 000 

    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК 



26 

 

 

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

заплаща част от транспортните разходи за Бюджетната 2021 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. Хатидже  Възгова 

 

 

 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 ОбУ”Васил Левски ” 

с.Юруково и обратно:  

1.Айше Мехмедова Лешова   4.Зулфие Мустафова Шуганова 

2.Силвет Джемал Бодева   5.Муса Реджеп Шарански 
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3.Райна Атанасова Цанова    

           

           V.Пътуващи учители от с.Бунцево до ОбУ”Васил Левски ” 

с.Юруково и обратно: 

1. Сабри Салих Сирачки 

 

           VI.Пътуващи учители от гр.Разлог до ОбУ”Васил Левски ” 

с.Юруково и обратно: 

1. Антоанета Зафирова Мишкова 

  

           

V.Пътуващи  учители от гр.Якоруда  до ОбУ”Братя Миладинови ” 

с.Конарско и обратно: 

1.Фатма Емин Осман          5.Фетие Мустафа Шаранска 

2.Екатерина Любенова Калоянова  6.Вахиде Зулфин Кьорова 

3.Емине Мехмед Молаалиева    7.Ислям Мустафа Чауш 

4.Фатиме Мехмед Хюсеин    8.Емине Аки Геройска 

 

 

 

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

обратно: 

 9.Валери Пламенов Весалов 

 10. Фатма Сарбри Весалова   

  

Пътуващи учители  в ДГ -  община Якоруда 
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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 

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

1.Хатидже Акиф Джурина 

2. Гергана Александрова Мунева 

          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 

2.Юсние Мурат Кьорова 

 

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 2021 Г. 

 

Наименование  №§§  РАЗЧЕТ 

2021   

 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ      

Приходи   275 203  

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  270 180  

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    
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ІІІ.Депозити и средства по сметки     

Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+) 95-01  5 023  

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

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

     

Разходи   275 203  

Функция     

Дейност     

Заплати и възнагр.за перс,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00  111 768  

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00    

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00  21 612  

Издръжка 10-00  141 823  

Стипендии 40-00    

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

Придобиване на дълг.активи и осн.ремонт (§51до§54) 51-54    

Капиталови трансфери 55-00    

Всичко разходи:     

     

     

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение   № 7 

 

ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА ЗА 2021 Г. 
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Наименование  №§§  РАЗЧЕТ 

2021   

 

Програма за развитие на селските райони     

Приходи     

І .Трансфери   3 380 636  

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  2  143 265  

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  - 41986  

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  421 410  

     

Разходи     

Функция     

Дейност     
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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  163 718  

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  3 216 918  

Капиталови трансфери 55-00    

Всичко разходи:   3 380 636  

     

 

 

 

 

  
 

            

          

                

 
              

                

ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

 
    за периода от  до       

  
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
2020 2023       
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Якоруда 
код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

          

                

          
 

  (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 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

Н А И М Е 

Н О В А Н И 

Е 

2020 2021 2022 2023 2024 

     0 1 ¦           

01-00 

Данък върху 

доходите на 

физически 

лица: 

0 9 000 12 100 

13 

00

0 

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 
475 

000 
476 000 

4

9

2 

0

0

0 

512 000 

  13-01 

данък върху 

недвижими 

имоти 

  78 000 85 000 87 000 87 000 
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  13-03 

данък върху 

превозните 

средства 

  327 000 310 000 320 000 340 000 

  13-04 

данък при 

придобиване 

на 

имущество 

по дарения и 

възмезден 

начин 

  45 000 47 000 49 000 49 000 

  13-08 
туристическ

и данък 
  25 000 34 000 36 000 36 000 

24-00 

Приходи и 

доходи от 

собственост 

0 
111 

000 
102 000 

1

0

2 

0

0

0 

102 000 

  24-05 

приходи от 

наеми на 

имущество 

  51 000 62 000 62 000 62 000 

  24-06 

приходи от 

наеми на 

земя 

  60 000 40 000 40 000 40 000 

27-00 
Общински 

такси 
0 

385 

500 
484 000 

4

9

3 

0

0

0 

493 000 

  27-01 

за ползване 

на детски 

градини 

  40 000 82 000 84 000 84 000 

  27-04 

за ползване 

на домашен 

социален 

патронаж и 

други 

общински 

социални 

услуги 

  36 000 40 000 45 000 45 000 
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  27-05 

за ползване 

на пазари, 

тържища, 

панаири, 

тротоари, 

улични 

платна и др. 

  7 000 19 000 20 000 20 000 

  27-07 
за битови 

отпадъци 
  270 000 300 000 300 000 300 000 

  27-10 

за 

технически 

услуги 

  8 000 13 000 13 000 13 000 

  27-11 

за 

администрат

ивни услуги 

  24 500 30 000 31 000 31 000 

28-00 

Глоби, 

санкции и 

наказателни 

лихви 

0 
18 

000 
17 000 

1

7 

0

0

0 

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 

осигурителн

и вноски 

  16 500 15 500 15 500 15 500 

36-00 
Други 

приходи 
0 2 500 8 000 

9 

0

0

0 

9 000 

  36-19 

други 

неданъчни 

приходи 

  2 500 8 000 9 000 9 000 
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37-00 

Внесени ДДС 

и други 

данъци върху 

продажбите  

0 
-32 

500 
-33 800 

-

3

5 

5

0

0 

-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 

ВСИЧКО 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 

0 968 500 1 065 300 1 090 500 1 109 500 

    

      в т.ч. 

данък върху 

таксиметров 

превоз на 

пътници 

  300 300 300 300 

                

                

ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 
        

   
за периода от  до       

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 
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разпоредителя с бюджет) 

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

          

 
              

          
 

  (в лева) 

    

II. 

РАЗХОДИ - 

РЕКАПИТУ

ЛАЦИЯ ПО 

ПАРАГРАФ

И И 

ПОДПАРАГ

РАФИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЕ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

                

01-00 

Заплати и 

възнаграждени

я за персонала, 

нает по 

трудови и 

служебни 

правоотношен

ия 

0 
97 

500 
97 500 

9

7 

5

0

0 

97 500 

  01-01 

заплати и 

възнагражде

ния на 

персонала 

нает по 

трудови 

правоотнош

0 97 500 97 500 97 500 97 500 
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ения 

02-00 

Други 

възнаграждени

я и плащания 

за персонала 

0 
84 

091 
84 100 

8

4 

3

0

0 

84 300 

  02-02 

за персонала 

по 

извънтрудов

и 

правоотнош

ения 

0 81 600 81 600 81 600 81 600 

  02-05 

изплатени 

суми от 

СБКО за 

облекло и 

други на 

персонала, с 

характер на 

възнагражде

ние 

0 2 491 2 500 2 700 2 700 

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

0 
34 

734 
34 750 

3

4 

7

5

0 

34 750 

  

05-51 

осигурителн

и вноски от 

работодател

и за 

Държавното 

обществено 

осигуряване 

(ДОО) 

0 20 848 20 850 20 850 20 850 

  

05-60 

здравно-

осигурителн

и вноски от 

работодател

и 

0 8 855 8 860 8 860 8 860 

  

05-80 

вноски за 

допълнителн

о 

задължителн

0 5 031 5 040 5 040 5 040 
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о 

осигуряване 

от 

работодател

и 

10-00 Издръжка 0 
1 355 

676 
1 277 600 

1 

27

2 

00

0 

1 278 060 

  10-11 Храна 0 45 500 62 000 63 000 63 000 

  10-12 
Медикамент

и 
0 1 000 1 000 0 0 

  10-13 

Постелен 

инвентар и 

облекло 

0 2 200 700 500 500 

  10-15 материали 0 103 700 97 000 98 000 99 000 

  10-16 
вода, горива 

и енергия 
0 137 850 98 500 97 000 97 000 

  10-20 

разходи за 

външни 

услуги 

0 740 700 707 520 731 650 736 710 

  10-30 
Текущ 

ремонт 
0 271 151 267 000 240 000 240 000 

  10-51 

командиров

ки в 

страната 

0 10 000 13 000 12 000 12 000 

  10-52 

краткосрочн

и 

командиров

ки в 

чужбина 

0 0 1 000 1 200 1 200 

  10-62 
разходи за 

застраховки 
0 17 400 14 650 13 650 13 650 

  10-92 

разходи за 

договорни 

санкции и 

неустойки, 

съдебни 

0 21 175 10 230 10 000 10 000 
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обезщетения 

и разноски 

  10-98 

други 

разходи, 

некласифиц

ирани в 

другите 

параграфи и 

подпараграф

и 

0 5 000 5 000 5 000 5 000 

19-00 

Платени 

данъци, такси 

и 

администрати

вни санкции 

0 
43 

350 
40 350 

4

5 

3

5

0 

45 350 

  19-01 

платени 

държавни 

данъци, 

такси, 

наказателни 

лихви и 

администрат

ивни 

санкции 

0 20 200 20 200 25 200 25 200 

  19-81 

платени 

общински 

данъци, 

такси, 

наказателни 

лихви и 

администрат

ивни 

санкции 

0 23 150 20 150 20 150 20 150 

22-00 

Разходи за 

лихви по 

заеми от 

страната 

0 
10 

778 
4 981 

5 

1

8

9 

0 

  22-21 

Разходи за 

лихви по 

заеми от 

банки в 

страната 

0 10 778 4 981 5 189 0 
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29-00 
Други разходи 

за лихви 
0 1 222 1 019 

81

1 
547 

  29-10 

Платени 

лихви по 

финансов 

лизинг и 

търговски 

кредит 

0 1 222 1 019 811 547 

42-00 

Текущи 

трансфери, 

обезщетения и 

помощи за 

домакинствата 

0 
25 

000 
27 000 

3

0 

0

0

0 

30 000 

  42-14 

обезщетения 

и помощи по 

решение на 

общинския 

съвет 

0 25 000 27 000 30 000 30 000 

45-00 

Субсидии и 

други текущи 

трансфери за 

юридически 

лица с 

нестопанска 

цел 

0 7 000 7 000 

8

 

0

0

0 

8 000 

46-00 

Разходи за 

членски внос и 

участие в 

нетърговски 

организации и 

дейности 

0 6 500 4 000 

4

 

0

0

0 

4 000 

51-00 

Основен 

ремонт на 

дълготрайни 

материални 

активи 

0 
446 

887 
100 000 

1

0

0

 

0

0

0 

250 000 

52-00 

Придобиване 

на 

дълготрайни 

материални 

0 
500 

000 
552 500 

5

7

4

 

1

642 493 
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активи 0

0 

  

52-06 изграждане 

на 

инфраструкт

урни обекти 

0 500 000 552 500 574 100 642 493 

ВСИЧКО 99-99 

II. ВСИЧКО 

РАЗХОДИ - 

РЕКАПИТУ

ЛАЦИЯ ПО 

ПАРАГРАФ

И И 

ПОДПАРАГ

РАФИ 

0 
2 612 

738 
2 230 800 2 256 000 2 475 000 

ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до       

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

            

    

 

          

          
 

  (в лева) 

    

III-ІV. 

ТРАНСФЕР

И И 

ВРЕМЕННИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 
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БЕЗЛИХВЕ

НИ ЗАЕМИ 

- 

РЕКАПИТУ

ЛАЦИЯ 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЕ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

  ІІІ. 

ТРАНСФ

ЕРИ 

   03 ¦           

                

31-00 

Трансфери 

между 

бюджета на 

бюджетната 

организация и 

ЦБ (нето) 

0 
1 655 

500 
1 655 500 

1

 

6

5

5

 

5

0

0 

1 655 500 

  31-12 

обща 

изравнителн

а субсидия и 

други 

трансфери за 

местни 

дейности от 

ЦБ за 

общини (+) 

  
1 216 

200 
1 216 200 1 216 200 1 216 200 

  31-13 

получени от 

общини 

целеви 

субсидии от 

ЦБ за 

капиталови 

разходи (+) 

  439 300 439 300 439 300 439 300 

61-00 Трансфери 

между 
0 

-192 

200 
-290 000 -

2
-290 000 
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бюджети 

(нето) 

9

0

 

0

0

0 

  61-02 

трансфери 

между 

бюджети - 

предоставен

и трансфери 

(-) 

  -192 200 -290 000 -290 000 -290 000 

ВСИЧКО 99-99 

III. 

ВСИЧКО 

ТРАНСФЕР

И 

0 
1 463 

300 
1 365 500 1 365 500 1 365 500 

ВСИЧКО 99-99 

IV. 

ВСИЧКО 

ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕ

НИ ЗАЕМИ 

0 0 0 0 0 

                

                

                

ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до       

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

5114       
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по ЕБК: 

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

            

                

          
 

  (в лева) 

    
 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

    

V.-VІ. 

БЮДЖЕТН

О САЛДО и 

ФИНАНСИ

РАНЕ НА 

БЮДЖЕТН

ОТО 

САЛДО 

2020 2021 2022 2023 2024 

     0 5  ¦           

    

V. 

БЮДЖЕТН

О САЛДО - 

ДЕФИЦИТ 

(-) / 

ИЗЛИШЪК 

(+)      (V.=I.-

II.+III.+ІV.) 

0 -180 938 200 000 200 000 0 

    

VІ. 

ФИНАНСИ

РАНЕ НА 

БЮДЖЕТН

ОТО 

САЛДО 

(VІ.=-V.) 

0 180 938 (200 000) (200 000) 0 

    0 0 0 0 0 0 

ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 
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МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

      за периода от  до       

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

  
 

            

 
              

          
 

  (в лева) 

       VI. ОПЕРАЦИИ С 

ФИНАНСОВИ АКТИВИ 

И ПАСИВИ (финансиране 

на бюдж. салдо) 

Годише

н отчет 

Бюд

жет 
Проектобюджет Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЕ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     0 6 ¦           

83-00 

Заеми от 

банки и други 

лица в 

страната - нето 

(+/-) 

0 0 -200 000 

-

20

0 

00

0 

0 

  83-21 

погашения 

по 

краткосрочн

и заеми от 

банки в 

страната (-) 

    -200 000 -200 000   

88-00 Събрани 

средства и 
0 

-52 
0 0 0 
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извършени 

плащания за 

сметка на 

други 

бюджети, 

сметки и 

фондове  

474 

  88-03 

събрани 

средства и 

извършени 

плащания 

от/за сметки 

за 

средствата 

от 

Европейския 

съюз  

  -52 474       

95-00 

Депозити и 

средства по 

сметки - нето 

(+/-)    

0 
233 

412 
0 0 0 

  95-01 

остатък в 

левове по 

сметки от 

предходния 

период (+) 

  233 284 0 0 0 

  95-02 

остатък в 

левова 

равностойно

ст по 

валутни 

сметки от 

предходния 

период (+) 

  128 0 0 0 

ВСИЧКО 99-99 

VI. 

ВСИЧКО 

ОПЕРАЦИИ 

С 

ФИНАНСО

ВИ 

АКТИВИ И 

ПАСИВИ 

0 180 938 -200 000 -200 000 0 
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    0 0 0 0 0 0 

                

ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ГРУПИ 
  

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

          

 
  

 

          

                

    

II.1. 

РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  101 <------          

ГРУПА    -  
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код  по  ЕБК 

  101 

101 

Изпълнител

ни и 

законодател

ни органи 

          

    

(наименован

ие на 

дейността) 

          

01-00 

Заплати и 

възнаграждени

я за персонала, 

нает по 

трудови и 

служебни 

правоотношен

ия 

0 
19 

500 
19 500 

1

9

 

5

0

0 

19 500 

  01-01 

заплати и 

възнагражде

ния на 

персонала 

нает по 

трудови 

правоотнош

ения 

  19 500 19 500 19 500 19 500 

02-00 

Други 

възнаграждени

я и плащания 

за персонала 

0 
82 

091 
82 100 

82 

100 
82 100 

  02-02 

за персонала 

по 

извънтрудов

и 

правоотнош

ения 

  81 600 81 600 81 600 81 600 

  02-05 

изплатени 

суми от 

СБКО за 

облекло и 

други на 

персонала, с 

характер на 

възнагражде

  491 500 500 500 
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ние 

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

0 
19 

434 
19 450 

1

9

 

4

5

0 

19 450 

  

05-51 

осигурителн

и вноски от 

работодател

и за 

Държавното 

обществено 

осигуряване 

(ДОО) 

  11 748 11 750 11 750 11 750 

  

05-60 

здравно-

осигурителн

и вноски от 

работодател

и 

  4 855 4 860 4 860 4 860 

  

05-80 

вноски за 

допълнителн

о 

задължителн

о 

осигуряване 

от 

работодател

и 

  2 831 2 840 2 840 2 840 

10-00 Издръжка 0 
297 

475 
308 550 

328 

150 
333 210 

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

  10-16 
вода, горива 

и енергия 
  60 000 80 000 80 000 80 000 

  10-20 

разходи за 

външни 

услуги 

  113 500 113 320 134 950 140 010 

  10-51 

командиров

ки в 

страната 

  10 000 13 000 12 000 12 000 
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  10-52 

краткосрочн

и 

командиров

ки в 

чужбина 

    1 000 1 200 1 200 

  10-62 
разходи за 

застраховки 
  16 800 14 000 13 000 13 000 

  10-92 

разходи за 

договорни 

санкции и 

неустойки, 

съдебни 

обезщетения 

и разноски 

  21 175 10 230 10 000 10 000 

  10-98 

други 

разходи, 

некласифиц

ирани в 

другите 

параграфи и 

подпараграф

и 

  5 000 5 000 5 000 5 000 

19-00 

Платени 

данъци, такси 

и 

администрати

вни санкции 

0 
43 

000 
40 000 

45 

00

0 

45 000 

  19-01 

платени 

държавни 

данъци, 

такси, 

наказателни 

лихви и 

администрат

ивни 

санкции 

  20 000 20 000 25 000 25 000 

  19-81 

платени 

общински 

данъци, 

такси, 

наказателни 

лихви и 

администрат

  23 000 20 000 20 000 20 000 
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ивни 

санкции 

42-00 

Текущи 

трансфери, 

обезщетения и 

помощи за 

домакинствата 

0 
22 

000 
23 000 

25 

000 
25 000 

  42-14 

обезщетения 

и помощи по 

решение на 

общинския 

съвет 

  22 000 23 000 25 000 25 000 

46-00 

Разходи за 

членски внос и 

участие в 

нетърговски 

организации и 

дейности 

  6 500 4 000 

4

 

0

0

0 

4 000 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ 

ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

0 490 000 496 600 523 200 528 260 

        
        
ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ГРУПИ 
  

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

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 ГРУПИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  202 

<------          

ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 

          

  202 

202 

Полиция, 

вътрешен 

ред и 

сигурност 

          

    

(наименован

ие на 

дейността) 

          

10-00 Издръжка 0 
100 

000 
100 000 

100 

000 
100 000 

  10-30 
Текущ 

ремонт 
  100 000 100 000 100 000 100 000 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ 

ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0 100 000 100 000 100 000 100 000 
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0000 

        
        
ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ГРУПИ 
  

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

          

 
  

 

          

                

    

II.1. 

РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  205 <------          

ГРУПА    -  
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код  по  ЕБК 

  205 

205 Защита 

на 

населението, 

управление 

и дейности 

при 

стихийни 

бедствия и 

аварии 

          

    

(наименован

ие на 

дейността) 

          

52-00 

Придобиване 

на 

дълготрайни 

материални 

активи 

0 
500 

000 
0 0 0 

  

52-06 изграждане 

на 

инфраструкт

урни обекти 

  500 000       

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ 

ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

0 500 000 0 0 0 

        
        
ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ГРУПИ 
  

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 
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(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

          

 
  

 

          

                

    

II.1. 

РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  301 

<------          

ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 

          

  301 
301 

Образование 
          

    

(наименован

ие на 

дейността) 

          

10-00 Издръжка 0 
40 

000 
82 000 84 000 84 000 

  10-11 Храна   15 500 32 000 33 000 33 000 

  10-13 

Постелен 

инвентар и 

облекло 

  2 000 500 500 500 
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  10-15 материали   6 200 12 000 13 000 13 000 

  10-16 
вода, горива 

и енергия 
  12 300 12 500 11 000 11 000 

  10-20 

разходи за 

външни 

услуги 

  4 000 10 000 11 500 11 500 

  10-30 
Текущ 

ремонт 
    15 000 15 000 15 000 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ 

ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

0 40 000 82 000 84 000 84 000 

        
        
ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ГРУПИ 
  

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с бюджет) 
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II.1. 

РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  503 

<------          

ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 

          

  503 

503 

Програми, 

дейности и 

служби по 

социалното 

осигуряване, 

подпомагане 

и заетостта 

          

    

(наименован

ие на 

дейността) 

          

01-00 

Заплати и 

възнаграждени

я за персонала, 

нает по 

трудови и 

служебни 

правоотношен

ия 

0 
78 

000 
78 000 78 000 78 000 

  01-01 

заплати и 

възнагражде

ния на 

персонала 

нает по 

трудови 

правоотнош

ения 

  78 000 78 000 78 000 78 000 
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02-00 

Други 

възнаграждени

я и плащания 

за персонала 

0 2 000 2 000 2 200 2 200 

  02-05 

изплатени 

суми от 

СБКО за 

облекло и 

други на 

персонала, с 

характер на 

възнагражде

ние 

  2 000 2 000 2 200 2 200 

05-00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

0 
15 

300 
15 300 15 300 15 300 

  

05-51 

осигурителн

и вноски от 

работодател

и за 

Държавното 

обществено 

осигуряване 

(ДОО) 

  9 100 9 100 9 100 9 100 

  

05-60 

здравно-

осигурителн

и вноски от 

работодател

и 

  4 000 4 000 4 000 4 000 

  

05-80 

вноски за 

допълнителн

о 

задължителн

о 

осигуряване 

от 

работодател

и 

  2 200 2 200 2 200 2 200 

10-00 Издръжка 0 
54 

350 
55 350 

5

7 

1

5

58 150 
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0 

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

  10-12 
Медикамент

и 
  1 000 1 000     

  10-13 

Постелен 

инвентар и 

облекло 

  200 200     

  10-15 материали   12 500 13 000 13 000 14 000 

  10-16 
вода, горива 

и енергия 
  5 550 6 000 6 000 6 000 

  10-20 

разходи за 

външни 

услуги 

  4 500 4 500 4 500 4 500 

  10-30 
Текущ 

ремонт 
    0 3 000 3 000 

  10-62 
разходи за 

застраховки 
  600 650 650 650 

19-00 

Платени 

данъци, такси 

и 

администрати

вни санкции 

0 350 350 350 350 

  19-01 

платени 

държавни 

данъци, 

такси, 

наказателни 

лихви и 

администрат

ивни 

санкции 

  200 200 200 200 

  19-81 

платени 

общински 

данъци, 

такси, 

наказателни 

лихви и 

администрат

ивни 

  150 150 150 150 
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санкции 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ 

ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

0 150 000 151 000 153 000 154 000 

        
        
ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ГРУПИ 
  

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

          

 
  

 

          

                

    

II.1. 

РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 
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     02 ¦           

  #N/A             

  601 

<------          

ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 

          

  601 

601 

Жилищно 

строителств

о, 

благоустрой

ство, 

комунално 

стопанство 

          

    

(наименован

ие на 

дейността) 

          

10-00 Издръжка 0 
372 

151 
237 000 208 000 208 000 

  10-15 материали   14 000 0 0 0 

  10-16 
вода, горива 

и енергия 
  60 000 0 0 0 

  10-20 

разходи за 

външни 

услуги 

  127 000 85 000 86 000 86 000 

  10-30 
Текущ 

ремонт 
  171 151 152 000 122 000 122 000 

51-00 

Основен 

ремонт на 

дълготрайни 

материални 

активи 

  
446 

887 
100 000 100 000 100 000 

52-00 

Придобиване 

на 

дълготрайни 

материални 

активи 

0 0 439 300 439 300 439 300 

  

52-06 изграждане 

на 

инфраструкт

  0 439 300 439 300 439 300 
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урни обекти 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ 

ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

0 819 038 776 300 747 300 747 300 

        
        
ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ГРУПИ 
  

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

          

 
  

 

          

                

    

II.1. 

РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 
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     02 ¦           

  #N/A             

  602 

<------          

ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 

          

  602 

602 

Опазване на 

околната 

среда 

          

    

(наименован

ие на 

дейността) 

          

10-00 Издръжка 0 
377 

000 
380 000 380 000 380 000 

  10-20 

разходи за 

външни 

услуги 

  377 000 380 000 380 000 380 000 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ 

ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

0 377 000 380 000 380 000 380 000 

        
        
ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ГРУПИ 
  

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

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 ГРУПИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  702 

<------          

ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 

          

  702 

702 

Физическа 

култура и 

спорт 

          

    

(наименован

ие на 

дейността) 

          

45-00 

Субсидии и 

други текущи 

трансфери за 

юридически 

лица с 

нестопанска 

цел 

  7 000 7 000 

8 

0

0

0 

8 000 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ 

ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0 7 000 7 000 8 000 8 000 
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0000 

        
        
ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ГРУПИ 
  

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

          

 
  

 

          

                

    

II.1. 

РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  703 <------          

ГРУПА    -  
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код  по  ЕБК 

  703 703 Култура           

    

(наименован

ие 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 

        
ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ГРУПИ 
  

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 
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разпоредител с бюджет) 

 
  

 

          

                

    

II.1. 

РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНО

ВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  803 

<------          

ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 

          

  803 

803 

Транспорт и 

съобщения 

          

    

(наименован

ие на 

дейността) 

          

10-00 Издръжка 0 
114 

700 
114 700 114 700 114 700 

  10-20 

разходи за 

външни 

услуги 

  114 700 114 700 114 700 114 700 

51-00 

Основен 

ремонт на 

дълготрайни 

материални 

активи 

        150 000 

52-00 

Придобиване 

на 

дълготрайни 

материални 

0 0 113 200 134 800 203 193 
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активи 

  

52-06 изграждане 

на 

инфраструкт

урни обекти 

  0 113 200 134 800 203 193 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ 

ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

0 114 700 227 900 249 500 467 893 

        
        
ПРОГНОЗА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2024 г. 

НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 

ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ГРУПИ 
  

0 
01.1.202

1 г. 

31.12

.2024 

г. 

      

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 
          

                

Якоруда 
       код 

по ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с бюджет) 

          

 
  

 

          

                

    

II.1. 

РАЗХОДИ 

ПО ГРУПИ 

Годишен 

отчет 
Бюджет 

Проектобюд

жет 
Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ НАИМЕНО

ВАНИЯ НА 
2020 2021 2022 2023 2024 
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ПАРАГРАФ

ИТЕ И 

ПОДПАРАГ

РАФИТЕ 

     02 ¦           

  #N/A             

  901 

<------          

ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 

          

  901 

901 Разходи 

некласифиц

ирани в 

другите 

функции 

          

    

(наименован

ие на 

дейността) 

          

22-00 

Разходи за 

лихви по 

заеми от 

страната 

0 
10 

778 
4 981 5 189 0 

  22-21 

Разходи за 

лихви по 

заеми от 

банки в 

страната 

  10 778 4 981 5 189   

29-00 
Други разходи 

за лихви 
0 1 222 1 019 811 547 

  29-10 

Платени 

лихви по 

финансов 

лизинг и 

търговски 

кредит 

  1 222 1 019 811 547 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ 

ЗА 

ДЕЙНОСТ 

0000 

0 12 000 6 000 6 000 547 
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Приложение №9 

       

 

 

ОПРЕДЕЛЯ 

 

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 

              
 
 
 
 

                  БЮДЖЕТ за  кметство Аврамово 2021 Г.   

                                                                                                                                                 Приложение №10 

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 2021 

г. 

    

ІІ. ПРИХОДИ     

1.по единните разходни  стандарти от 2021 г. 31-11   

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     
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5.приходи от такси     

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 31 278 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 31 278 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 01-02   

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 680,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01   

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-05 

680,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 6 143,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-51 3 714,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 534,00 

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 895,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 25 753,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 6 960,00 

- разходи за външни услуги 10-20 18 100,00 

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   
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- разходи за застраховки 10-62 43 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни обезщетения и разноски 10-92   

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98   

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсиди и други текушти трансфери за юридически лица с нестопанска цел 45-00 0 

субсидия за футболен клуб     

субсидя за читалище     

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00   

придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   64 854 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 2.5   

брой жители 723   

 брой читалища     
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брой спорти клубове     

 
  
 

                  БЮДЖЕТ за  кметство Бел Камен 2021 Г.   

                                                                                                                                                  Приложение 

№10 

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 2021 г. 

    

ІІ. ПРИХОДИ     

1.по единните разходни  стандарти от 2021 г. 31-11   

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     

         ОБЩО:               -       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 21 316 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 21 316 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 01-02   

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 538,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01   

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-05 

538,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   
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Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 4 201,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

05-51 

2 540,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 049,00 

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 612,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 17 595,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 4 300,00 

- разходи за външни услуги 10-20 12 600,00 

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 45 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни обезщетения и разноски 10-92   

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98   

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсиди и други текушти трансфери за юридически лица с нестопанска цел 45-00 0 

субсидия за футболен клуб     

субсидя за читалище     

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00   

придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   
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придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   44 650 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 2   

брой жители 559   

 брой читалища     

брой спорти клубове     

      

    
                  БЮДЖЕТ за  кметство Бунцево 2021 Г.   

                                                                                                                                   Приложение №10 

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 2021 г. 

    

ІІ. ПРИХОДИ     

1.по единните разходни  стандарти от 2021 г. 31-11 
  

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-

05   
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4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     

         ОБЩО:                         -       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 35 838 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 35 838 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 01-02   

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 795,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01   

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-05 

795,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 7 042,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-51 

4 257,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 759,00 

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 1 026,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 16 640,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 4 950,00 

- разходи за външни услуги 10-20 11 000,00 

- текущ ремонт 10-30   
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- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 40 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни обезщетения и разноски 10-92   

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98   

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсиди и други текушти трансфери за юридически лица с нестопанска 

цел 

45-00 

  

субсидия за футболен клуб     

субсидя за читалище     

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00   

придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   61 315 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 3.5   
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брой жители 508   

 брой читалища     

брой спорти клубове     

 
 
 
 

                  БЮДЖЕТ за  кметство Конарско 2021 Г.   

                                                                                                                           Приложение №10 

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 2021 г. 

    

ІІ. ПРИХОДИ     

1.по единните разходни  стандарти от 2021 г. 31-11   

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-

05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     

         ОБЩО:              -       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 29 232 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 29 232 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 01-02   

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 628,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01   

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-05 

628,00 



80 

 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 5 741,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-51 

3 470,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 434,00 

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 837,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 34 295,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 15 600,00 

- разходи за външни услуги 10-20 18 000,00 

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 45 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни обезщетения и 

разноски 

10-92 

  

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98   

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсиди и други текушти трансфери за юридически лица с нестопанска 

цел 

45-00 

  

субсидия за футболен клуб     

субсидя за читалище     

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00   
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придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   70 896 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 2.5   

брой жители 945   

 брой читалища     

брой спорти клубове     

 
 
 
 

                  БЮДЖЕТ за  кметство Смолево 2021 Г.   

                                                                                                                                                      

Приложение №10 

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 2021 г. 

    

ІІ. ПРИХОДИ     
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1.по единните разходни  стандарти от 2021 г. 31-11   

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     

         ОБЩО:                      -       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 30 311 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 30 311 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения 

01-02 

  

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 656,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01   

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-05 

656,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 5 955,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-51 

3 600,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 487,00 

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 868,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 20 185,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 
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- вода, горива и енергия 10-16 7 000,00 

- разходи за външни услуги 10-20 12 500,00 

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 35 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни обезщетения и 

разноски 

10-92 

  

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98   

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсиди и други текушти трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 

45-00 

0 

субсидия за футболен клуб     

субсидя за читалище     

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00   

придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   
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  ОБЩО:   58 107 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 2.5   

брой жители 549   

 брой читалища     

брой спорти клубове     

 
 
 

                  БЮДЖЕТ за кметство Черна Места 2021 Г.   

                                                                                                                                                      Приложение 

№10 

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 2021 г. 

    

ІІ. ПРИХОДИ     

1.по единните разходни  стандарти от 2021 г. 31-11   

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     

         ОБЩО:                      -       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 31 518 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 31 518 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 01-02   

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 5 986,00 
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за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01   

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 5 300,00 

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-05 

686,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 6 190,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-51 

3 742,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 546,00 

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 902,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 19 495,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 10 300,00 

- разходи за външни услуги 10-20 8 500,00 

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 45 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни обезщетения и разноски 10-92   

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98   

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсиди и други текушти трансфери за юридически лица с нестопанска 

цел 

45-00 

0 

субсидия за футболен клуб     
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субсидя за читалище     

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 500 000 

придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06 500 000 

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   564 189 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 3.5   

брой жители 413   

 брой читалища     

брой спорти клубове     

 
 

                  БЮДЖЕТ за  кметство Юруково 2021 Г.   

                                                                                                                                                      Приложение 

№10 

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 2021 г. 
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ІІ. ПРИХОДИ     

1.по единните разходни  стандарти от 2021 г. 31-11   

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси 
    

         ОБЩО:                           -       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 43 080 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 

43 080 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения 

01-02 

  

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 900,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01   

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 

характер на възнаграждение 

02-05 

900,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 8 453,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-51 

5 110,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 2 111,00 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

05-80 

1 232,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 35 331,00 

- храна 10-11   
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- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 9 848,00 

- разходи за външни услуги 10-20 24 788,00 

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 45 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни обезщетения 

и разноски 

10-92 

  

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 

10-98 

  

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсиди и други текушти трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 

45-00 

11 484 

субсидия за футболен клуб     

субсидя за читалище   11 484 

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00   

придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 
53-01   
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продукти 

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   100 248 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 4   

брой жители 1193   

 брой читалища 1   

брой спорти клубове     

 
 
 
 
 

                  БЮДЖЕТ за  кметства  Обобщен 2021 Г.   

                                                                                                                                             Приложение 

№10 

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 2021 г. 

    

ІІ. ПРИХОДИ     

1.по единните разходни  стандарти от 2021 г. 31-11   

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-

05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси 
    

         ОБЩО:                 -       
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ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 222 573 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 222 573 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 01-02 0 

    0 

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 10 183 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 0 

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 5 300 

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-05 

4 883 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 0 

другиплащания и възнаграждения 02-09 0 

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 43 725 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

05-51 

26 433 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 10 920 

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 6 372 

ИЗДРЪЖКА 10-00 169 294 

- храна 10-11 0 

- медикаменти 10-12 0 

- постелен инвентар и облекло 10-13 0 

- материали 10-15 3 500 

- вода, горива и енергия 10-16 58 958 

- разходи за външни услуги 10-20 105 488 

- текущ ремонт 10-30 0 

- командировки в страната 10-51 1 050 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52 0 

- разходи за застраховки 10-62 298 
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- други финасови услуги 10-69 0 

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни обезщетения и разноски 10-92 0 

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98 0 

помощи по решение на общински съвет 42-00 7 000 

Субсиди и други текушти трансфери за юридически лица с нестопанска цел 45-00 11 484 

субсидия за футболен клуб   0 

субсидя за читалище   11 484 

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 0 

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 500 000 

придобиване на компютри и хардуер 52-01 0 

придобиване на сгради 52-02 0 

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03 0 

придобиване на транспортни средства 52-04 0 

придобиване на стопански инвентар 52-05 0 

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06 500 000 

придобиване на други ДМА 52-19 0 

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-01 0 

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09 0 

Придобиване на земя 54-00 0 

    0 

  ОБЩО:   964 259 

    0 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0 0 

персонал по трудово правоотношение 21 0 

брой жители 4 890 0 

 брой читалища 1 0 

брой спорти клубове 0 0 
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  0 0 

 

 

 

  

 Приложениекъм т. 16 

   

     С П Р А В К А 

     по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови 

разходи 

     

 

   

            (лева) 

№ по 

ред 

Наименование на 

обектите/позициите 

за капиталови 

разходи и/или резерв 

по § 00-98 "Резерв за 

непредвидени и 

неотложни разходи" 

по бюджета на 

общината, за които се 

предлага намаление 

на финансирането 

Размер  на средствата 

от целева субсидия за 

капиталови разходи,  за 

позициите по к. 1 

Наименование, 

местонахождение на 

обектите за текущ ремонт, 

за които се предлага 

финансиране с 

транформираната целева 

субсидия за капиталови 

разходи. №/дата на акта за 

публична общинска 

собственост за сградите и 

година на построяване  

 Размер на средствата, 

с които ще се 

финансират разходите 

за обектите по к. 3 

  1 2 3 4 

1.  
§ 00-98 439300 

Улица „Иван Попкостов” 

град Якоруда 40 200 

  
    

Улица „Любен 

Каравелов”град Якоруда 36900 

  
    

Улица „Бунтишка”град 

Якоруда 36600 

  
    

Улица „Витоша”град 

Якоруда 97000 

  
    

Улица „Средец”град 

Якоруда 49000 

  
    

Улица „Богдан 

Войвода”град Якоруда 9 600 

      
Улица „Хаджи Алиш”град 

170000 
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Якоруда 

          

          

ОБЩО: Х 439300 Х 439300 

Х Х 100% Х 100% 

     Забележка:  в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия 

за капиталови разходи, определена с чл. 50 от ЗДБРБ 

 

 за 2021г., за които се 

предлага 

трансформация. 

    

 

П Р О Т О К О Л 

От публично обсъждане на проекта за бюджет на Община 

Якоруда за 2021 година 

 

Днес, 25.01.2021 год. на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за 

публичните финанси, в 17.00 часа в залата на Малък читалищен салон - гр. 

Якоруда, се проведе публично обсъждане на проекта за общински бюджет 

2021 година. Поканата за публичното обсъждане бе обявена на интернет 

страницата на Община Якоруда на 13.01.2021 г. и публикувана във вестник 

“Струма” на 13.01.2021 г. 

На общественото обсъждане присъстваха всички служители в 

Общинска администрация Якоруда и ръководителите на второстепенните 

разпоредители към Община 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. Г-н Кафелов запозна присъстващите с целите на 

обсъждането на проектобюджета. С кратко встъпително слово запозна 

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

сравнение с миналата година. 
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       След това бе дадена думата на г-жа Айше Хаджиалиш – главен 

счетоводител в Община Якоруда. Тя запозна подробно всички служители с 

макрорамката на проектобюджета за 2021 год. Наблегна на новостите при 

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

9 929 023 лв., предимно от Централния бюджет. Разходната част възлиза на 

9 929 023 лв., като в това число: за държавни дейности – 7 316 285 лв. и за 

местни дейности – 2 612 738  лв., съобразени с ЗДБРБ за 2021 г. Целевите 

средства за капиталовите разходи са в размер на 439 300 лв. 

 Нямаше други предложения и допълнения към проектобюджет 2021 г.  

        Господин Кафелов - Кмет на Община Якоруда закри общественото 

обсъждане. 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Якоруда за 2021 г.   

 

 

Предложеният Проект на бюджета на община Якоруда за 2021 година 

е разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни 

документи, на основание Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2021 г. и ПМС № 408 /23.12.2020 г. за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

Проектът за бюджет е съобразен с: 

 Решение № 790/30.10. 2020 г. на МС на Република България за 

разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на 

местни и делегирани от държавата, и за определяне на стандарти за 

финансиране на делегираните от държавата дейности през 2021 г.  

 Разчетените натурални и стойностни показатели за прилагане на 

стандартите за финансиране на делегираните държавни дейности за 2021 
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година за община Якоруда, съгласно Приложение № 1 на Министерство 

на финансите. 

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. 

 

За бюджет  2021 г. общината си поставя следните цели: 

 

1. Запазване на финансовата стабилност и недопускане на рискове 

2.Ефективно управление на ресурсите по спечелени проекти по 

Оперативните програми; 

3.Използване на всички законови възможности за събиране на 

просрочените вземания; 

4. Непоемане на задължения, които не са финансово обезпечени; 

 

С общинския бюджет се определят и осигуряват средства, с които се 

финансират  местни и делегирани от държавата дейности. 

Делегираните държавни дейности се финансират с държавни 

трансфери от обща  субсидия за държавни дейности и преходен остатък. 

През годината могат да се получават и други трансфери за държавни 

дейности, като за тях се прави служебна промяна на бюджета. 

На база на натурални показатели за съответната дейност се формира 

държавния трансфер /обща субсидия/ за финансиране на делегираните 

държавни дейности общо и по функции. 

Местните дейности се финансират със собствени приходи, с обща 

изравнителна субсидия,  средства за зимно поддържане и снегопочистване, 

целевата субсидия за капиталови разходи и преходен остатък. През 

годината могат да се получават и други целеви трансфери, като за тях се 

прави служебна промяна на бюджета. 

Разработеният бюджет на общината за 2021 г. отразява намеренията 

на общината за провеждане на прозрачна финансова политика. 
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Бюджетът на Община Якоруда за 2021 год. е разработен по пълна 

бюджетна класификация, с разпределение по бюджетни звена и дейности. 

 

 

Приходна и разходна част на Бюджет 2021 – 9 929 023  лв. 

 

Приходите от държавни трансфери са планирани съобразно 

определените размери по чл. 50,  от ЗДБРБ за 2021 г., при общ размер 

на утвърдените трансфери 8 253 839 лв.  

 

 Приходи за делегирани държавни дейности  6 598 339 лева; 

 Приходи за местни дейности                             1 655 500 лева; 

 

Приходи за финансиране на делегираните държавни дейности – 

предвиждат се в размер на 7 316 285 лв. 

Формират се от: 

 Обща субсидия за финансиране на делегираните държавни 

дейности, определена с чл.50 от ЗДБРБ за 2021 г. в размер на     

6 598 339 лева; 

 Преходен остатък от 2021 г. за  държавните дейности     706 631 

лева; 

 Преходен остатък от 2021 г. за  държавните дейности по валутни 

сметки в левова равностойност – 59 906 лева;     

 Чужди средства на разпореждане /проекти в образовани/ /-48 591 

лв./ 

 

 

Приходи с общински характер 
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В частта на приходите за местни дейности са включени 

постъпленията с общински характер от имуществените и други данъци 

(местните данъци, вкл. патентен данък); постъпленията от операции с 

общинско имущество; местни такси и други неданъчни приходи с 

общински характер; трансфери за местни дейности (обща изравнителна 

субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища), утвърдени с чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г.; целевата субсидия за 

капиталови разходи,; преходния остатък към 31.12.2020 г.;  

 

Проектът на бюджет в частта за общински приходи е съставен на 

основата на извършен анализ на изпълнението им към 31.12.2020 г., като са 

взети предвид очаквано повишаване в събираемостта на собствените 

приходи.. 

 

Приходите за местни дейности се предвиждат в размер на             2 612 

738 лева 

 

 Собствени приходи в размер на                                              968 

500 лева 

 Взаимоотношения с ЦБ -обща изравнителна субсидия  1 101 

500 лева 

 С-ва за зимно поддърж. и снегопочистване                          114 

700 лева 

 Преходен остатък от 2020 г. за местни дейности                 

233 412 лева 

 Целева субсидия за капиталови разходи за местни д-ти   439 

300 лева 

 Предоставени трансфери за отчисления за такса битови 

отпадъци  

на община Разлог       /-

192 200лева/  

 Чужди средства на разпореждане /проекти /   /- 52 474 

лева/ 
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Общата изравнителна субсидия ще се предоставя съгласно чл.53, ал. 3 

на ЗДБРБ за 2021 г. - 50 на сто до 20 януари , до 20 юли- в размер на 25 на 

сто, и до 20 октомври – останалите 25 на сто., а средства за зимно 

поддържане и счегопочистване съгласно чл.53, ал.4 от ЗДБРБ до 20 януари 

в размер на 75 на сто и до 20 октомври останалите 25 на сто. Годишният 

размер на целевата субсидия за капиталови разходи съгласно чл.53, ал.2 от 

ЗДБРБ за 2021 г. ще се предоставя до пето число на текущият месеца въз 

основа на подадена заявка при условията и реда определени от министъра 

на финансите. 

 

А. Собствените приходи по бюджета са данъчни и неданъчни 

1.1. Данъчни приходи – 484 000 лева. 

 

 Приходи от патентен данък 

 В проекта за бюджета за 2021 г. са заложени 9 000 лева. 

 

 Данък върху недвижимите имоти 

 В проекта за бюджета за 2021 г. са заложени 78 000 лева. 

 

 Данък върху превозните средства 

 В проекта за бюджета за 2021 г. са заложени 327 000 лева. 

 

 Тези приходи са разчетени на база отчета за 2020 г. и очаквано 

повишаване на събираемостта през 2021 г. 

 

 Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 

 В проекта за бюджета за 2021 г. са заложени 45 000 лева. 

 

 Туристически данък 

 В проекта за бюджет за 2021 г. са заложени 25 000 лева.  
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Имуществените и други данъци са определени на база анализ на 

данъчните приходи на общината. Въз основа на анализите, очакваното 

повишаване на събираемостта и отчитайки реалното влияние на кризата и 

промените в икономическия статус на населението и бизнеса на 

територията на общината  са предвидени посочените размери на 

имуществените и други данъци.  

 

 

 

1.2.Неданъчни приходи  -  разчетени общо                                    484 

500 лева       

 

 Приходи и доходи от собственост  общо 111 000 лв.,  включват: 

- приходи от наеми на имущество и земя /съгласно сключени 

договори/ -  111 000 лв.         

 Общински такси 

В тази група на неданъчните приходи се отчитат постъпленията от 

предоставяните услуги от Детски градини,  Домашен социален патронаж и 

Общинска администрация по такси и цени, определени с Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. 

Очакваните приходи са  385 500 лева. 

Очакваните приходи от такси на Детски градини са 40 000 лева, от 

Домашен социален патронаж 36 000 лева. Тези приходи са насочени в 

разходната част на същите заведения. 

Очакваните приходи от такси за технически услуги са 8 000 лв.; от 

такси за административни услуги 24 500 лв.; от такса ползване пазар, 

тържища, панаири, тротоари и други 7 000 лв 

С най-голям дял от приходите от общински такси са тези,  от такса за 

битови отпадъци. Очакваните постъпления са в размер на 270 000 лв.  
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Очакваните приходи от глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви, 

обезщетения и начети – 18 000 лв. 

Други общински такси – 2 500 лв. 

Внесени ДДС - /-30 000 лв./ 

Внесен корпоративен данък от стопанска дейност - /-2 500 лв./ 

В първоначалния бюджет не се включват приходи от получени 

трансфери. С получените приходи от дарения и приходите от трансфери 

през годината  служебно ще се променя бюджета в приходната и разходна 

част. 

 

Б. Взаимоотношения с Централния бюджет       

 

Отразяват определените с чл.50, от ЗДБРБ за 2021 г. трансфери за 

местни дейности – обща изравнителна субсидия – 1 101 500 лева и 

средства за зимно поддържане и снегопочистнване на общински пътища – 

114 700 лева.. 

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. е 439 300 лв. 

Общо целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности  439 300 

лв.  

 

В. Преходен остатък  

Размерът на преходния остатък за 2021 г. за финансиране в местни 

дейности е 233 412  лв. 

Планът за приходите от съответните приходоизточници в проекта на 

бюджет за 2021 г. е съобразен с реалните възможности за постъпленията.  

 

Субсидии от ЦБ за 2021 г. представляват 83.13 % от бюджета,  

собствените приходи 16.87 %. 
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Данните за делът на собствените приходи показват, че приходният 

и данъчен капацитет на общината е нисък. Като имаме предвид този 

факт, предлаганият бюджет за 2021 г. в никакъв случай не е 

достатъчен за решаване на всички проблеми. 

 

Разходите в проекта на бюджет за 2021 г. са балансирани с приходите 

и са в размер на  9 929 023  лева /Приложение №1/,  в т.ч. 

 Разходи за държавни дейности                           - 7 316 285 лева 

 Разходи за местни дейности                                - 2 612 738 лева 

Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности по 

функции „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, 

„Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,” Почивно дело, култура и религиозни дейности” и „Икономически 

дейности и услуги” се определят съобразно единните разходни стандарти . 

Със средства от общата субсидия за държавни дейности през 2021 

г. и със средства от преходния остатък от 2020 г. ще се финансират: 

 

- 5 общообразователни училища;   

- деца от 3 до 4 г. в ЦДГ; 

- деца на 5 и 6 г. в ЦДГ; 

- яслена група към ДГ 

- заплати и осигурителни вноски на служители в общинска 

администрация; 

- във функция Отбрана и сигурност са предвидени средства за заплати 

и осигурителни вноски  на охранителите на обектите по ПМС №351 от 

1997 г.; възнаграждения и осигурителни вноски на денонощните 

оперативни дежурни съгласно ПМС №212 от 1993 г.; за издръжска на 

военните отдели; материално стимулиране на обществени възпитатели; 

издръжка на МКБППМН;  

- заплати и осигурителни вноски на  медицински и друг персонал в 

Детска ясла; 
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- 6 здравни кабинети в общински училища и детски градини; 

-  специализирана институция за предоставяне на социални услуги с 

капацитет 40 места – Център за обществена подкрепа; 

- специализирана институция за предоставяне на социални услуги с 

капацитет 20 места – Дневен център за деца с увреждания; 

- асистентска подкрепа с капацитет 25 места 

- 9 бройки субсидирана численост в читалища;  

 

При разпределение на средствата за местни дейности с приоритет са 

разчетени средства за работни заплати и осигурителни плащания, средства 

за храни и горива в детските заведения и ДСП, съобразно необходимите 

количества и целевите разходи със социално предназначение. 

 

В рамките на приходите с общински характер е предложено да се 

финансират следните общински дейности 

 

- издръжка  деца  в ЦДГ – 40 000 лв., при очаквани приходи от такси 

40 000 лв.   

- заплати, осигурителни плащания и издръжка  на Домашен социален 

патронаж за 300 места  150 000 лв., при очаквани приходи от такси 36 000 

лв.; 

- поддържане на чистота., съгласно одобрена от Общински съвет план 

сметка за такса битови отпадъци.; 

- улично осветление – ел.енергия и поддръжка - за тези разходи 

общините не събират такси; 

- поддържане на паркове и градини и обществените територии./за тези 

разходи общините нямат право да събират такси/; 

- субсидии на спортни и футболни клубове 7 000 лв.; 
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- издръжка на общинска администрация, помощи по решение на 

общински съвет, членски внос в сдружения на общини; 

- възнаграждения и осигурителни плащания на общински съветници и 

издръжка на Общински съвет; 

Инвестиционната програма на общината е в размер на 946 887 лв. По 

източници на финансиране – с целева субсидия за капиталови разходи 

439 300 лв.;  със средства от преходен остатък от целеви трансфери. 

 

С предложения Ви за обсъждане проект, са положени усилия за 

разработване на приемлив вариант на бюджет за 2021 г., съобразен с 

посочените по-горе нови моменти при съставяне и изпълнение на 

общинския бюджет, условията в страната и реалните финансови ресурси 

на общината.  

 

РЕШЕНИЕ № 10/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 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 

11.12.2020 год. -  02.02.2021 год. на Кмета на Община Якоруда – 

инж.Нуредин Кафелов в размер на 0.00 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 11/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 
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                    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 2021 година 

 

 

РЕШЕНИЕ № 12/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

 

 

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1, т.1 и ал.4 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Приема Годишен план за паша за стопанската 2021-2022 год., 

изготвен с цел подобряване стопанисването, контрола и реда за ползване 

на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд – Приложение 

№1; 

 

2. Приема Правила за ползване на пасища, мери и ливади от 

Общинския поземлен фонд, съобразени с националните стандарти за 
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поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, 

утвърдени със Заповед № РД-09-122, София, 23.02.2015 год. – 

Приложение № 2; 

 

3. Определя Задълженията на Община Якоруда и на ползвателите за 

поддържане на пасищата, мерите  и ливадите – Приложение № 3; 

 

4. Приема Списък  с пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд за индивидуално ползване, изготвен  по землища - Приложение № 4; 

 

5. Приема Списък с  пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд за общо ползване, мери - Приложение  №5; 

 

6. Възлага на Кмета на Община Якоруда да организира и контролира 

изпълнението на Годишния план за паша на територията на община 

Якоруда за стопанска 2021-2022г.; 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н 

 

ЗА   ПАША  ЗА  СТОПАНСКАТА 2021-2022 г. 

 

 

І. ОСНОВАНИЕ 

 

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2021-2022 г. се 

разработва на  основание чл.37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и 
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ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се 

изготвя  ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския 

съвет. 

 

ІІ. ОБХВАТ 

 

Годишният план за паша определя годишното разпределение и 

ползване  на пасищата, мерите и ливадите в населените места на 

територията на община Якоруда при спазване  на правилата за ползването 

им, изготвени съгласно чл.37о, ал.2 от ЗСППЗ и предложени за приемане 

от Общински съвет Якоруда. 

 

ІІІ. ЦЕЛ 

 

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на 

пасищата, мерите и ливадите - общинска собственост от земеделските 

стопани или техните сдружения, както и да се повишат техните познания 

при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното 

положително въздействие върху околната среда. 

 

ІV. ОТГОВОРНОСТИ  НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

 

1. Кметът на Община Якоруда 

 

 Ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по 

стопанисване и управление пасищата, мерите и ливадите  на територията 

на общината. 

 Упълномощава длъжностно лице за провеждането на 

конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на 

законовите уредби. 
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 Изисква от кметовете на населените места спазването 

правилата  по отношение ползването на пасищата, мерите и ливадите на 

територията на съответното кметство. 

 

`     2. Кметовете  на населени места: 

          

 Спазват правилата за ползване  на пасищата, мерите и 

ливадите на територията на община Якоруда; 

 Уведомяват собствениците на животни за общинските  пасища, 

мери и ливади, предоставени за общо ползване; 

 Уведомяват пастирите на стадата в кои пасища, мери и ливади  

ще се извършва пашата на общите стада; 

 Организират и контролират мероприятията  по поддържане на 

пасищата, мерите и ливадите за общо ползване в добро земеделско и 

екологично състояние; 

 

V. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ 

И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО  ПОЛЗВАНЕ В 

ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ 

ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО 

ЗЕМЛИЩЕ 

 

Община Якоруда изготвя  списък с размера  и местоположението на 

пасищата, мерите и ливадите на територията на община Якоруда по 

населени места, предназначени за общо  и за индивидуално ползване. 

Изготвеният списък се предоставя на Общинския съвет, който  

ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за 

предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата,  мерите и 

ливадите  съгласно чл.37о, ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ. 

 

VІ.  ПРАВИЛА  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И 

ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ЯКОРУДА 
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Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на 

община Якоруда включват: 

 

 перспективен експлоатационен план; 

  частите от пасищата, мерите и ливадите предназначени за общо и 

индивидуално ползване и тяхното разграничаване; 

 частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени предимно 

за косене; 

 прокари за селскостопанските животни до местата за паша и 

водопой; 

 мерки за опазване, поддържане и подобряване на пасищата, 

мерите и ливадите като почистване от храсти и друга нежелана 

растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, 

временни ограждания; 

 ветеринарна профилактика; 

 частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени за 

изкуствени пасища, за засяване на подходящи тревни смески; 

 построяване на навеси; 

 въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни 

комплекси; 

 охрана; 

 режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от 

конкретните дадености по топографски, почвени, климатични и 

други физически условия, и на развитието на животновъдството 

на територията на общината; 

 карта за ползване на пасищата, мерите и ливадите по физически 

блокове, определени в Системата за идентификация на 

земеделските парцели. 

 

VІІ.  СПИСЪК НА ВСИЧКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ  

ПАСИЩНИ  ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА В ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 На основание чл.37о, ал.5 и ал.6 от ЗСПЗЗ е изготвен списък с  

регистрирани ферми, съдържащ данни за земеделските стопани и техните 

сдружения, регистрирани като юридически лица и отглежданите от тях по 
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брой и вид пасищни животни на територията на община Якоруда, заверен 

от Областна дирекция по безопасност на храните  Благоевград . 

 

VІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 

 

Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез: 

 Постъпления от наемите за ползване на пасищата, мерите и 

ливадите, общинска собственост. 

 Финансиране по проекти - Общинската администрация и/или 

ползвателите на пасищата, мерите и ливадите могат да кандидатстват по 

европейски програми за средства с цел подобряване екологичното им 

състояние. 

 

 

ІХ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

При изпълнение на плана общинската администрация взаимодейства  

с ОС ”Земеделие”, които представят  списък на  свободните пасища, мери 

и ливади по землища, както и наличната информация за броя на пасищните 

животни съгласно изискванията на  чл.99 от ППЗСПЗЗ.  

Общинска администрация взаимодейства и с общинския  

ветеринарен лекар, който заверява списъка на всички стопани, отглеждащи 

пасищни животни на територията на населените места, съобразно 

регистрацията им, както и да предприема мерки за ветеринарна 

профилактика и борба срещу болестите по животните.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

       

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ 
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ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ЯКОРУДА  ЗА 

СТОПАНСКАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 

Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на 

територията на община Якоруда са изготвени, съгласно изискванията на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл.37о, ал.1, 

т.2 и съдържат: 

 перспективен експлоатационен план; 

 частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени за общо и 

за индивидуално ползване и тяхното разграничаване; 

 частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени предимно 

за косене; 

 прокари за селскостопанските животни до местата за паша и 

водопой; 

 мерки за опазване, поддържане и подобряване на пасищата, 

мерите и ливадите, като почистване от храсти и друга нежелана 

растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, 

временни ограждения;  

 ветеринарна профилактика; 

 частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени за 

изкуствени пасища, за засяване на подходящи тревни смески; 

 построяване на навеси; 

 въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни 

комплекси; 

 охрана; 

 режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от 

конкретните  дадености по топографски, почвени, климатични и 

други физически условия, и на развитието на животновъдството 

на територията на общината; 

  карта за ползването на пасищата, мерите и ливадите по 

физически блокове, определени в Системата за идентификация на 

земеделските парцели. 

 

І. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША 
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Цели на перспективния експлоатационен план са: 

1. Дългосрочно опазване на пасищата в община Якоруда и опазване на 

биологичното разнообразие, с цел преобръщане на негативните промени, 

причинени от несъобразена с възможностите на природата паша, от 

изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели. 

2. В дългосрочен план да се повиши капацитета за разработване и 

управление на агроекологични проекти. В тази връзка стопаните, 

кандидатстващи с проекти от програмата за развитие на селските райони 

/ПРСР/ да бъдат насърчавани да поддържат и възстановяват тревостоя. 

3. Постигане на максимална ефективност при използване на пасищата, 

мерите и ливадите и достигане на максималния възможен екологичен 

ефект при ефективно разходване на средствата, получени чрез 

финансовите стимули на Европейския съюз, предназначени за развитието 

на земеделието. 

4. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските 

стопани, които ще допринесат за по-нататъшното развитие и 

икономически растеж на районите с пасища. 

5. При разпределяне на пасищата, мерите и ливадите да се отдаде 

приоритет на земеделски стопанства с одобрени и изпълняващи в момента 

проекти за стабилизиране на икономическото състояние на земеделските 

стопанства и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството. 

 

ІІ. ЧАСТИТЕ ОТ ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО И ИНИДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ И 

ТЯХНОТО РАЗГРАНИЧАВАНЕ 

 

1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския 

поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал.6, т.4 

от ЗСПЗЗ без търг или конкурс на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани 

в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида 
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на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм от 

лицензиран оценител. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни 

задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", 

държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, 

ал. 3, т. 2. 

2. Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет определя с решение 

пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на 

имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в Община 

Якоруда и кметствата, и се публикува на интернет страницата на 

Общината в срок до 1 март 2021 год. 

3.Съгласно чл. 37о, ал. 1,т. 1 от ЗСПЗЗ Общински съвет Якоруда определя 

с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците, размера и 

местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално 

ползване . 

4.Съгласно чл. 37о, ал.7 и ал. 8 от ЗСПЗЗ, Решението на общинския съвет е 

правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на  чл. 

41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Земеделски 

стопанин, включен в списъка може да получи заверено от кмета на 

общината или кметството копие на решението за определяне на ползването 

на пасищата и мерите. 

6.Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите се 

разпределят между правоимащите, които имат регистрирани 

животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от 

притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, 

но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма 

категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до 

десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с 

предназначение за производство на месо и животни от местни 

(автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в 

имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в 

имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи 

говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по 

дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично 
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земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", 

включени в направление биологично животновъдство, се разпределят 

имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията 

на имотите. 

7. В срок до 10.03.2021 год. лицата подават заявление по образец, одобрен 

от министъра на земеделието и храните до кмета на общината, към което 

прилагат документи. 

8. Съгласно чл. 37и, ал.6, ал.7, ал.8 и ал.9 от ЗСПЗЗ при разпределяне на 

пасищата за индивидуално ползване, кметът на общината назначава 

комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на 

чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко землище. 

Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите 

при наличие на необходимите площи в срок до 1 май 2021 год. 

9. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 

землището към разпределените по реда на ал.6 имоти, съответната 

комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което 

може да се намира в съседна община или област и съставя протокол за 

окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни 2021 година. 

Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен 

фонд или до достигане на нормата по ал.4. Разпределението се извършва 

последователно в съседното землище, община и област. Протоколът по 

ал.6 или по ал.7 се обявява в кметството и се публикува на интернет 

страницата на Общината и може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районния съд. Обжалването 

не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след 

разпределението по ал.7 в съответното и съседни землища, по заявление от 

правоимащото лице в срок до 10 юни 2021 година, комисията по ал.6 

предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или 

оправомощено от него лице протоколите по ал.6 и/или ал. 7 и копие от 

заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния 

поземлен фонд. 

10. Сключването на договори за наем за индивидуално ползване на 

пасищата, мерите и ливадите със срок 5 /пет/ стопански години се 

извършва от Кмета на община Якоруда  въз основа на протоколите на 
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комисията по разпределение на свободните пасища, мери и ливади от 

Общинския поземлен фонд, след заплащане на наемната цена. Договорите 

съдържат данните по чл.37и , ал.1, ал.4, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ  

11. Общинският съвет Якоруда определя с решение пасищата, мерите и 

ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за 

индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания 

за землището или за общината се обявява в общината и кметствата и се 

публикува на интернет страницата на общината в срок до 10 март. След 

разпределението по чл. 37и, ал.6, ал.7 и ал.10 от ЗСПЗЗ, свободните 

пасища мери ливади от ОПФ се отдават чрез търг съобразно чл. 37и, ал. 13 

и ал. 14. 

12. Мерите, пасищата и ливадите  от общинския поземлен фонд, за които 

са сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на 

трети лица. 

13. Договорите за наем и аренда за индивидуално ползване могат да се 

прекратяват преди изтичането на срока и когато ползвателят: 

13.1. по искане на ползвателя; 

13.2. при промяна на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ; 

13.3. не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние, определени по реда на чл.42 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители. 

14. В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната 

или арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските 

цени, публикуван от Националния статистически институт. 

15. Съгласно чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ останалите свободни пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез 

търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от кмета на 

общината. Договорите се сключват за една стопанска година. 

16. Съгласно чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търга 

по ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на 

собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 
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поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние, по ред, определен в Правилника за прилагане на закона. 

Договорите се сключват за една стопанска година. 

 

ІІІ. ЧАСТИТЕ ОТ ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРЕДИМНО ЗА КОСЕНЕ 

 

Земеделските стопани, които поддържат постоянно затревените 

площи чрез косене трябва да спазват следните правила: 

1.Да извършват първата коситба в равнинните райони от 15 юни до 

15 юли, а в планинските райони в периода 30 юни до 15 август; 

2.Да извършват косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като 

косят от центъра към периферията, а когато това не е възможно - от единия 

край към другия, като използват ниска скорост. 

3.Подпомаганите лица могат да извършват свободна паша на 

животни след последната коситба, с изключение на горските ливади, като 

спазват гъстота на животните до 1,5 ЖЕ/ха. 

 

ІV. ПРОКАРИ към местата за паша и водопой на селскостопанските 

животни се определят от кметовете и кметските наместници на населените 

места със заповед, като се ползват съществуващите полските пътища. 

 

V. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ, КАТО ПОЧИСТВАНЕ ОТ 

ХРАСТИ И ДРУГА НЕЖЕЛАНА РАСТИТЕЛНОСТ, 

ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАТОРЯВАНЕ, 

ВРЕМЕННИ ОГРАЖДАНИЯ 

 

А. Мерки по спазване на националните стандарти: 
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 При ползване на пасищата, мерите и ливадите е необходимо да се 

спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние, определени със Заповед № РД-09-

122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, а именно: 

Национален стандарт 1.  

Забранява се използването на минерални и органични 

азотсъдържащи торове в буферните ивици: 

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение 

на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера); 

-  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с 

течна фракция на оборския тор; 

-  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 

-  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър 

наклон. 

Национален стандарт 2. 

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин 

трябва да притежава съответния документ за право на ползване 

(разрешително, договор и др.). 

 

Национален стандарт 3. 

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и 

Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3 към Заповед № РД -

09-122, София, 23.02.2015 год.). 

Национален стандарт 4. 

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и 

обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна 

площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с 

изключение на площи за производство на тютюн. 

 Национален стандарт 5.  
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За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага: 

- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва 

перпендикулярно на склона или по хоризонталите; 

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез 

затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, 

и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона 

или по хоризонталите. 

Национален стандарт 6. 

Забранява се изгарянето на стърнищата. 

Национален стандарт 7.  

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: 

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство 

и/или земеделския парцел; 

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското 

стопанство и/или земеделския парцел; 

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана 

растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum 

spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  

размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март 

до 31 юли). 

 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично 

състояние (ДЗЕС) на земята са задължителни за изпълнение от всички 

земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, 

които са бенефициенти по: 

- директните плащания;  

- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на 

обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна 
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на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и 

(ЕО) № 1234/2007; 

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони 

(2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания 

по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони 

с природни или други специфични ограничения. 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично 

състояние на земята не отменят задълженията на собствениците или 

ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските 

земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

други нормативни актове. 

 

Б. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на пасищата мерите 

и ливадите. 

 

1. Да не се допуска строителство в пасищата мерите и ливадите без 

промяна на предназначението им с решение на Общински съвет. 

2. При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона 

за устройство на територията и Закона за опазване на земеделски земи. 

3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя – нива. 

4. Кметът /кметският наместник/ на населеното място и специализираните 

органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по 

осигуряване на пожарна безопасност в пасищата, мерите и ливадите. 

Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност се извършва от и 

за сметка на ползвателите при сключен договор за ползването им. 

5. Почистване от камъни: 

- при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на 

купчинки и след това се изнасят; 

- при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се 

подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 

20 до 100 м. 
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6. Възстановяване на изоставени пасища (чрез умерена паша или косене). 

7. Почистване от храсти: 

- чрез целенасочена паша; 

- механично почистване чрез изрязване. 

8. Борба с плевелната растителност: 

- чрез навременна коситба; 

- регулирана паша; 

- окосяване на неопасаната трева. 

9. Регулиране на водния режим при заблатени площи: 

- чрез диги, или мрежа от открити канали за отводняване за ускоряване на 

повърхностния отток. 

10. Косенето в пасищата следва де се извършва съгласно разпоредбите на 

„Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 –2020 г. 

 

В. Мерки свързани с пашуването. 

 

1. При свободна паша се спазват следните основни положения: 

- Начало на пашата – в края на фазата на бретене на тревните култури при 

височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. – за крави; 

- Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен; 

- При силно охрастени пасища да се прилага т. н. целенасочена паша в 

началото на вегетацията; 

- Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се 

избегне селективното изпасване. 

2. Комбинирано използване -сенокосно и пасищно: 

- Редуване по години; 
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- Двуполна система, при която площа се разделя на две части, в едната се 

пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на 

парцели се сменя. 

 

VІ. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА 

 

Схемите за ветеринарна профилактика и надзор на заразните 

заболявания, с цел гарантиране на благополучен здравен статус на 

отглежданите на територията на страната животни са посочват в 

Държавната профилактична програма /ДПП/ за задължителните мерки за 

профилактика и борба срещу болестите по животните през 2017 г., 

съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Изпълнението на ДПП гарантира опазването на здравето на 

животните от заразни болести и здравето на хората от зоонози /болести 

общи за човека и животните/. 

 При поява на заразна болест Изпълнителният директор  на 

Агенцията по безопасност на храните  издава заповед, с която определя 

мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно 

действащите към Областните управители и кметства на общини 

епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на 

взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до 

стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната 

обстановка се провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, 

химизация на биотопи, почистване и райониране на пасищата, 

хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им 

при необходимост. В обявените огнища на заразни болести се провеждат 

задължителни /текущи и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации /ДДД/ предвидени в съответната наредба. 

Съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗВД средствата за покриване на разходите, 

свързани с епизоотични рискове, ежегодно се осигуряват целево от 

републиканския бюджет. При възникване на заболяване от списъка по чл. 

118, ал. 1 от ЗВД, ДДД мероприятията и консумативите се заплащат от 

бюджета съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗВД.  
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Профилактичните ДДД мероприятия се договарят и заплащат от 

собствениците на обектите, съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗВД. 

 

VІІ. ЧАСТИТЕ ОТ ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА, ЗА ЗАСЯВАНЕ С 

ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ СМЕСКИ  

При необходимост, частите от пасищата, предназначени за 

изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески. 

 

VІІІ. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ 

 

Строителство в земеделските земи без промяна на предназначението 

им може да се извършва за оранжерии и за обекти, чиито функции са 

свързани със земеделското предназначение на земята - при условия и по 

ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните и 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Построяването на навеси и построики в пасища, мери и ливади се 

извършва съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25 октомври 2012 

година за строителство в земеделски земи без промяна на 

предназначението им и Закона за опазване на земеделските земи.  

 

ІХ. ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДУВАНЕ НА ПАРЦЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА 

ПАСИЩНИ КОМПЛЕКСИ 

 

При свободна паша се спазват следните основни положения: 

1. Начало на пашата – в края на фазата на братене на тревните 

култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. – за 

крави; 

2. Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна 

есен; 



122 

 

3. При силно охрастени пасища да се прилага т. н. целенасочена 

паша в началото на вегетацията; 

4. Да не се допуска струпване на животните на едно и също място за 

да се избегне селективното изпасване. 

При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на 

следните основни положения: 

1. Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на 

пасището; 

2. Брой, големина и форма на парцелите зависят от периода на 

възстановяване на тревостоя – при сухи условия броя им е от 10 до 17дни, 

а при поливни 5-10 дни; 

3. Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите; 

4. Животните престояват във всеки парцел до 6 дни; 

5. Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя; 

6. След всяко използване на парцела се почива 20-30 дни при 

поливни условия и 40-50 дни при сухи условия. 

При комбинирано използване - сенокосно и пасищно: 

1. Редуване по години; 

2. Двуполна система, при която площта се разделя на две части - в 

едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на 

ползване на парцели се сменя. 

 

Х. ОХРАНА 

Ползвателите на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен 

фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в 

договора за наем и за които са поели задължението да ги поддържат в 

добро земеделско и екологично състояние. 
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ХІ. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В 

ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА 

ТОПОГРАФСКИ, ПОЧВЕНИ, КЛИМАТИЧНИ И ДРУГИ 

ФИЗИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И НА РАЗВИТИЕТО НА 

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НА ОБЩИНАТА 

 

Собствениците и ползвателите на земеделските земи носят 

отговорност за съответствието с хигиенните норми на произвежданата 

растителна или животинска продукция от земеделската земя и вредите, 

нанесени на земеделските земи, притежавани от другите собственици, а 

също така и за увреждане на качеството на повърхностните и 

подпочвените води. 

Собствениците и ползвателите на земеделските земи имат право на 

данъчни и кредитни преференции, когато прилагат: 

1. задължителните ограничения при ползване на земеделските 

земи; 

2. препоръките по опазване на почвената покривка и присъщите 

й екологични функции; 

3. противоерозионната агротехника; 

4. системите на органично земеделие и земеделие с редуцирано 

използване на хербициди, пестициди и изкуствени торове; 

5. проектите за възстановяване и подобряване на продуктивните 

качества на земеделските земи. 

Физическите и юридическите лица носят отговорност, ако с 

действията си увреждат качеството или екологичните функции на 

земеделските земи. 

Забранява се: 

1. употребата на пестициди, минерални, листоподхранващи и 

микроторове, както и на биологично активни вещества, които не са 

получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните 

комисии и съвети към Министерството на земеделието и храните, 
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Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда 

и водите; 

2.  изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в 

земеделските земи; 

3. използването на органични утайки от промишлени и други води и 

битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от 

специализираните органи на Министерството на земеделието,  храните и 

горите; 

4.унищожаването или промяната на изградени противоерозионни и 

хидромелиоративни съоръжения без изрично съгласие на съответните 

държавни органи; 

5. превръщането на пасища, мери и ливади в обработваеми земи; 

6. коситба в размножителния период на птиците; 

Не могат да се използват за напояване води, които съдържат вредни 

вещества и отпадъци над допустимите норми. 

Организациите, които стопанисват и доставят води за напояване, 

извършват периодично проверки за качеството на водите и в случаите, 

когато се установят вредни вещества и остатъци над пределно 

допустимите норми, уведомяват ползвателите и спират подаването на 

водата до възстановяването на нейното качество. Ползвателите на водите 

за периода на спиране имат право да искат обезщетение за претърпени 

вреди и пропуснати ползи по исков ред. 

 

 Ползвателите на общински пасища, мери и ливади се задължават: 

 1. Да почистват постоянните пасища, мери и ливади от нежелана 

храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви 

растителни видове. 

 2. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, 

да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди. 

 3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, 

производствени, опасни и други отпадъци. 
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4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите. 

Ползвателите на земеделски земи носят отговорност за изгарянето на 

стърнища и други растителни отпадъци на земеделската земя и са длъжни 

да участват при гасенето им. 

 5. Да окосяват пораснала неизпасаната трева. 

 6. При необходимост да извършват пръскане със съответните 

разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява 

с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води. 

 7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на 

тревостоя. 

 8. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 

 9. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 

 10. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата, 

мерите и ливадите. 

 11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под 

наем пасища, мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без 

разрешение от оторизираните с това органи. 

 12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 

 13. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата,  мерите и 

ливадите. 

 14. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 

 15.Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат 

за него в пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което 

за извършва това от тяхно име и за тяхна сметка. 

 16. При агротехнически мероприятия като подсяване, торене, борба с 

плевелната растителност, отводняване и напояване, както и построяването 

на навеси се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията 

почистване от камъни и почистване от храсти с кмета или кметския 

наместник на населеното място. 
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17. Да заплащат в срок годишния наем за пасищата, мерите и 

ливадите.  

18. Да не допускат по никакъв начин навлизането на животните им в 

земеделски земи на други лица, освен в собствените и наетите. 

 

 ХІІ. Карта за ползването на мерите и пасищата по физически 

блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските 

парцели 

 

При необходимост физическите блокове, определени в Системата за 

идентификация на земеделските парцели, могат да се проверят в Общинска 

служба „Земеделие” Якоруда. 

 За неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат реда и 

условията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

действащото законодателство на Република България. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

       

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ 

 

      Задълженията на Община Якоруда и на ползвателите за поддържането 

на пасищата, мерите и ливадите са изготвени съгласно чл.37о, ал.4, т.3 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  
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І. Задължения на Община Якоруда: 

1. Ежегодно да актуализира списъка на свободните пасища, мери и 

ливади от ОПФ, подлежащи на ползване. 

2. По общодостъпен начин да бъдат обявени по населените места, 

общинските пасища, мери и ливади  разпределени за общо и 

индивидуално ползване, като се разяснят реда и условията за 

предоставянето им за ползване.  

3. Да предоставя информация и методически указание на ползвателите, 

относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на 

мерите, пасищата и ливадите. 

4. Да осигури безпрепятствено ползване на общински мери и пасища за 

пашата на притежаваните от земеделските стопани животни. 

5. Да актуализира ежегодно договорите за наем (ползване) на пасищата, 

мерите и ливадите от ОПФ, съобразно изискванията на ЗСПЗЗ. 

 

II. Задължения на ползвателите на общинските пасища, мери и 

ливади: 

1. Да ползват поземлените имотите по предназначение с грижата на 

добър стопанин. 

2. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна 

растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви 

растителни видове.  

3. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, 

да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди. 

4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, 

производствени, опасни и други отпадъци. 

5. Да не допускат запалването на растителност в пасищата, мерите и 

ливадите, и да спазват противопожарните изисквания. 

6. Да не допускат пашата без пастир, пашата в горите, граничещи с 

пасищата, пашата в чужди имоти, както и преизпасване на пасищата 

и мерите от животни над допустимия минимум на хектар. 

7. Да не извършват сеч на отделно стоящи или групи дървета в 

предоставените за ползване пасища, мери и ливади, без разрешение 

от компетентните органи. 

8. Да опазват пасищата и мерите от ерозиране, заблатяване, засоляване. 

9. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и 

ливадите. 

10. Да не преотдава за ползване на трети лица поземлените имоти 

изцяло или части от тях.  
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11. Наемателите без животни да не ограждат наетите пасища, мери и да 

осигурят свободен достъп на всички тревопасни животни, 

отглеждани в населено място, независимо от техния вид и възраст. 

12. Наемателите без животни нямат право да събират такса от 

собствениците на животни, независимо от разходите, които са 

направили по почистване на пасищата и мерите. 

13. При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се 

спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние, одобрени със Заповед № РД 09-

122 от 23.02.2015 година на Министъра на земеделието и храните, 

включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата 

на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на 

естествените местообитания, и задължително Национален стандарт 

7, съгласно който се спазват и поддържат съществуващите: 

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство 

и/или земеделския парцел; 

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското 

стопанство и/или земеделския парцел; 

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана 

растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика 

(Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha 

fruticosa); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на 

размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 

1 март до 31 юли). 

      Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние не отменят задълженията на ползвателите на земеделски земи по 

Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и други нормативни актове. 

 

14. Да осигурят поддържане на полуестествените тревни площи чрез 

традиционни земеделски практики (паша и/или косене). 

15. Да осигурят подобряване състоянието на мерите и пасищата чрез 

оптимизиране на минералното и / или органично торене на площите. 

16. При констатиране на заразни болести при животните, същите да не 

се допускат на паша, както и да не се изпълняват указанията  на 

специализираните ветеринарни органи. 

17. Да не се използват общинските пасища за пашуване на животни, 

които не са обхванати от държавна профилактична програма и които 

не са идентифицирани. 
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      Настоящите задължения не отменят задълженията на общината и 

ползвателите на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, определени в  

нормативни актове.  

 

 

Приложение №4 

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията на 

Община Якоруда за индивидуално ползване за стопанската 2021-

2022год. 

 

№ 

по 

ред 

Имот № и начин на трайно ползване Местност Допустима 

площ 

дка 

 Землище на гр.Якоруда, ЕКАТТЕ  

87338 

  

1. 87338.427.48 – ливада „Райна могила” 2.000 

2. 87338.421.8 - ливада „Райна могила” 5.200 

3. 87338.562.1 – ливада „Росевица” 0.900 

4. 87338.562.6 – ливада „Росевица” 0.700 

5. 87338.562.7 – ливада „Росевица” 0.700 

6. 87338.566.7 – ливада „Росевица” 1.100 

7. 87338.101.143 – ливада „Трещеник” 1.600 

8. 87338.81.2 – ливада „Райковите ниви” 1.200 

9. 87338.8.28 - ливада +  „Джебре” 0.500 

10. 87338.8.29 - ливада + „Джебре” 0.500 

11. 87338.13.6 - ливада +  „Джебре” 2.300 

12. 87338.13.7 - ливада +  „Джебре” 0.800 

13. 87338.30.19 - ливада + „Чесна” 1.100 

  ОБЩО : 18.600 
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 Землище на с.Черна Места ЕКАТТЕ  

81850 

  

1. 81850.11.31 - ливада „Черна Места” 1.200 

2. 81850.11.32 – ливада „Черна Места” 1.000 

3. 81850.10.1 – ливада + „Черна Места” 0.500 

4. 81850.10.2 – ливада + „Черна Места” 0.200 

5. 81850.10.3 – ливада + „Черна Места” 0.500 

  ОБЩО : 3.400 

 Землище на с.Смолево ЕКАТТЕ  

32603 

  

1. 32603.11.8 – ливада „Смолево” 2.700 

2. 32603.11.29 – ливада „Кривачка река” 1.400 

3. 32603.27.25 - ливада „Полената” 1.334 

4. 32603.27.30 - ливада „Бръчината” 1.500 

5. 32603.27.35 - ливада „Падините” 3.300 

6. 32603.31.17 - ливада „Горно блато” 3.926 

7. 32603.35.49 - ливада „Колибището” 1.100 

8. 32603.37.62 - ливада „Колибище” 1.900 

9. 32603.11.134 - ливада „Смолево” 1.100 

10. 32603.12.546 - ливада „Смолево” 1.700 

11. 32603.11.28 - ливада „Кривачка река” 1.000 

12. 32603.12.16 - ливада „Смолево” 8.470 

13. 32603.12.39 - ливада „Смолево” 6.446 

14. 32603.12.47 – ливада „Смолево” 4.000 

15. 32603.12.55 – ливада „Смолево” 6.710 

16. 32603.38.105 – ливада „Колибището” 1.200 

17. 32603.38.181 - ливада „Оплаща” 1.300 

18. 32603.40.3 – ливада „Махалата” 1.100 
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19. 32603.39.346 – ливада „Смолево” 1.100 

20. 32603.14.9 - ливада „Смолево” 2.100 

  ОБЩО : 53.386 

 Землище на с.Бунцево ЕКАТТЕ  

07822 

  

1. 07822.14.1 – ливада „Шишковото” 1.923 

2. 07822.14.29 - ливада „Осиката” 2.000 

3. 07822.14.30 – ливада + „Осиката” 0.323 

4. 07822.14.31 – ливада + „Осиката” 0.493 

5. 07822.14.32 – ливада + „Осиката” 0.709 

6. 07822.14.7 – ливада + „Осиката” 0.380 

7. 07822.15.67 - ливада „Крушата” 2.400 

8. 07822.16.2 – ливада „Реката” 1.300 

9. 07822.19.34 – ливада „Бръчината” 2.800 

10. 07822.19.37 – ливада „Колибището” 1.600 

11. 07822.20.27 – ливада „Колибището” 4.200 

12. 07822.21.6 – ливада „Колибището” 2.900 

13. 07822.21.8 – ливада „Колибището” 1.100 

13. 07822.21.45 – ливада „Колибището” 4.300 

15. 07822.21.50 – ливада „Уручово” 2.766 

16. 07822.21.58 – ливада „Падината” 3.300 

17. 07822.23.34 – ливада „Колибището” 2.100 

18. 07822.23.74 – ливада „Качова река” 2.200 

19. 07822.23.79 – ливада „Исприяновото” 3.777 

20. 07822.23.92 – ливада „Качова река” 1.656 

21. 07822.23.94 – ливада + „Делицкото” 0.800 

22. 07822.23.95 – ливада + „Делицкото” 0.700 

23. 07822.25.50 - ливада „Ридо” 1.800 
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  ОБЩО : 45.527 

 Землище на с.Конарско ЕКАТТЕ  

38220 

  

1. 38220.16.44 – ливада „Блатата” 1.800 

2. 38220.16.106 - ливада „Блатата” 1.099 

3. 38220.17.77 - ливада „Ридо” 1.400 

4. 38220.18.20 - ливада „Студената бърчина” 1.864 

5. 38220.27.72 - ливада „Дерето” 1.800 

6. 38220.34.60 - ливада „Горна падина” 1.856 

7. 38220.37.17 - ливада „Чучорето” 1.400 

8. 38220.39.8 - ливада „Сувато” 2.200 

9. 38220.39.13 - ливада „Сувато” 9.100 

10. 38220.39.23 - ливада „Сувато” 7.100 

11. 38220.39.24 - ливада „Сувато” 7.800 

12. 38220.15.22 - ливада „Вакльов рид” 7.800 

13. 38220.16.33 - ливада „Шайгьова ливада” 2.173 

14. 38220.18.39 - ливада „Колибището” 1.700 

15. 38220.18.78 - ливада „Сайминото” 4.100 

16. 38220.26.5 - ливада „Равнако” 1.800 

17. 38220.26.31 - ливада „Балеови колиби” 1.076 

18. 38220.26.35 - ливада „Шибльово дере” 3.300 

19. 38220.26.46 - ливада „Дребако” 2.319 

20. 38220.26.50 - ливада „Крушата” 3.600 

21. 38220.26.90 - ливада „Вакльово дере” 2.439 

    

  ОБЩО : 67.726 
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Приложение № 5 

 

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията на 

Община Якоруда за общо ползване за стопанската 2021-2022 год. 

№ 

по 

ред 

Имот № и начин на трайно ползване Местност Площ 

дка 

 Землище на гр.Якоруда, ЕКАТТЕ  

87338 

  

1. 87338.9.8 – ливада „Чесна“ 27.054 

2. 87338.74.1– ливада „Кройдово тепе“ 11.816 

3. 87338.74.7 - ливада „Кройдово тепе“ 6.473 

4. 87338.434.30 – ливада „Гувнище“ 21.410 

5. 87338.446.126 – изп. ливада  „Блатца“ 34.501 

6. 87338.446.75 – изп. ливада „Блатца“ 10.358 

7. 87338.420.5 – ливада „Згор чучур“ 13.172 

8. 87338.103.67 – изп. ливада „Бръбрите“ 14.704 

9. 87338.420.5 – ливада  „Згор чучур“ 13.173 

10. 87338.415.23 – ливада  „Згор чучур“ 8.687 

    

  ОБЩО : 161.348 

    

 Землище на с.Юруково ЕКАТТЕ  

86101 

Местност Площ 

дка 

1. 86101.30.5 – ест. ливада „Юруково“ 0,807 

2. 86101.89.5 – ливада  „Вацково дере“ 4.811 

3. 86101.89.11 – пасище  „Вацково дере“ 12.596 
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  ОБЩО : 18.214 

    

 Землище на с.Конарско ЕКАТТЕ  

38220 

Местност Площ 

дка 

1 38220.27.106 – пасище с храсти „Конарско“ 9.168 

2 38220.27.108 – пасище с храсти „Конарско“ 9.416 

3. 38220.27.109 – пасище с храсти „Конарско“ 1.587 

4. 38220.29.24 – пасище с храсти „Конарско“ 10.495 

5. 38220.39.16 – ливада  „Сувато“ 4.134 

6. 38220.39.18 – ливада  „Сувато“ 4.367 

7. 38220.39.20 – ливада  „Сувато“ 10.164 

8. 38220.39.27 – ливада  „Сувато“ 7.765 

    

  ОБЩО : 57.096 

    

 Землище на с.Бунцево ЕКАТТЕ  

07822 

Местност Площ 

дка 

1. 07822.33.23 – пасище, мера „Бунцево“ 4.903 

2. 07822.11.37 – ливада „Добрево ниве“ 1.163 

3. 07822.11.38 – ливада „Добрево ниве“ 1.744 

4. 07822.12.5 – ливада  „Крънчовото“ 2.770 

5. 07822.17.35 - ливада „Тайчева ливада“ 2.225 

    

  ОБЩО : 12.805 

    

 Землище на с.Черна Места ЕКАТТЕ  

81850 

Местност Площ 
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дка 

1. 81850.13.26 - храсти „Черна Места“  1,972 

2. 07822.6.35 – пасище, мера „Черна места“ 2,926 

  ОБЩО : 4.898 

 Землище на с.Смолево ЕКАТТЕ  

32603 

Местност Площ 

дка 

1. 32603.24.53 – пасище, мера Смолево 12.607 

2 32603.20.81 – пасище, мера Смолево 13,441 

3 32603.21.88 –пасище, мера Смолево 7.697 

4. 32603.38.356 – ливада  „Смолево” 28.280 

5. 32603.37.327 – ливада  „Смолево“ 8.384 

    

  ОБЩО : 70.409 

    

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 13/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.4 и чл.37и, ал.3 

от ЗСПЗЗ,  Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

        І. Одобрява приложените Списъци на свободните пасища, мери и 

ливади от ОПФ на територията на община Якоруда / Приложение № 1 и 

Приложение № 2/; 
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        ІІ. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 /пет/ 

стопански години, без търг или конкурс, съгласно чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, 

посочените в Приложение № 1 имоти от ОПФ 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, определена по пазарен 

механизъм от лицензиран оценител. Цена за ливади, определена от 

лицензиран оценител за всички землища – 17,50 лв. /седемнадесет лева и 

петдсет стотинки/ на декар. Цена за пасища, мери определена от 

лицензиран оценител за всички землища – 16,50 лв. /шестнадесет лева и 

петдсет стотинки/ на декар 

 

        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 № 14/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява извършените от Община Якоруда продажби, след 

проведени процедури по реда на чл.35, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.31, ал.1, т.1 и чл.75, ал.1 от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество – Якоруда, както следва: 

 

 Поземлен имот с планоснимачен № 3 /три/ по плана на с. Бел 

Камен, община Якоруда, с площ 1525.00 /хиляда петстотин двадесет 
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и пет/ кв.м., ведно с масивна двуетажна сграда със застроена площ 

354.00 /триста петдесет и четири/ кв.м., без 3 /три/ стаи на I /първи/ 

етаж, описан в Акт  за частна общинска собственост № 

2571/08.09.2020 год. - 39 000.00 лева /тридесет и девет хиляди лв./ 

без ДДС; 
 

 Урегулиран поземлен имот III /трети/ в кв. 57 /петдесет и седем/ 

по плана на гр.Якоруда, с площ 353.10 /триста петдесет и три и десет/ 

кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 226/21.03.2011 

год. - 8 900.00 лева /осем хиляди и деветстотин лв./ без ДДС; 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 15/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл.24а, ал.7 от Закона за 

собствеността и ползаването на земеделските земи, §2б на допълнителните 

разпоредби на ЗСПЗЗ и чл.20, ал.3, т.1 и чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредба за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 

Якоруда, моля да разгледате и подложите на гласуване следното:   

 

РЕШИ: 

 

         І. Одобрява приложения Списък на маломерните имоти от ОПФ на 

територията на община Якоруда - частна общинска собственост, 

представляващи земеделска земя с площ на имотите до 10 дка и начин на 

трайно ползване: ниви и друг вид земеделска земя /Приложение № 1/; 

  

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

стопанска година, без търг или конкурс, съгласно чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, 
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посочените в Приложение № 1 имоти от ОПФ на територията на община 

Якоруда; 

 

        III. Годишната наемна цена за ползване на нивите се определя 

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 год.; 

 

        ІV. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на община 

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

в списъка маломерни имоти от ОПФ на територията на община Якоруда 

 

 

РЕШЕНИЕ № 16/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.36, ал.1, т.1  от ЗОС  и  

чл.39, ал.1, т.1,  ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество – Якоруда, както и 

необходимостта от прекратяване на съсобственост, Общински съвет – 

Якоруда                                       

 

                                                            РЕШИ: 

I. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Якоруда и 

Салих Ваизов Кунгьов, като се извърши доброволна делба чрез получаване 

на реални дялове на съсобствен недвижим имот - Урегулиран поземлен 

имот IV, пл. № 1444, кв. 25а по плана на гр. Якоруда, целият с площ 

818.00 кв.м., както следва: 

Дял I – за Салих Ваизов Кунгьов  - Урегулиран поземлен имот VI, пл. № 

1444, кв. 25а по плана на гр. Якоруда, с площ 395.00 кв.м., описан в скица 

– проект за частично изменение на плана за регулация; 
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Дял II – за Община Якоруда - Урегулиран поземлен имот IV, пл. № 1444, 

кв. 25а по плана на гр. Якоруда, с площ 423.00 кв.м., описан в скица – 

проект за частично изменение на плана за регулация; 

 

ІI. Упълномощава Кмета на Oбщина Якоруда да издаде заповед и сключи 

договор за доброволна делба на имота, предмет на точка I от настоящото 

решение. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 17/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

        На основание чл.21, ал.1, т. 9  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с писмо от „МБАЛ Благоевград” АД 

с наш вх. № 9200-115 / 01.02.2021 г., Общински съвет-град Якоруда 

 

РЕШИ : 

         1. Определя г-жа Магдалена Николаева Богданова – Заместник-кмет 

на Община Якоруда  и д-р Золейка Али Иланска – Председател на 

Общински съвет-Якоруда да присъстват на извънредното общо събрание 

на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Благоевград” АД, което ще се проведе на 11.03.2021 г. (четвъртък) от 11:00 

часа в Административната сграда на„МБАЛ Благоевград” АД; 

 

         2. Упълномощава определените  от Общински съвет – Якоруда 

представители да изразяват становище и да гласуват за приемане на 

решения по въпросите от дневния ред на събранието. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 18/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

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

 

За взетото участие в дейностите по разчистване на срутената земна 

маса на 30.01 и 31.01.2021г. (събота и неделя) за осигуряване на временна 

проходимост на път № 1351/II-84, Юндола – Черна места/ – Смолево–Бел 

Камен определяме парична награда по 150 лв. /сто и петдесет лв./ на 

лицата Любомир Хаджиев, Шукри Кюров и Юсуф Маджарски (общо 450 

лв). 

 

 

РЕШЕНИЕ № 19/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

        На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  Общински съвет – гр.Якоруда 

 

 

РЕШИ: 

          

I.  Общински съвет - Якоруда приема следната Декларация с която 

осъжда клеветническата кампания, интерпретациите и преднамереното 

увреждане престижа на Общински съвет град Якоруда и Кмета на Община 

Якоруда /приложено Декларация/. 

 

II. Общински съвет – Якоруда задължава Кмета на Община Якоруда 

инж. Нуредин Кафелов и Председателя д-р Золейка Али Иланска да 

предприемат всички необходими действия, включително съдебни за 

опровергаване на невярната клеветническа информация, интерпретации и 

уронване на престижа на Общински съвет - Якоруда и Кмета на Община 

Якоруда от Иваничка Симеонова Иванова – журналист /псевдоним – Ваня 

Симеонова/ и издателя “Струма" ЕООД, ЕИК  811142304, седалище и 
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адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Петко Д. Петков“ № 10, ет. 4 с 

управител Теодора Димова Томова. 

 

III. Общински съвет - Якоруда задължава инж. Нуредин Мусов 

Кафелов – Кмет на Община Якоруда и д-р Золейка Али Иланска – 

Председатела на Общински съвет - Якоруда да подадат Искови молби пред 

Окръжен съд Благоевград против Иваничка Симеонова Иванова с 

постоянен адрес: гр. Благоевград  и “ Струма " ЕООД, ЕИК  811142304 със 

седалище и адрес на управление: гр.  Благоевград, ул. „Петко Д. Петков„ 

№ 10, ет.  4 с управител Теодора Димова Томова за набедяване  по смисъла 

на чл. 286 от Наказателния кодекс и клевета. Определя цена на иска 51 000 

/петдесет и една хиляди лева/ лева. 

  

 IV. Общински съвет – Якоруда задължава Председателя на 

Общински съвет – Якоруда и Кмета на Община Якоруда да предприемат 

мерки за публикуване на настоящето Решение и приложената Декларация 

в регионални и национални медии, включително и чрез платени 

съобщения. 

 
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ГРАД ЯКОРУДА 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

Общински съвет - Якоруда категорично не приема и осъжда 

генерирането на поръчкови фалшиви новини, създавани и 

разпространявани от политически лица - информатори на вестник 

„Струма“: г-жа Ваня Кирилова Гатдерова и г-жа Мердие Мехмед 

Осман, ползващи услугите на журналистката Иваничка Симеонова 

Иванова с псевдоним - Ваня Симеонова и предоставената им публична 

платформа от вестник „Струма“ и интернет сайта „struma.bg“. 

Типичен пример за такава фалшива и омерзителна новина е 

публикувана в брой 11 от 15.01.2021 година във вестник „Струма“ и на 

интернет страницата на медията „struma.bg” от същата дата 15.01.2021 

година, а именно статията: „Как  болницата  в Якоруда  вместо  да 
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лекува болните от Ковид 19, стана луксозна ВИП кооперация  за 

близките на кмета Н. Кафелов“. 

В материала си журналистката обслужваща клеветниците  - Ваня 

Симеонова, заявява: „болницата  в Якоруда  вместо  да лекува болните 

от Ковид, стана луксозна ВИП кооперация  за близките на кмета“. 

Ние, общинските съветници, не можем да останем безучастни и 

осъждаме така интерпретираните факти и обстоятелства. 

Излагаме следното: 

Поликлиниката е построена през 1948 година с площ от 390 кв.м., 

представляваща: мазе с отделни помещения с 390 кв. Първият етаж - 16 

стаи и санитарни възли. Вторият етаж - 16 стаи, санитарни възли, коридор 

и стълби, два гаража, пристройка 48 кв. /Акт за публична общинска 

собственост № 43 от 21.01.1997 година/. С Постановление на 

Министерски съвет  № 205 от 29.09.2000 година  Поликлиника - гр. 

Якоруда е закрита. Министърът на здравеопазването възлага на 

ликвидационна комисия ликвидиране на „Поликлиника – град Якоруда“ с 

Договор № РД10-201 от 19.03.2000г.   През 2016 година с Решение на 

Общински съвет-гр.Якоруда №142/Протокол №ОбС-10/28.10.2016г., 

Община Якоруда дарява в полза на Министерство на здравеопазването  

помещения  с обща площ - 53.00 кв.м. и допълнително се даряват още 

60.00 кв.м. от първи етаж и  95.00 кв.м. от втори етаж за нуждите на 

Спешния център – град Якоруда или общо 208.00 кв.м., от бившата 

Поликлиника – град Якоруда. 

От прилежащия терен към сградата се даряват и 170.00 кв.м., 

необходими за изграждане на козирка от 35.00 кв.м, навес за линейки със 

застроена площ от 45.00 кв.м, площ за монтиране на дизелов генератор - 

10.00  кв.м. и паркинг -80.00 кв.м. За дарението е сключен Договор за 

дарение № РД-06-22/23.01.2017 година между Община Якоруда и 

Министерство на здравеопазването и е предадено с Приемо-предавателен 

Протокол от 09.02.2017 година. 

В дарените имоти на Министерство на здравеопазването сега работят 

трима  фелдшери, двама лекари, 6 медицински сестри и 6 шофьора на 

линейки. Спешен-медицински център - гр. Якоруда разполага и с три 

линейки, едната от които е предназначена за извозване на пациенти със 
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симптоми на заразата COVID 19. Персоналът и линейките денонощно 

обслужват общините Якоруда и Белица с общо население над 22 000 души. 

Община Якоруда винаги е предоставяла съгласно договори за наем 

кабинети на личните лекари, стоматолози и лаборанти. Последните 

Договори за наем са подписани през 2017 година. На личните лекари са 

предоставени: 5 /пет/ лекарски кабинети, на стоматолози: 2 /два/ 

стоматологични кабинета и на лаборанти: 2 /две/ лаборатории за 

обслужване на населението на Община Якоруда. Общата площ 

предоставена под наем на лекари и стоматолози е 209 кв.м. от бивша 

„Поликлиника – Якоруда“. 

           За нуждите на „АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ през 

2016 година от бившата поликлиника,  Община Якоруда предоставя с 

Договор за безвъзмездно право на управление: ½ /една втора/ част от II 

/втори/ етаж, в това число и ½  /една втора/ част от коридор на II /втори/ 

етаж. Дирекция „ Социално подпомагане” – Якоруда обхваща Община 

Якоруда и Община Белица. Дирекцията е базирана в град Якоруда, а в 

Община Белица има изнесено едно работно място. В дирекцията в град 

Якоруда работят 21 /двадесет и един/ служители, обслужващи над 22 000 

жители на двете общини. 

 

В   брой 252/8641/ от 27.10.2020г,  вестник „Струма“ на първа 

страница, непосредствено под името на вестника, публикува статия под 

заглавие - „ Новия площад на Якоруда  се срути   2 месеца след 

завършването , кметът Н. Кафелов чака ново служебно порше с цвят 

черен металик“, пак от обслужващата журналистка – Иваничка 

Симеонова Иванова с псевдоним Ваня Симеонова.  

В статията си авторката твърди, че „Кметът на бедната община 

Якоруда Нуредин Кафелов си поръча ново служебно порше ,цвят черен 

металик“.   

Въпросната статия съдържа невярна и подвеждаща информация. 

Конструкцията на поставеното  заглавие, свързващо някакво срутване на 

площада в град Якоруда  и закупуването на  нова  служебна,  скъпа, 

луксозна  кола с МАРКА „PORSCHE” СЪЗДАВА ИЛЮЗИЯ ЗА ЛУКС И 

СЛУЖЕБЕН КОМФОРТ.  Избраният от автора  похват  на съпоставяне на 

усещането за закупуването на новото луксозното возило, одобрено с 
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Решение на Общински съвет град Якоруда, в което ще се вози кмета и 

преувеличаване  трудностите при  строителството на площада в предвид 

станалия „ОГРОМЕН“ строителен инцидент – срутил се  цветарник, което 

не носи някакви щети за Общината, цели най-малкото да предизвика у 

четящите статията  укор и негодувание към местния съвет и местната 

изпълнителна власт в лицето на Кмета на Община Якоруда. 

В статията по оскърбителен и унизителен начин са изложени 

неверни, непроверени и изопачени данни. 

 

Фактите по случая са следните:  

I. За „Реконструкция и обновяване на площад  и градска градина в 

УПИ III  и  

УПИ  V, кв. 67 по плана на гр. Якоруда“ община Якоруда е сключила 

Договор за извършване на СМР  № 0800-326/15.05.2019 год. с „Билдинг 

къмпани“ ЕООД, след проведена процедура по реда на ЗОП. Обектът все 

още не е приет с Акт 16 от Възложителя.  Площадът не се е срутвал. За  

станалите някакви   неблагополучия  по  строителството на площада – 

паднал цветарник, Общината не носи отговорност и не  е  понесла  никаква  

щета от този случай. Отговорностите   и евентуално вредите по време на 

строителните дейности са изцяло  за избрания строител, без  общината, в 

качеството си на възложител да носи отговорност. 

  

II. По отношение на автомобила : 

С Решение № 42/Протокол №ОбС-04/10.02.2020  година Общински 

Съвет – Якоруда, дава съгласие за закупуване на нов автомобил за нуждите 

на Община Якоруда при условия на финансов лизинг или в брой и 

упълномощава Кмета на Общината да предприеме последващи действия и 

открие процедура по обществена поръчка за закупуването на нов 

автомобил.  

 След законосъобразно проведена процедура по реда  на ЗОП 

Община Якоруда сключва договор № 08.00-471/16.07.2020  с „Порше 

лизинг БГ“ ЕООД  за доставка на автомобил марка „Фолксваген“, модел 

„Пасат“, при условията на финансов лизинг. Договорите са публикувани 
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на интернет сайта на Община Якоруда и на сайта на Агенцията по 

обществени поръчки. 

            Друга такава манипулативна и тенденциозна статия е публикувана 

на 23.12.2020 година, пак същия автор, със заглавие „Съветниците от 

Якоруда си вдигат с 50% хонорарите с мотив „пандемия“, новата 

председателка с  1000 лв. без работно време, заместничката й взема по 600 

лв. за 2 часа на ден“. Статията е написано отново от журналистката Ваня 

Симеонова и изцяло в нейния манипулативен и изкривен смисъл. Всички 

знаем какво Решение сме гласували и че увеличението на хонорарите не е 

бил с мотив „пандемия“. Мотивът пандемия е използван единствено в 

мотивите по отношение на работното време на Председателя на Общински 

съвет  - Якоруда, който не е, както се изразява авторката във фалшивото 

заглавие на статията „БЕЗ РАБОТНО ВРЕМЕ“, а е с „нерегламентирано и 

ненормирано работно време“, което значи, че тя може да работи и 

2,3,4,5,6,7 и т.н. часове.  

          

            ДЪРЖИМ ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ ОБЩИНА ЯКОРУДА НЕ Е 

ИЗВЪРШВАЛА НИКАКВИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ, НЕ Е 

ПРОДАВАЛА НИТО ЕДИН КВАДРАТЕН МЕТЪР ОТ ВЪПРОСНАТА 

СГРАДА /БИВША ПОЛИКЛИНИКА/ И ИМОТА, В КОЙТО Е 

ИЗГРАДЕНА. ВСИЧКО СЕ ПОЛЗВА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОТ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, АГЕНЦИЯ ЗА 

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ЛИЧНИ ЛЕКАРИ, СТОМАТОЛОЗИ 

И ЛАБОРАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЖИТЕЛИТЕ 

НА ГРАД ЯКОРУДА И СЪСТАВНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА.  

          СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ 

ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТНОСНО АВТОМОБИЛА И ПЛОЩАДА: 

ОБЩИНАТА НЕ Е ЗАКУПУВАЛА ИЛИ ПОРЪЧВАЛА СКЪПИ 

ЛУКСОЗНИ АВТОМОБИЛИ И НЯМА КАК ДА СЕ СРУТИ НЕЩО, 

КОЕТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАВЪРШЕНО. 

            ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КМЕТА НА 

ОБЩИНА ЯКОРУДА, СА СЛЕД РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ГРАД ЯКОРУДА. 
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            ВЪПРОСНИТЕ СТАТИИ НА МЕДИЯТА НЕ СЪДЪРЖАТ 

НИТО ЕДНО ВЯРНО ТВЪРДЕНИЕ, КАТО ИНФОРМАЦИЯТА Е 

ПОДНЕСЕНА ПРЕДНАМЕРЕНО И С ЦЕЛ КОМПРОМЕНТИРАНЕ 

И УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

И МЕСТНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ. 

             ДО ДЕН ДНЕШЕН НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД 

ЯКОРУДА НЕ МУ СЕ Е НАЛАГАЛО ДА КОМЕНТИРА 

ИЗМИСЛИЦИ, НО ТЕЗИ ЛЪЖИ ВЕЧЕ МИНАВАТ ВСЯКАКВИ 

ГРАНИЦИ. ФАЛШИВИТЕ ПОРЪЧКОВИ НОВИНИ СЕ 

ПУБЛИКУВАТ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО С ЦЕЛ ЗА НАГНЕТЯВАНЕ НА 

НАПРЕЖЕНИЕТО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ И ИЗВЛИЧАНЕ НА 

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ, ЧРЕЗ НАБЕЖДАВАНЕ НА 

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 20/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година 

 

 

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с молба с наш вх. № 9400-2896 / 

12.10.2020г. от г-н Мехмедалия Сабри Абди,  Общински съвет – Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

       I.Одобрява  изготвенa от независим лицензиран оценител инж.Цветан 

Селмединов пазарнa оценкa в размер на 350.00  /триста  и петдесет/ лева 

без ДДС  на терен общинска собственост- поземлен имот с пл. № 1818, кв. 

77 по плана на град Якоруда, община Якоруда с площ 19 кв.м., описан в 

акт № 2855 за частна общинска собственост от 11. 02. 2021г.; 
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      ІI.Дава съгласие да се продаде терен, общинска собственост-поземлен 

имот с пл. № 1818, кв. 77 по плана на град Якоруда, община Якоруда с 

площ 19 кв.м., описан в акт за частна общинска собственост № 2855 / 11. 

02. 2021г.  и определя сума за начална тръжна цена 350.00 /триста и 

петдесет/ лева без ДДС.; 

 

      ІІI.Упълномощава Кмета на община Якоруда - инж.Нуредин Кафелов  

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

имот - частна общинска собственост, след провеждането на неприсъствен 

публичен търг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


