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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-04/13.08.2021 година 

гр. Якоруда 

РЕШЕНИЕ № 42/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 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-53/09.06.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно приемане на „Програма за овладяване на безстопанствените 

кучета на територията на Община Якоруда 2021-2025 г.”; 

3. Предложение с вх. №ОбС-54/16.06.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно приемане на уточнения план на бюджета за 2020 г.  по 

приходната и разходната част по функции, групи и дейности към 31.12.2020 г.;  

4. Предложение с вх. №ОбС-55/17.06.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов  относно постъпило искане от Общинска служба „Земеделие”- гр. 

Якоруда за предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл. 19 от ЗСПП на 

наследници на Юсуф Байрамов Османов; 

5. Предложение с вх. №ОбС-58/08.07.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената от независим лицензиран 

оценител пазарна оценка на имот – ЧОС – УПИ IV, находящ се в кв. 25 а по плана на 

гр. Якоруда; 

6. Предложение с вх. №ОбС-60/13.07.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно актуализиране на Годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.; 

7. Предложение с вх. №ОбС-59/08.07.2021 г. от Заместник- кмета на Община Якоруда – 

Беди Осман относно одобряване на изготвената от независим лицензиран оценител 

пазарна оценка на имот – ЧОС – УПИ II, находящ се в кв. 99 А по плана на гр. 

Якоруда; 

8. Предложение с вх. №ОбС-61/14.07.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно откриване на процедура за провеждане на неприсъствен 

публичен търг за отдаваен под наем на недвижим имот – ЧОС, представляващ 

лекарски кабинет, етаж I, находящ се в кв. 70, УПИ XII за срок от 5 /пет/ години; 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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9. Предложение с вх. №ОбС-62/15.07.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно приемане на отчета за изпълнение на Регионална програма 

за управление на отпадъците на общините – Разлог, Банско, Белица и Якоруда за 

отчетната 2020 г.; 

10. Предложение с вх. №ОбС-63/27.07.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно приемане на „План за интегрирано развитие  на Община 

Якоруда за периода 2021-2027 г.” 

11. Предложение с вх. №ОбС-64/02.08.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно даване съгласие за съществуването на самостоятелни 

маломерни и слети паралелки и дофинансиране на общинските училища за учебната 

2021 – 2022 год.; 

12. Предложение с вх. №ОбС-65/05.08.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно одобряване извършените разходи за командировки на 

Кмета на Община Якоруда за периода 19.05.2021 г. – 05.08.2021 г.; 

13. Предложение с вх. №ОбС-66/05.08.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно одобряване на на извършените разходи за изплащане на 

еднократни помощи на крайно нуждаещи се жители на Община Якоруда за периода 

19.05.2021 г. – 05.08.2021 г.; 

14. Предложение с вх. №ОбС-67/05.08.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно приемане на Наредба за условията и реда за поемане на 

общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат 

финансирани чрез поемане на общински дълг; 

15.  Предложение с вх. №ОбС-68/11.08.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената от независим лицензиран 

оценител пазарна оценка на имот – ЧОС – УПИ XV, находящ се в кв. 117 по плана на 

гр. Якоруда и откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг; 

16.  Предложение с вх. №ОбС-69/11.08.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената от независим лицензиран 

оценител пазарна оценка на имот – ЧОС – УПИ XIV, находящ се в кв. 117 по плана на 

гр. Якоруда и извършване на всички необходими действия по продажбата на земята; 

17.  Предложение с вх. №ОбС-70/12.08.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно одобряване на задание за проектиране на ОУП на Община 

Якоруда в обхват: ПИ с  идентификатори 86101.27.10,  86101.27.11, 86101.27.18, 

86101.27.25, 86101.27.19, 86101.27.23, 86101.27.24, 86101.27.20, 86101.27.21, 

86101.28.15, 86101.28.23, 86101.28.24, 86101.28.6, 86101.28.5, 86101.28.4, 86101.28.16 

по КККР на с. Юруково, община Якоруда, местност  „Каменако“; 

18.  Предложение с вх. №ОбС-71/12.08.2021 г. от Кмета на Община Якоруда – инж. 

Нуредин Кафелов относно даване съгласие за предприемане на процедура по издаване 

на заповед и сключване на договор за дарение на имот – ПОС, УПИ XVI, находящ се в 

кв. 55 по плана на гр. Якоруда на Главно мюфтийство в Република България; 

19.  Предложение с вх. №ОбС-72/12.08.2021 г. от Председателя на Общински съвет-

Якоруда – Д-р Золейка Иланска относно определяне на делегати в Общото събрание 

на НСОРБ; 

20.  Разни 
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РЕШЕНИЕ № 43/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.40, ал.3 от Закона за 

защита на животните, Общински съвет – Якоруда 

 

РЕШИ: 

Приема ,,Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на 

територията на община Якоруда 2021-2025 г.”   

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 44/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 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.140  от Закона за публичните финанси,  и Наредбата за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Якоруда, Общински съвет 

гр.Якоруда 

 

РЕШИ: 

1. Приема уточнения план на бюджета за 2020 год.  по приходната и разходната част по 

функции, групи и дейности към 31.12.2020 г.,както следва: 

 

1.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.:    - 11 647 019 лв. 

За делегирани от държавата дейности  -   7 437 186 лв. 

За местни дейности     -   4 209 833 лв. 
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 /разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/; 

 

1.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.:    - 11 647 019 лв. 

За делегирани от държавата дейности  -   7 437 186 лв. 

За местни дейности     -   4 209 833 лв. 

 /разпределен по функции,групи, дейности и видове разходи,съгласно Приложение№ 

1/; 

 

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета към 31.12. 2020 год., както следва: 

 2.1. ПО ПРИХОДА     - 10 665 826 лв. 

За делегирани от държавата дейности  -   6 831 951 лв. 

За местни дейности     -   3 833 875 лв.  

 /разпределен по параграфи съгласно Приложение №1,/; 

 2.2. ПО РАЗХОДА     - 10 665 826 лв. 

За делегирани от държавата дейности  -   6 831 951 лв. 

За местни дейности     -   3 833 875 лв. 

  /разпределен по функции,групи, дейности и видове разходи,съгласно 

Приложение № 1/. 

3. На основание  чл.9 от ЗОД приема отчета за състоянието на Общинския дълг за  2020 

год., съгласно приложение № 2 и приложение № 15 

4. Приема отчета на поименен списък за  капиталови разходи към 31.12.2020 год., по 

обекти и източници на финансиране на Община Якоруда, съгласно Приложение № 3. 

5. Приема касовото изпълнение на Сметки за средства от европейски съюз на община 

Якоруда за периода  01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. /пр. № 4,5,6/. 

6. Приема отчета за чужди средства с код 33 съгласно Приложение № 7. 

7. Приема отписване на просрочени вземания и задължения от/за други дебитори и 

кредитори след изтичане на давностния срок в размер до хиляда лева със заповед на Кмета 

на общината. 
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8. Приема годишният отчет  за 2020 год. на общинска фирма „Строител 2001”ЕООД, 

съгласно Приложение № 8. 

 

Приложение № 1 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- БЮДЖЕТ 

Уточнен 

план  ОТЧЕТ към 

ПАРАГРАФИ граф 2020 г. към31.12.2020 31.12.2020 г. 

1 2 3 4 5 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР         

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ         

Приходи и доходи от собственост 2400   15 467 15 467 

     -прих. от продажби и услуги 2404   15467 15467 

     -приходи от наеми на имущество 2405       

     -приходи от лихви 2408       

     -други неданъчни приходи 3619   96 609 96 609 

    -текущи помощи и дарения от други държави 4630       

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:     112 076 112 076 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ         

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 5 613 005 6 450 706 6 450 706 

        а/обща допълваща субсидия 3111 5 613 005 6 272 094 6 272 094 

        б/целеви трансфер 3118   6 420 6 420 

        в/целеви трансфер 3128   172 192 172 192 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:   5 613 005 6 450 706 6 450 706 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  6100 0 715 829 715 829 

Получени трансери 6101   648 190 648 190 

Получени трансфери от МТСП 6105 0 67 639 67 639 

Предоставени трансфери 6202       

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

ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ 8803 -112711 -112711 48591 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 200330 200330 200330 
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ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502 70 956 70 956 70 956 

 ОСТАТЪК в края на периода лева 9507     -706631 

 ОСТАТЪК в края на периода - валута 9508     -59 906 

ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:   5 771 580 7 437 186 6 831 951 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР         

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ         

Патентен данък 103 9 000 9 000 8 755 

Имуществени данъци 1300 462 500 486 058 472 574 

     -данък върху недвижимите имоти 1301 80 000 80 000 76 903 

     -данък върху превозните средства 1303 310 000 327 439 327 439 

     -данък при придоб.на имущ.по дар. 1304 40 000 46 119 46 119 

     -туристически данък 1308 32 500 32 500 22 113 

Други данъци 2000   20 20 

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   471 500 495 078 481 349 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ         

Приходи и доходи от собственост 2400 159 000 160 065 105 941 

     -прих. от продажби и услуги 2404       

     -приходи от наеми на имущество 2405 62 000 62 000 47 813 

     -приходи от наеми на земя 2406 97 000 97 000 57 063 

     -приходи от дивиденти 2407   1065 1065 

Общински такси 2700 473 500 474 019 355 864 

     -за ползване на детски градини  2701 80 000 80 000 38 200 

     -за ползване на детски ясли 2702       

     -за ползване на пазари,тържища,панаири 2705 18 000 18 000 6 891 

     -за битови отпадъци 2707 300 000 300 000 247 747 

     -за ползване на домашен социален патронаж 2704 40 000 40 000 33 067 

     -за технически услуги 2710 12 500 12 500 6 440 

     -за административни услуги 2711 23 000 23 519 23 519 

     -за гробни места 2715       

     -за притежаване на куче 2717       
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     -други общински такси 2729       

     

     

     

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- БЮДЖЕТ 

Уточнен 

план  ОТЧЕТ към 

ПАРАГРАФИ граф 2020 г. към31.12.2020 31.12.2020 г. 

1 2 3 4 5 

Глоби и административни наказания 2800 17 002 18 102 16 752 

     -глоби,санкции,нак.лихви 2802 1 500 1 506 156 

     -  наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски 2809 15 502 16 596 16 596 

Други неданъчни приходи 3600 8000 8000 227 

     -други неданъчни приходи 3619 8 000 8 000 227 

    - реализ. курсови разлики 3601       

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност 3700 -32 500 -32 500 -32 389 

    -внесен ДДС 3701 -30 000 -30 000 -29 944 

    -внесен данък 3702 -2 500 -2 500 -2 445 

Приходи от продажба на общинско имущество 4000 0 234 112 234 112 

     -приходи от продажба на сгради 4022   44 872 44 872 

     -приходи от продажба на други ДМА 4029       

     -приходи от продажба на НДА 4030       

     -приходи от продажба на земи  4040   189 240 189 240 

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   625 002 861 798 680 507 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ   1 096 502 1 356 876 1 161 856 

          

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ         

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 1 521 000 2 041 900 2 041 900 

       а/обща изравнителна субсидия 3112 1 133 200 1 133 200 1 133 200 

       б/целева субсидия за капиталови разходи 3113 387 800 387 800 387 800 

       в/целеви трансфери 3118   520 900 520 900 

       г/възстановени целеви субсидии 3120       
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ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ   1 521 000 2 041 900 2 041 900 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 6100 -257 200 -163 025 -163 025 

Получени трансфери 6101   57 671 57 671 

Предоставени трансфери отчисления за община Разлог 6102 -257 200 -220 696 -220 696 

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

Получени тренсфери 6201       

Предоставени трансфери 6202       

получени трансфери (+) ПУДОС 6401   74 771 74 771 

Всичко финансиране на дефицита     899 311 718 373 

Друго финансиране 9336       

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки 7600   124 617 124 617 

Врем. безлихвен заем ПУДОС 7888       

Получени краткоср. заеми от банки в страната 8311     530 000 

Получени далгосрочни заеми от банки в страната 8312       

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната 8321     -530 000 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната 8322       

Погашения по крат. Заеми от други лица в страната 8381       

Погашения по дълг. заеми от  страната- Фонд енерг.ефект. 8382       

Чужди средства 8803     52 474 

Задължения по финансов лизинг 9317   69 935 69 935 

Погашения по финансов лизинг 9318   -16 593 -16 593 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 721 224 721 224 721 224 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502 128 128 128 

 ОСТАТЪК в края на периода лева 9507     -233 284 

 ОСТАТЪК в края на периода - валута 9508     -128 

ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:   3 081 654 4 209 833 3 833 875 

          

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   8 853 234 11 647 019 10 665 826 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   8 853 234 11 647 019 10 665 826 
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НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на БЮДЖЕТ 

Уточнен 

план  ОТЧЕТ към 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2020 г. към31.12.2020 31.12.2020 г. 

1 2 3 4 5 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР         

          

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"   727 300 750 064 713 171 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"преходен 

остатък   49 713     

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"-избори     489 489 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   161 846 161 846 133 110 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 40 098 40 098 39 069 

Отбранително-мобилизационна подготовка 282 91 800 83 659 63 632 

Превантивна дейност за намаляване на вредните  последствия 

от  бедствия и  аварии преходен остатък 283 22 268 30 409 30 409 

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия и 

производствени аварии 284       

Доброволни формирования за защита при бедствия 285 7 680 7 680   

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   4 251 008 5 027 508 4 618 734 

Целодневни детски градини 311 1 048 340 1 030 161 1 043 810 

Общообразователни училища 322 3 182 782 3 908 912 3 486 489 

Общообразователни училища преходен остатък 322 19 886     

Други дейности по образованието 389   88 435 88 435 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"   110 885 114 534 91 533 

Детски ясли,млечни кухни и яслени групи 431 25 126 26 388 25 521 

Здравен кабинет в детско заведение и училища 437 85 759 88 146 66 012 

Други дейности по здравеопазване - здравен медиатор 469       

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   376 868 1 260 863 1 153 032 

Домашен социалин патронаж 524   72 578 72 578 

Център за обществена подкрепа 526 147 400 179 448 120 522 
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Център за обществена подкрепа-преходен остатък   36 924     

Дневни центрове за  деца с увреждания 551 162 760 188 880 139 975 

Дневни центрове за  деца с увреждания-преходен остатък   29 784     

Програми временна заетост 532   65 490 65 490 

Лични асистенти 562   663 069 663 069 

Други текущи трансфери за домакинства 589   91 398 91 398 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   93 960 121 882 121 882 

Читалища 738 93 960 97 200 97 200 

Спорт за всички 713   24 682 24 682 

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"   0 0 0 

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

          

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР   5 771 580 7 437 186 6 831 951 

     

     

     

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на БЮДЖЕТ 

Уточнен 

план  ОТЧЕТ към 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2020 г. към31.12.2020 31.12.2020 г. 

1 2 3 4 5 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР         

          

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"   465 200 581 576 581 576 

Общинска администрация 122 366 200 497 733 497 733 

Общински съвет 123 99 000 83 843 83 843 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   80 000 44 400 44 400 

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка  311 80 000 44 400 44 400 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   70 000 607 685 107 685 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 70 000 107 685 107 685 

Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия 

от бедствия и аварии 283   500 000   



 

 

11 

 

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия и 

производствени аварии 284       

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   138 000 133 468 133 468 

Домашен социален патронаж 524 138 000 133 468 133 468 

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

лични асистенти 562       

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"   1 831 646 2 203 773 2 327 815 

Водоснабдяване и канализация 603 70 000 149 165 149 165 

Осветление на улици и площади 604 88 000 86 787 86 787 

Бани и перални 605   27 659 27 659 

Изграждане,ремонт и подд. на уличната мрежа 606 1 267 646 1 413 239 1 405 652 

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие 619 60 000 129 155 129 155 

Озеленяване 622 30 000 30 000 58 946 

Чистота 623 200 000 247 196 247 196 

Други дейности по опазване на околната среда 629 116 000 120 572 223 255 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   8 000 9 538 9 538 

Спортни бази 714 5 000 9 538 9 538 

Междунар. прогр. и спор., дар. и пом. от чужбина 718       

Музеи и художествени галерии с регионален характер 739       

Музей,паметници на културата и етнографски комплекси 740       

Обредни домове и зали 745 3 000     

Други дейности по културата 759       

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"   476 808 624 954 624 954 

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

Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища 832 476 808 624 954 624 954 

Междунар. прогр. и спор., дар. и пом. от чужбина 897       

Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"   12 000 4 439 4 439 

Разходи по лихви 910 12 000 4 439 4 439 

Други разходи, некласиф в другите функции 997       
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ДОФИНАНСИРАНЕ   0 0 0 

Общинска администрация 122       

Целодневни детски градини и ОДЗ 311       

Здравен кабинет в детско заведение и училища 437       

Читалища 738       

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР   3 081 654 4 209 833 3 833 875 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА КЪМ 31.12.2020 ГОД. 

    

    

КОД ОБЩИНА Номер на 

решението 

Размер на 

дълга  

(в лева) 

Вид на кредитора Остатъчен 

размер на 

главницата 

 (в лева) 

5114 Якоруда № 120/протокол 

№ОбС-

07/15.10.2018 г. 

400 000 Интернешънъл Асет 

Банк 

400 000 

5114 Якоруда № 42/протокол 

№ОбС-

04/10.02.2020 г. 

69 935 „Порше Лизинг БГ”  

ЕООД 

53 341 

Общо:   469 935  453 341 

 

 

           

Приложение  

№ 15 

 ИНФОРМАЦИЯ 



 

 

13 

 

              за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, 

дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции 

през 2020 година  

на община Якоруда 

     

Код по 

ЕБК 

51

14 

А.    ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и 

др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от 

ЗОД) 

      
              

Опис

ание 

на 

дълг

а 

/Реш

ение 

на 

Общ

инск

и 

съвет

, 

Номе

р на 

догов

ор/ем

исия/

/ 

Размер 

на 

дълга 

по 

догово

р  

Кре

дит

ор 

Валута 

/BGN, 

EUR, 

USD, 

JPY/ 

Предназ

начение 

на дълга 

Краен 

срок 

за 

погася

ване 

Остатъч

ен 

размер 

на 

дълга 

към 

01.01.20

20 г. /в 

лева/ 

Усво

ен 

дълг 

през 

2020 

г. /в 

лева/ 

Извърш

ени 

погаше

ния по 

главниц

а през 

2020 г. 

/в лева/ 

Изв

ърш

ени 

разх

оди 

по 

дълг

а 

през 

2020 

г. /в 

лева

/ 

в т.ч.:   Общо 

извършен

и 

плащания 

по дълга 

през 2020 

г. по 

главница 

и разходи 

/в лева/  

Ос

та

тъ

че

н 

ра

зм

ер 

на 

дъ

лг

а 

къ

м 

31.

12.

20

20 

г. 

/в 

ле

ва

/ 

разход

и за 

лихви  

д

р

.

р

а

з

х

о

д

и 

(

т

а

к

с

и

, 

к

о

м

и

с

и

о

н

н

и 

и 

д

р

.)  
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к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 к.9 

k.10 

(к.11

+к.12

) 

к.11 

к

.

1

2 

к.13 

(к.9+к.10) 

к.1

4 

Реше

ние 

120/п

роток

ол 

№Об

С-

07/15.

10.20

18г. 

№ДК

-458-

01126

9-412 

400 

000 

Инт

ерне

шън

ъл 

Асет 

Банк лева 

временен 

недостиг 

на 

средства   400 000 

530 

000 530 000 8 176 8 176   538 176 

40

0 

00

0 

Реше

ние 

42/пр

отоко

л 

№Об

С-

04/10.

02.20

20г. 

№08-

00-

471/1

6.07.2

020 69 935 

Пор

ше 

Лиз

инг 

БГ 

ЕО

ОД лева 

финансо

в лизинг     

69 

935 16 594 567 567   17 161 

53 

34

1 

3.                 0     0   

4.                 0     0   

5.                 0     0   

6.                 0     0   

7.                 0     0   

ОБЩО 

400 000 

599 

935 546 594 8 743 8 743 0 555 337 

45

3 

34

1 
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Забел

ежки: 

             1. В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД.  Не се включват данните 

за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната й сметка, СЕС 

и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33). 

2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2020 г. са били поети (сключени договори, 

възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2020 г., включително и за тези, които 

са погасени през 2020 г. Информация за дългове, които към 31.12.2019 г. са приключили, не се попълва. 

   3. В  случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2020 г., данните в к.7 и к. 14 следва да са с нулев 

размер, а в к. 8 и к. 9 следва да са с еднакъв размер. 

4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2020 г. /к.14/ следва 

да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на 

остатъчния размер към 31.12.2020 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за 

валутата.  

   5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2020 г. и към 31.12.2020 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.  

              А.1.    

СЪОТНОШЕНИЕ 

по чл.32, ал.1 от 

ЗПФ 

           
              Общ 

разме

р на 

израв

ните

лнат

а 

субси

дия и 

прих

оди 

за 

после

днит

е три 

годи

ни 

/на 

база 

данн

и от 

годи

шнит

е 

отчет

Изравнителна 

субсидия - отчетни 

данни 

Бюджетни приходи - 

отчетни данни 

Сред

ногод

ишен 

разме

р на 

израв

ните

лнат

а 

субси

дия и 

прих

оди 

Общо 

извърш

ени 

плащан

ия по 

дълга 

през 

2020 г. 

по 

главниц

а и 

разходи 

/в лева/  

в 

т.ч.:                          

пла

щан

ия 

по 

дълг

а, 

коит

о се 

изкл

ючва

т от 

съот

нош

ение

то  

Плащ

ания 

по 

дълга, 

влиза

щи в 

изчис

ление

то на 

съотн

ошени

-ето 

през 

2020 г.  

Съотношени

е на 

плащанията 

по дълга 

към 

средногодиш

ния размер 

на 

изравнителн

ата и 

приходите 

(%) 

 

2017 г. 
2018 

г. 
2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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и за 

изпъ

лнен

ието 

на 

бюдж

ета 

на 

общи

ната/ 

к.1 

(к.2+к

.3+к.4

+к.5+

к.6+к.

7) 

к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 

к.8 

(к.1 /3 

) 

к.9 к.10 

к.11 

(к.9 - 

к.10) 

к.12 

(к.11/к.8)*100 

 5 770 

028 

823 

700 

864 

800 

1 033 

700 954 024 

971 

403 

1 122 

401 

1 923 

343 555 337   

555 

337 28,9% 

 

              Забел

ежки: 

             1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за 

общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД) 

2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2020 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2020 г. те 

са: 

  а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД" (вкл. 

и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно 

управление“; 

     б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДБРБ за 2020 г.                            

  в) частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2020 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, 

съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021 г. 

  г) заеми въз основа на предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – 

ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми, 

съгласно чл. 82, ал. 1 на ЗДБРБ за 2020 г. 

  Б. ИЗДАДЕНИ 

ОБЩИНСКИ 

ГАРАНЦИИ     
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Номе

р на 

издад

ената 

общи

нска 

гара

нция 

Размер 

на 

издаде

ната 

от 

общин

ата 

гаранц

ия /в 

лева/ 

Год

ина 

на 

изда

ван

е на 

гара

нци

ята 

Бенефи

циент 

на 

гаранци

ята 

Кредито

р на 

бенефиц

иента на 

издадена

та 

общинск

а 

гаранци

я 

Остат

ъчен 

размер 

на 

дълга 

на 

бенеф

ициен

та към 

01.01.2

020 г. 

/в 

лева/ 

Остатъч

ен 

размер 

на 

дълга 

на 

бенефиц

иента 

към 

31.12.20

20 г. /в 

лева/ 

       к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 

       1.             

       2.             

       3.             

               ОБЩО 0 0 

       

              Забел

ежка: 

             Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2020 г. 

са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2020 г. 

                                                                                                                                                   

         

              Номи

нал 

на 

издад

ените 

общи

нски 

гара

нции 

през 

2020 

г.  

Израв

нителн

а 

субсид

ия - 

отчетн

и 

данни 

за 2019 

г. 

Бюд

жет

ни 

при

ход

и - 

отче

тни 

дан

ни 

за 

2019 

г. 

Съотношение на 

номинала на 

издадените през 

2020 г. общински 

гаранции и 

общата сума на 

приходите и  

изравнителна 

субсидия  

         к.1 к.2 к.3 к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100 

               #DIV/0! 
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       В. ДЪЛГ НА 

ЛИЦАТА ПО чл. 8а 

от ЗОД     

       

 
      

       

Опис

ание 

на 

дълг

а 

/Ном

ер на 

догов

ор/IS

IN// 

Наиме

нован

ие 

контро

лиран

ото 

лице 

Раз

мер 

на 

дъл

га 

по 

дого

вор  

Кредито

р на 

лицето 

по чл. 

8а от 

ЗОД 

Валута 

/BGN, 

EUR, 

USD, 

JPY/ 

Краен 

срок 

за 

погася

ване  

Остатъч

ен 

размер 

на 

дълга 

на 

лицето 

към 

01.01.20

20 г. /в 

лева/ 

Усво

ен 

дълг 

през 

2020 

г. /в 

лева/ 

Извърш

ени 

погаше

ния по 

главниц

а през 

2020 г. 

/в лева/ 

Изв

ърш

ени 

разх

оди 

(лих

ви, 

такс

и и 

др.) 

по 

дълг

а 

през 

2020 

г. /в 

лева

/ 

Остат

ъчен 

разме

р на 

дълга 

на 

лицет

о към 

31.12.2

020 г. 

/в 

лева/ 

   

   

   к.1 к.2 к.3 к.4 к.6 к.7 к.8 к.9 к.10  к.11 к.12 

   1.                     

   2.                     

   3.                     

             0 0 0 0 0 0 

   
       

       Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ 

ОТ ЛИЦАТА по чл. 8а от ЗОД 
   

       

 
      

       Номе

р на 

издад

ената 

общи

нска 

гара

нция 

Размер 

на 

издаде

ната 

гаранц

ия от 

лицето 

по 

чл.8а 

от 

Дат

а на 

изда

ван

е на 

гара

нци

ята 

Бенефи

циент 

на 

гаранци

ята, 

издаден

а от 

лицето 

по чл.8а 

от ЗОД 

Кредито

р на 

бенефиц

иента, 

на който 

лицето 

по чл.8а 

от ЗОД е 

издало 

гаранци

Остат

ъчен 

размер 

на 

гаранц

ията 

към 

01.01.2

020 г. 

/в 

Остатъч

ен 

размер 

на 

гаранци

ята към 

31.12.20

20 г. /в 

лева/ 
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ЗОД ята лева/ 

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 

       1.             

       2.             

       3.             

                 0 0 

        

Приложение №3 

 

  ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  КЪМ 31.12. 2020 ГОДИНА ПО ОБЕКТИ И 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА  2020 ГОДИНА 

           лева 

№  по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите АКТУАЛЕН 

ПЛАН 2020 

ОТЧЕТ 

31.12.2020 

01. "Реконструкция и обновяване на площад и градска 

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

Якоруда" 

55 112 47 525 

02. Рехабилитация на общински път BGL2354-84 Якоруда 

Разлог – х.Трещеник 

332 688 332 688 

 ОБЩО: 387 800 380 213 

    

 

НА ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА  2020 ГОДИНА 

           лева 

№  по Наименование и местонахождение на обектите АКТУАЛЕН ОТЧЕТ 
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ред ПЛАН 2020 31.12.2020 

01. "Корекция на р. Черна Места – ХІ етап, с. Черна 

Места община Якоруда ПМС №352/10.12.2020 г, 

с.Черна Места 

500 000  

02. Реконструкция и доизграждане на водопроводна 

мрежа и напорен резервоар в с.Бунцево 

75 328 75 328 

03. Основен ремонт на СУ "Св.Св.Кирил и Методий" 

гр.Якоруда ПМС №215 от 14.08.2020 г., град Якоруда 

300 000  

    

 ОБЩО: 875 328 75 328 

 

 

НА СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА 

ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2019  

ГОДИНА 

 

№ по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите АКТУАЛЕН 

ПЛАН 2020 

ОТЧЕТ 

31.12.2020 

01. „Реконструкция на площад и градска градина” в град 

Якоруда 

12 458 12 458 

02.  "Реконструкция и обновяване на площад и градска 

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

Якоруда" 

767 388 767 388 

03. "Ремонт на част от уличната мрежа на територията на 

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

Места"  

185 331 185 331 

 ОБЩО: 965 177 965 177 
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НА СРЕДСТВА ОТ МЕСТНИ  И СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА 

ЯКОРУДА ЗА 2020 ГОДИНА 

 

№ по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите АКТУАЛЕН 

ПЛАН 2020 

ОТЧЕТ 

31.12.2020 

01. Придобивана на автомобил в ОбА град Якоруда 69935 69935 

02. Придобиване на компютри в Център за обществена 

подкрепа 

1115 1115 

03. Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения в ДЦДУ гр.Якоруда 

1679 1679 

04. Придобиване на компютри и друго оборудване в 

Общинска администрация град Якоруда 

3795 3795 

05. Основен ремонт на ОУ "Неофит Рилски" с. Бел Камен 39 828 39 828 

06. Придобиване на компютри в училища 44490 44490 

07. Придобиване на контейнери 8996 8996 

08. Придобиване на специализиран автомобил в Домашен 

социален патронаж 

4900 4900 

09. Придобиване на стопански инвентар в Детска градина 

гр.Якоруда 

1050 1050 

 ОБЩО: 175 788 175 788 

 

Приложение   №4 

 

  ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 Г.  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА  

Наименование  №§§ РАЗЧЕТ 

31.12.2020   

ОТЧЕТ  

31.12.2020 

 

ОП „Развитие на човешките ресурси”     

Приходи  403 887 398 864  

Приходи от такси 27-04    

І .Трансфери     

Трансфери(субс.,вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00    
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Трансфери м/у бюдж. И извънб.с/ки(+/-) 62-00    

Трансфери м/у извънбюдж.с/ки/ф(нето) 63-00 476 480 476 480  

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 -34 003 -34 003  

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 - 59 642 -59 642  

ІІІ.Депозити и средства по сметки     

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

Наличност в края на периода    (9507 до 9512)(-) 95-07  -5 023  

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

Разходи  403 887 398 864  

Функция     

Дейност     

Заплати и възнагр.за перс,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 277 079 272 056  

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00 194 194  

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00 54 068 54 068  

Издръжка 10-00 63 558 63 558  

Стипендии 40-00    

Субсидии  за нефин.предпр и орг.с нестопанска цел 42-00 8 988 8 988  

Придобиване на дълг.активи и осн.ремонт (§51до§54) 51-54    
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Капиталови трансфери 55-00    

Всичко разходи:     

 

 

Проекти, които се изпълняват по ОПРЧР от Община Якоруда                  разход 

1. ОПРЧР”Топъл обяд”          46 123 лв. 

2. ОПРЧР”Работа”и ОП „Обучение и заетост”                213 494 лв. 

3. Проект „Успех”            91 385 лв. 

4. Патронажна грижа            47 862 лв. 

 

                                                                                                       Приложение   №5 

 

  ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 Г.  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА  

Наименование  №§§ РАЗЧЕТ 

31.12.2020 

ОТЧЕТ  

31.12.2020 

Други европейски средства     

Приходи  11 330 11 330 

Приходи от такси 27-04   

І .Трансфери 46-10 82 986 82 986 

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   

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   
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Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 - 30 232 -30 232 

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 - 41 424 - 41 424 

ІІІ.Депозити и средства по сметки    

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

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

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

Разходи  11 330 11 330 

Функция    

Дейност    

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

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00   

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00   

Издръжка 10-00 11 330 11 330 

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   № 6 

 

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

 

Наименование  №§§ РАЗЧЕТ Отчет към 

31.12.2020 г. 
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към 31.12.2020   

Програма за развитие на селските райони    

Приходи  5 147 723 1 738 845 

І .Трансфери    

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 3 965 333 1 793 826 

Всичко  трансфери    

    

ІІ.Временни безлихвени заеми    

Получ.(пред.)врем.безл.заеми от ЦБ(+/-) 74-00   

получени заеми(+) 74-11   

Погасени заеми(-) 74-12   

Врем.безл.заеми м/у бюдж. с/ки(нето) 75-00   

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки 76-00 -102 368 -60 382 

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)(+) 95-01 426 811 426 811 

Наличност в края на периода    (9507 до 9512)(-) 95-07  -421 410 

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

    

Разходи    

Функция    

Дейност    

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

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00   
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Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00   

Издръжка 10-00 205 413 20 716 

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 4 942 310 1 718 129 

Капиталови трансфери 55-00   

Всичко разходи:  5 147 723 1 738 845 

 

Разходи по обекти за  2020 година както следва: 

1. Изграждане на ДЦДУ – 5 399 лв. 

2. Рехабилитация път Трещеник – 1 733 446 лв. 

                                                                                                       Приложение   № 7 

 

ОТЧЕТ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА С КОД 33 КЪМ 31.12.2020 Г.   В ЛЕВА  

Наименование  №§§ ОТЧЕТ 

31.12.2020 

  

     

Приходи     

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    

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    
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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:     

Чужди средства от други лица (небюджетни 

предприятия и физически лица) (+/-) 

93-10 2 717   

ІІІ.Депозити и средства по сметки     

Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+) 95-01 17 148   

Наличност в края на периода    (9507 до 9512)(-) 95-07 -19 865   

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

     

Разходи     

Функция     

Дейност     

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

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00    

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00    

Издръжка 10-00    

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:     

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  

към отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Якоруда  за периода от 

01.01.2020 до 31.12.2020 г. 

Бюджета на Общината е приет с РЕШЕНИЕ № 24/ ПРОТОКОЛ № ОбС-04/10.02.2020 г. на Общински съвет 

в размер на 8 853 234  лв. в т.ч. за дейности държавна отговорност 5 771 580 лв. /ДД/ и местни дейности 3 081 654 

лв./МД/. Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси, общинският бюджет се счита за променен с 
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размера на получените приходи съгласно писмото на Министъра на финансите. За получените корекции по 

бюджета не е необходимо специално решение на Общинския съвет. На това основание се променя и бюджета на 

община Якоруда за  2020 година с натрупване, като същия, възлиза на  11 665 775  лева.    

В горепосочената сума са включени 7 598 488 лв. държавни приходи и 4 067 287 лв. общински  приходи, 

който съответно са балансирани с толкова разходи, както за делегираните от държавата дейности, така и за 

общинските местни разходи. По този начин се оформят общо приходите, салдото  и разходите на бюджета. 

Фактически постъпилите средства по сметката на общината за 2020 г. с натрупване са в размер на  11 665 

775 лева, като от тях държавата е осигурила средства за издръжка на държавните дейности в размер на 7 598 488 

лева  в т. ч. 766 537 лв. наличност в банковите сметки на делегираните от държавата дейности. 

От местни приходи, фактически постъпили по сметката на общината за 2020 година  са  4 067 287 лева в т. 

ч. 233 412 лв. наличност в банките  в края на периода на местните дейности. 

Така посочените приходи са балансирани със съответните разходи и наличностите по сметките. 

 

І. Анализ на изпълнението на бюджета за държавни дейности на Община 

Якоруда към 31.12.2020 г. 

Изпълнението на приходите на бюджета за държавни дейности към 31.12.2020 г. е в размер на  7 598 488 лв. 
От тях трансфер от Републикански бюджет 6 450 706 лв., в.т.ч. обща субсидия  6 272 094 лв. , целеви трансфери от 

РБ в размер на 172 192 лв., това са средства за безплатен превоз на ученици до 16 годишна възраст,безплатни и по 

намалени цени пътувания на ветерани от войната и възрастни граждани, за присъдена държавна издръжка по §31-

18 – 6 420 лв. Целеви трансфери от други Министерства и ведомства  в размер на 715 829 лв. за изплащане на 

възнаграждение на работещите по програми за осигуряване на заетост и асистенти за лична помощ. 

Нетните събрани средства и извършени плащания от/за средства от Европейския съюз във Функция 

Образование по § 88-03 са 48591 лв. Неданъчните приходи в делегирани бюджети в общински училища са в размер 

на 15 467 лв. Прекласификация н трансфер от Агенция за социално подпомагане н размер на 96 609 лв. отчетени по 

§36-19. 

Остатък от предходната година   в ДД  271 286 лв.  в т.ч. 70 956 лв. по проект „Еразам” в СУ „Св.Св. Кирил 

и Методий” гр.Якоруда. 

Наличност в края на периода в ДД /- 766 537 лв./ ./ в т.ч. 59 906 лв. по проект „Еразам” в СУ „Св.Св. Кирил 

и Методий” гр.Якоруда. 

 

 Разходите за държавни дейности към 31.12.2020 г. са както следва: 

 разходи за ДД 

  Те са в размер на 6 831 951 лв.  

Разпределението на разходите към 31.12.2020 г. по функции е следното: 

 Изпълнителни  и законодателни органи  - основно за заплати -  713 660 лв.  

 Отбрана и сигурност – 133 110 лв.  

 Образование  - 4 618 734 лв.  

 Здравеопазване – 91 533 лв.  

 Социално осигуряване и грижи – 1 153 032 лв.   
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 Култура и спорт -  разходите са в размер на 121 882 лв.  

 

ІІ. Анализ на изпълнението на бюджета за местни  дейности на Община 

Якоруда към 31.12.2020 г. 

Изпълнението на приходите на бюджета за местни дейности към 31.12.2020 г. на Община Якоруда е в 

размер на 4 067 287 лв. От тях приходите от имуществени данъци са в размер на 481 349 лв.  Приходите тук 

основно са от данък върху недвижимите имоти,  патентен данък, данъка върху превозните средства, данък върху 

придобиване на имущество и туристически данък .    

Неданъчните приходи са в размер на 680 507 лв. Приходи и доходи от собственост  105 941 лв. Голям 

относителен дял  в бюджета към 31.12.2020 г. в частта му за местни дейности заемат  приходите от  общински такси 

355 864 лв.- приходи от такса битови отпадъци, приходите от такси за детски градини и социални заведения и други 

неданъчни приходи, приходи от  нефинансови активи са в размер на  234 112 лв. Приходи от глоби ,санкции и 

наказателни лихви 16 752 лв. Други неданъчни приходи 227  лв. 

Съгласно указания на МФ дадени с ДДС № 20 от 12.12.2004 г. от неданъчните приходи със знак “-“ се 

изплаща дължимия данък по ЗКПО който е в размер на/- 2 445 лв./и данък по ЗДДС който е в размер на/-29 944 лв/. 

Приходите в местни дейности получени от Община Якоруда като трансфери от ЦБ към 31.12.2020 г. са 

изравнителната субсидия – 1 133 200 лв., в т.ч.целеви трансфер за зимно подържане  99 500 лв. Целеви трансфер за 

капиталови разходи в размер на  387 800 лв. Други получени целеви трансфери  2020 г. - 520 900 лв. 

Община Якоруда е отчела  по §61-01 получени средства– 57 671 лв. 

По §61-02 - /- 220 696 лв./ Към 31.12.2020 г. Община Якоруда е Предоставила трансфер за Отчисления 

по чл.64 ал.1 от ЗУО на Община Разлог  - /- 220 696 лв./    По § 64-01 – получени средства от ПУДОС – 74 771 лв. 

По §76-00 са отчетени временни  безлихвени заеми между бюджетни и  сметки за средства от ЕС в размер 

на 124 617 лв.  

По § 88-03 – 52 474 лв. 

Община Якоруда е сключила договор за кредит с Интернешънъл Асет Банк в режим на овърдрафт и през 

2020 г. колкото са получени, толкова са и възстановените средства. 

По §83-11 – получен  кредит от банки в страната - 530 000 лв. 

По §83-21 – погашения по  кредит от банки в страната - / -530 000/ лв. 

Общината има слючен договор за финансов лизинг. 

По §93-17 – 69 935 лв. 

По §93-18 - /-16 593 лв./ 

Остатъка от предходната година в размер на 721 352 лв. в т.ч.128- по проект. Наличност в края на периода в МД, /-

233 412 лв./ в т.ч./-128/- по проект. 

 Изпълнението на разходите към 31.12.2020 г. в частта за местни дейности е в размер на 3 833 875 лв. 

Най-голям относителен дял заемат разходите за издръжка за местни дейности и изграждане на инфраструктурни 

обекти. 



 

 

30 

 

 

Разпределението на разходите по функции към 31.12.2020 г. е следното:   

 ИЗО – общите разходи в тази функция са в размер на 581 576 лв.  

 Отбрана и сигурност – 107 685 лв.  

 Образование – общата стойност на разходите в тази функция е в размер на 44 400 лв. Тук средствата са 

разходвани за издръжка на ОДЗ на територията на общината.  

 Служби по социално осигуряване – 133 468 лв. от разходите по  бюджета в частта му за местни дейности, 

които са за издръжка и заплати на домашен социален патронаж.   

 Жилищно строителство и БКС и опазване на околната среда –   разходите са в размер на 2 327 815 лв.  

 Почивно дело, спорт и култура – 9 538 лв.  
 Други дейности по икономиката  – разходите са в размер на 624 954 лв. 
 Разходи за лихви по кредити – 4 439 лв. 

 

ІІІ. Анализ на   изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз на 

Община Якоруда към 31.12.2020 г. 

Община Якоруда има открити две извънбюджетни сметки с код 7443 съгл. ДДС № 8 от 04.04.2008 г. на МФ. 

Едната която обслужва средствата по кохезионния и структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-

КСФ).Другата извънбюджетна сметка обслужва средствата от разплащателна агенция към Държавен фонд 

„Земеделие” (СЕС-3-РА). 

  През 2020 г. приходите за СЕС-КСФ по проекти на ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  са  в размер на 497 532 лв., 

Получени трансфери по §63-01 – 476 480  лв.  

Временни безлихвени кредити от бюджетната сметка на Община Якоруда за СЕС КСФ по §76-00 са в 

размер на/- 34 003 лв./ 

Събрани средства и извършени плащания в общообразователните училища от/за средства от Европейския 

съюз по § 88 - 03 са в размер на  / - 59 642/ лв. Наличността по ОП в началото на периода е 21 052 лв. Наличността 

към края на периода е в размер на     /- 5 023 / лв. Разходите са в размер на 398 864 лв. 

По извънбюджетната сметка за Държавен фонд „Земеделие”, към 31.12.2020 г. Получени трансфери по §63-

01- 1 793 826 лв. Временни безлихвени кредити от бюджетната сметка на Община Якоруда за СЕС КСФ по §76-00 

са в размер на /- 60 382/  лв. наличност в началото на периода 426 811 лв. Наличност към 31.12.2020 г. - /-421 410/ 

лв. Разходите са в размер на 1 738 845 лв. 

 През 2020 г. СУ”Св.Св. Кирил и Методий” гр. Якоруда изпълнява проект по ЕРАЗАМ. Изпълнява се и 

проект „Социално предприемачество Гърция – България” 

По указания на МФ , тези средства са отчетени в СЕС-ДЕС. Получени средства по § 46-10 – 82 986 лв. 

Временни безлихвени кредити от бюджетната сметка на Община Якоруда за СЕС ДЕС по §76-00 са в размер на /- 

30 232/ лв. 

Нетните събрани средства и извършени плащания от/за средства от Европейския съюз  §88-03 – /-41 424/. 

Разходите възлизат на 11 330 лв. 
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ІV. Анализ на   изпълнението на сметка за чужди средства с код 33 на Община 

Якоруда към 31.12.2020 г. 

Наличност в началото на годината 17 148 лв., в края на годината –/- 19 865/лв. 

V. Анализ на просрочените задължение и вземания  

За просрочени се считат задълженията и вземанията  които не са уредени в договорения срок. 

  Просрочените вземания на Община Якоруда към 31.12.2020 год. са в размер на 111 260 лв. 

Просрочените вземания от МДТ възлизат на 111 260 лв.  

Ф И Н А Н С О В     П Р Е Г Л Е Д 

        През отчетната 2020 година „Строител – 2001” ЕООД, гр.Якоруда осъществяваше дейността си, както и при 

предходните години, концентрирана в три основни дейности, а именно : строителна дейност, транспортни и 

механизирани услуги и основно сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване в Община Якоруда. 

         Строителната дейност се изразяваше главно в ремонт и поддържане на уличната мрежа. Сметосъбирането и 

сметоизвозването за изминалата 2020 година  е на стойност 108 621.00 лв., а услугите по комунална дейност – 

215 241 лв. По важни ремонти за изтеклата година са: ремонт на тротоари и улици, ремонт на общински плувен 

басейн, СМР на общински пазар – гр.Якоруда, ремонт на  ул. ”П.Яворов” и ул. ”Изгрев” в град Якоруда, СМР в 

кметствата Юруково, Конарско и Аврамово. 

          Фирмата разполага със сметосъбирачна кола „СКАНИЯ”                                                                                                                                                                                                                                                                   

за малки  контейнери тип „Бобър”, „ШАСИ”,  камион „Камаз“, Багер JCB , кола Мерцедес за тъжни ритуали, 

машини и съоръжения за извършване на строителство и механизирани услуги - бетоново и варово стопанство. 

          През зимните месеци „Строител – 2001” ЕООД почиства улиците в града и пътищата в съставните населени 

места от натрупания сняг. На разположение са трактор „Т150К”, сметосъбирачна кола “Скания“ с гребло и Багер 

JCB .  

           Средносписъчният състав към 31.12.2020 г. e 72 човека, от тях 30 жени. Средната работна заплата е  600.00 

лв. 

           Разходите към 31.12.2020 г.  са 966 024.33 лева, от които разходи за материали - 118 539.72 лв., разходи за 

външни услуги - 206 473.43 лв., разходи за заплати – 512 888.32 лв., разходи за социално осигуряване – 101 769.00 

лв., разходи за амортизации – 16 642.46лв, други разходи – 9 709.75 лв. /банкови  такси и данъци  към Община 

Якоруда – такса битови отпадъци, данък сгради, данък МПС , командировки, наеми /. 

      Общо приходите по Отчета за приходи и разходи са 975 445.01 лева. Фирмата реализира печалба в размер на 8 

420.68 лева. 

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / 
ТРРЮЛНЦ 

СТРОИТЕЛ-2001 ЕООД 101551993 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА 
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АКТИВ 
 

 
Раздели, групи, статии 

 
Код на 
реда 

Сума - хил.лв. 

текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 

A. Записан, но невнесен капитал 01000   
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи    
I. Нематериални активи    

Продукти от развойна дейност 02110   
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни 
права и активи 

 
02120 

  

Търговска репутация 02130   
Предоставени аванси и нематериални активи  в процес на изграждане 02140   

в т. ч. предоставени аванси 02141   
Общо за група I 02100   
II. Дълготрайни материални активи    

Земи и сгради 02210 152 152 

Земи 02211   
Сгради 02212 152 152 

Машини, производствено оборудване и апаратура 02220 40 40 

Съоръжения и други 02230 126 126 

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 02240   
в т. ч. предоставени аванси 02241   

Общо за група ІI 02200 318 318 

III. Дългосрочни финансови активи    
Акции и дялове в предприятия от група 02310   

в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления 02311   
Предоставени заеми на предприятия от група 02320   
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия 02330   

в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления 02331   
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия 02340   
Дългосрочни  инвестиции 02350   

в това число:    
Дългови ценни книжа (облигации) 02351   
Капиталови ценни книжа (акции и дялове) 02352   
Инвестиционни имоти 02353   

Други заеми 02360   
Изкупени собствени акции номинална стойност 02370   

Общо за група III 02300   
IV. Отсрочени данъци 02400   
Общо за раздел Б 02000 318 318 
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АКТИВ 

 
Раздели, групи, статии 

Код на 
реда 

Сума - хил.лв. 

текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 

В. Текущи (краткотрайни) активи    

І. Материални запаси    

Суровини и материали 03110 55 5 

Незавършено  производство 03120   

в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод 03121   

Продукция и стоки 03130 2 1 

Продукция 03131   

Стоки 03132 2 1 

Предоставени аванси 03140   

Общо за група I 03100 57 6 

II. Вземания    

Вземания от клиенти и доставчици 03210   

в т.ч. над 1 година 03211   

Вземания от предприятия от група 03220   

в т.ч. над 1 година 03221   

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия 03230   

в т.ч. над 1 година 03231   

Други вземания 03240 19 48 

в т.ч. над 1 година 03241   

Общо за група II 03200 19 48 

III. Инвестиции    

Акции и дялове в предприятия от група 03310   

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320   

Други инвестиции 03330   

в това число:    

Дългови ценни книжа (облигации) 03331   

Капиталови ценни книжа (акции и дялове) 03332   

Общо за група III 03300   

IV. Парични средства    

Kасови наличности и сметки в страната 03410 4 10 

Касови наличности в лева 03411 2 4 

Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412   

Разплащателни сметки 03413 2 6 

Блокирани парични средства 03414   

Парични еквиваленти 03415   

Касови наличности и сметки в чужбина 03420   

Касови наличности в лева 03421   

Касови наличности във валута 03422   

Разплащателни сметки във валута 03423   

Блокирани парични средства във валута 03424   

Общо за група IV 03400 4 10 

Общо за раздел В 03000 80 64 

Г. Разходи за бъдещи периоди 04000   
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Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 398 382 

ПАСИВ 

 
Раздели, групи, статии 

Код на 
реда 

Сума - хил.лв. 

текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 

А. Собствен капитал    

I. Записан капитал 05100 265 265 

Акционерен капитал 05110   

Котирани акции на финансовите пазари 05111   

Некотирани акции на финансовите пазари 05112   

Други видове записан капитал 05120 265 265 

в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски) 05121   

ІІ. Премии от емисии 05200   

ІІІ. Резерв от последващи оценки 05300 88 88 

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти 05310 88 88 

IV. Резерви    

Законови резерви 05410   

Резерв, свързан с изкупени собствени акции 05420   

Резерв съгласно учредителен акт 05430   

Други резерви 05440   

в т. ч. допълнителни резерви 05441   

Общо за група ІV 05400   

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години    

Неразпределена печалба 05510   

Непокрита загуба 05520 -118 -126 

Общо за група V 05500 -118 -126 

VІ. Текуща печалба (загуба) 05600 8 8 

Общо за раздел А 05000 243 235 

Б. Провизии и сходни задължения    

Провизии за пенсии и други подобни задължения 06100   

Провизии за данъци 06200   

в т.ч. отсрочени данъци 06210   

Други провизии и сходни задължения 06300   

Общо за раздел Б 06000   

В. Задължения    

Облигационни заеми 07100   

До 1 година 07101   

Над 1 година 07102   

в това число:    

Конвертируеми облигационни заеми 07110   

До 1 година 07111   

Над 1 година 07112   

Задължения към финансови предприятия 07200   

До 1 година 07201   
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Над 1 година 07202   

Получени аванси 07300 58 41 

До 1 година 07301 58 41 

ПАСИВ 

 
Раздели, групи, статии 

Код на 
реда 

Сума - хил.лв. 

текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 

Задължения към доставчици 07400 43 63 

До 1 година 07401 43 63 

Над 1 година 07402   

Задължения по полици 07500   

До 1 година 07501   

Над 1 година 07502   

Задължения към предприятия от група 07600   

До 1 година 07601   

Над 1 година 07602   

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия 07700   

До 1 година 07701   

Над 1 година 07702   

Други задължения 07800 54 43 

До 1 година 07801 54 43 

Над 1 година 07802   

в това число:    

Към персонала 07810 16 9 

До 1 година 07811 16 9 

Над 1 година 07812   

Осигурителни задължения 07820   

До 1 година 07821   

Над 1 година 07822   

Данъчни задължения 07830 26 29 

До 1 година 07831 26 29 

Над 1 година 07832   

Общо за раздел В 07000 155 147 

До 1 година 07001 155 147 

Над 1 година 07002   

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди 08000   

Финансирания 08001   

Приходи за бъдещи периоди 08002   

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500 398 382 
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Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / 
ТРРЮЛНЦ 

СТРОИТЕЛ-2001 ЕООД 101551993 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА 
 

 

 
Наименование на разходите 

Код на 
реда 

Сума - хил. лв. 

текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 

А. Разходи    
І. Разходи за оперативна дейност    
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство 10100   
Разходи за суровини, материали и външни услуги 10200 325 469 

Суровини и материали 10210 119 250 

Външни услуги 10220 206 219 

Разходи за персонала 10300 615 689 

в това число:    
Разходи за възнаграждения 10310 513 575 

в т. ч. компенсируеми отпуски 10311   
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) 10320 102 114 

от тях: осигуровки, свързани с пенсии 10321   
Разходи за амортизация и обезценка 10400 17 17 

Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни  материални и нематериални активи 10410 17 17 

Разходи за амортизация 10411 17 17 

в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг 
(само за предприятията, прилагащи МСС) 

 

 
10413 

  

Разходи от обезценка 10412   
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи 10420   

Други разходи 10500 10 8 

в това число:    
Балансова стойност на продадените активи 10510 7 8 

Провизии 10520   
Общо за група I 10000 967 1 183 

ІІ. Финансови разходи    
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като 
текущи (краткосрочни) активи 

 

 
11100 

  

в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 11110   
Разходи за лихви и други финансови разходи 11200   

в това число:    
Разходи, свързани с предприятия от група 11210   
Отрицателни разлики от операции с финансови активи 11220   

от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг 
(само за предприятията, прилагащи МСС) 

 

 
11201 

  

Общо за група II 11000   
Б. Печалба от обичайна дейност 14000 8 8 

Общо разходи (І + ІІ) 13000 967 1 183 

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 14100 8 8 

III. Разходи за данъци от печалбата 14200   
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък 14300   
Г. Печалба (В - III - IV) 14400 8 8 

Всичко (Общо разходи + III + IV + Г) 14500 975 1 191 
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СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА 

Раздел I. Приходи от оперативна дейност  

Видове 
Код на 

реда 

Отчет за 

годината 

а б 1 

Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС) 15500 975 

в т. ч. приходи от населението* 15510  
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител 15600  
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи 
по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки 

 
15700 

 

в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти 15710  
от тях: от страни членки на ЕС 15711  

Приходи от услуги по производство на ишлеме 15800  
в т. ч. на чуждестранни клиенти 15810  

Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда ** 15900  
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1) 15950  

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги. 

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. 

Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. 

продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

 
Наименование на приходите 

Код на 
реда 

Сума - хил. лв. 

текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 

А. Приходи    
І. Приходи от оперативна дейност    
Нетни приходи от продажби 15100 975 1 191 

Продукция 15110 1 5 

Стоки 15120 2 4 

Услуги 15130 972 1 182 

в това число:    
Приходи от търговско-посредническа дейност 15131   
Приходи от наеми 15132   
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме 15133   

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство 15200   
Разходи за придобиване на активи по стопански начин 15300   

в т. ч. със строителен характер 15310   
Други приходи 15400   

в това число:    
Приходи от финансирания 15410   

от тях: от правителството 15411   
Приходи от продажби на суровини и материали 15420   
Приходи от продажби на дълготрайни активи 15430   

Общо за група I 15000 975 1 191 

ІІ. Финансови приходи    
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия 16100   

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група 16110   
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи 16200   

в т. ч. приходи от предприятия от група 16210   
Други лихви и финансови приходи 16300   

в това число:    
Приходи от предприятия от група 16310   
Положителни разлики от операции с финансови активи 16320   
Положителни разлики от  промяна на валутни курсове 16330   

Общо за група II 16000   
Б. Загуба от обичайна дейност 19000   
Общо приходи (І + ІІ) 18000 975 1 191 

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) 19100   
Г. Загуба (В + III + IV ) 19200   
Всичко (Общо приходи + Г) 19500 975 1 191 



(Хил. левове) 
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Видове 
Код на 
реда 

Отчет за 
годината 

а б 1 

Разходи за външни услуги 31000 206 

в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица 31010  
Застраховки 31110 5 

в т. ч. социални застраховки 31111  
Суми по граждански договори и хонорари 31120 70 

в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател 31121 70 

Наеми 31130  
в т. ч. на дълготрайни материални активи 31131  

Суми по договор с подизпълнител 31140 119 

в т.ч. със строителни фирми 31141  
Плащания на агенции за набиране на персонал 31150  
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги 31160 5 

Нает транспорт 31170  
Текущ ремонт  на собствени активи 31180  

в това число на:   
Сгради 31181  
Машини и оборудване 31182  

Разходи за ремонт на наети активи 31260  
Консултантски дейности 31190 7 

в това число:   
Юридически 31191  
Счетоводни и одиторски 31192  

Рекламни дейности 31200  
Други 31210  

в това число:   
За доставяне на вода 31211  
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други) 31212  
За събиране и третиране на отпадъци 31213  

Разходи за наем на дълготрайни материални активи с право на ползване по оперативен лизинг 

(само за предприятията, прилагащи МСС) 

 

 
31001 

 

 

Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1) 

Видове 
Код на 
реда 

Отчет за 
годината 

а б 1 

Разходи за суровини и материали 21000 119 

Енергийни  продукти  * 21110 96 

в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства 21111 90 

Вода 21120 8 

Суровини и материали за производствено потребление 21135 15 

Други 21140  
*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които 
се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за 
транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за 
производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба. 
 

Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, 
кол. 1) 
и разходи за наем на ДМА с право на ползване по оперативен 
лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Хил. левове) 

Видове 
Код на 
реда 

Отчет за 
годината 

а б 1 

Други разходи 41000 10 



(Хил. левове)  
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Раздел V. Дивиденти (след приспадане на данъци) 

Балансова стойност на продадените активи 41100 7 

Стоки 41110 7 

Суровини и материали 41120  
Млади животни и животни за угояване 41130  
Дълготрайни материални и нематериални активи 41140  

Разходи за командировки 41200  
Други 41300 3 

в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи 41310  

 

*    Резидентен сектор 

Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен 
икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва 
икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече). 
Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен 
икономически интерес в тази държава. 

** Нерезидентен сектор (Останал свят) 

Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други 
икономически връзки с резидентни единици. 

Показатели 
Код на 
реда 

Отчет за 
годината 

а б 1 

Получени приходи от дивиденти от: 51100  
Резидентен сектор* 51120  

Нефинансови  предприятия 51121  

Финансови  предприятия 51122  

Държавно управление 51123  

Домакинства 51124  

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) 51125  

Нерезидентен сектор (Останал свят)** 51130  

Нефинансови  предприятия 51131  

Финансови  предприятия 51132  

Държавно управление 51133  

Домакинства 51134  

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) 51135  
Сума на дивидента, определена с решение на Общото събрание за разпределяне 
(след приспадане на данъци) на: 

 
51200 

 

Резидентен сектор* 51220  

Нефинансови  предприятия 51221  

Финансови  предприятия 51222  

Държавно управление 51223  
Домакинства 51224  

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) 51225  

Нерезидентен сектор (Останал свят)** 51230  

Нефинансови  предприятия 51231  

Финансови  предприятия 51232  

Държавно управление 51233  

Домакинства 51234  

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) 51235  



 
ел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1) (Хил.   левове) 
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Код по 
КИД-2008 

Дейности 
Код на 
реда 

Отчет за 
годината 

а б в 1 

00 Общо 61000 975 

01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 60001  
02 Горско стопанство 60002  
03 Рибно стопанство 60003  
05 Добив на въглища 60005  
06 Добив на нефт и природен газ 60006  
07 Добив на метални руди 60007  
08 Добив на неметални материали и суровини 60008  
09 Спомагателни дейности в добива 60009  
10 Производство на хранителни продукти 60010  
11 Производство на напитки 60011  
12 Производство на тютюневи изделия 60012  
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 60013  
14 Производство на облекло 60014  
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 60015  

 
16 

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 
производство на изделия от слама и материали за плетене 

 
60016 

 

17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 60017  
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 60018  
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 60019  
20 Производство на химични продукти 60020  
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 60021  
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 60022  
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 60023  
24 Производство на основни метали 60024  
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 60025  
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 60026  
27 Производство на електрически съоръжения 60027  
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 60028  
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 60029  
30 Производство на превозни средства, без автомобили 60030  
31 Производство на мебели 60031  
32 Производство, некласифицирано другаде 60032  
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 60033  
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 60035  
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 60036  
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги) 60037  

38.1 Събиране на отпадъци 60381 585 

38.2 Обработване и обезвреждане на отпадъци 60382  
38.3 Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци 60383  
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 60039  
41 Строителство на сгради 60041  
42 Строителство на съоръжения 60042 374 

43 Специализирани строителни дейности 60043  
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 60045  
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 60046  
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 60047 16 

49 Сухопътен транспорт 60049  
50 Воден транспорт 60050  
51 Въздушен транспорт 60051  
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 60052  
53 Пощенски и куриерски дейности 60053  
55 Хотелиерство 60055  



 
ел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1) (Хил.   левове) 
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Код по 
КИД-2008 

Дейности 
Код на 
реда 

Отчет за 
годината 

а б в 1 

58 Издателска дейност 60058  
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 60059  
60 Радио- и телевизионна дейност 60060  
61 Далекосъобщения 60061  
62 Дейности в областта на информационните технологии 60062  
63 Информационни услуги 60063  

 
64 

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно 
осигуряване 

 
60064 

 

65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 60065  
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 60066  
68 Операции с недвижими имоти 60068  
69 Юридически и счетоводни дейности 60069  
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 60070  
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 60071  
72 Научноизследователска и развойна дейност 60072  
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 60073  
74 Други професионални дейности 60074  
75 Ветеринарномедицинска дейност 60075  
77 Даване под наем и оперативен лизинг 60077  
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 60078  
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 60079  
80 Дейности по охрана и разследване 60080  
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 60081  
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 60082  
84 Държавно управление 60084  
85 Образование 60085  
86 Хуманно здравеопазване 60086  

86.0 в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения 60860  
87 Медико-социални грижи с настаняване 60087  
88 Социална работа без настаняване 60088  
90 Артистична и творческа дейност 60090  
91 Други дейности в областта на културата 60091  
92 Организиране на хазартни игри 60092  
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 60093  
94 Дейности на организации с нестопанска цел 60094  
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 60095  
96 Други персонални услуги 60096  
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 60097  

 
98 

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление 

 
60098 

 

99 Дейности на екстериториални организации и служби 60099  

Раздел VІІ. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление. 

Прилаган метод за оценка 
Код на 
реда 

Отбележете със знак „Х“ 
един от прилаганите методи 

а б 1 

Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO) 70001  
Среднопретеглена стойност 70002 Х 
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO) 70003  
Конкретно определена стойност 70004  

 

56 Ресторантьорство 60056  
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РЕШЕНИЕ № 45/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

 

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  от ЗСПЗЗ и във връзка 

с  постъпило искане с вх. № 04.05-44/05.11.2020 год. от Алиш Юсуфов Османов, 

представител на наследници на Юсуф Байрамов Османов чрез Общинска служба по 

земеделие – Якоруда за предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл.19 от 

ЗСПЗЗ, Общински съвет - Якоруда   

РЕШИ: 

Предоставя на Общинска служба по земеделие – Якоруда, във връзка с цитираното 

по-горе искане на основание &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  от ЗСПЗЗ от Началника 

на ОСЗ – Якоруда до Кмета на Община Якоруда и искане по чл.45д, ал.1 от ППЗСПЗЗ 

следния  имот: 

 

1. ПИ с идентификатор 87338.423.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Якоруда, с площ 6138 кв.м., образуван от част от ПИ с идентификатор 

87338.423.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Якоруда с обща 

площ 16057 кв.м., местност „Цървула”, описан в Решение № 640 от 02.02.1995 година 

на Поземлена комисия – гр. Якоруда; 
 

 

РЕШЕНИЕ № 46/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.37а от Наредба за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество -гр.Якоруда и 

във връзка с постъпило заявление с вх. № 94.00-2139/16.06.2021 год. от Али Мустафов 

Мутков, Общински съвет – Якоруда  

 

 

РЕШИ: 

 

         І. Одобрява изготвената от независим лицензиран оценител инж.Цветан Селмединов 

пазарна оценка на следния недвижим имот – частна общинска собственост, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 2854/ 05.02.2021 г., находящ се в кв.25а по плана на гр. 

Якоруда, община Якоруда, а именно: 
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 Урегулиран поземлен имот ІV с пл. № 1444, кв. 25а по плана на гр. Якоруда, 

община Якоруда. Площ на имота – 423.00 кв.м. – 5 950.00 лв. /пет хиляди 

деветстотин и петдесет лева/ без ДДС; 
 

         ІІ. Дава съгласие Кмета на община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов да извърши 

всички необходими действия по продажбата на земя, частна общинска собственост, на 

собственика на законно построена върху нея сграда /къща/, представляваща УПИ ІV с пл. 

№ 1444, кв. 25а по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, площ на имота – 

423.00кв.м., върху който е отстъпено право на строеж с Договор № 08-12-

178/06.06.1988 год.  

 

РЕШЕНИЕ № 47/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА чл 8, ал.9 от ЗОС и чл.5 ал.3 от 

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-

гр.Якоруда, Общински съвет – Якоруда 

 

Р Е Ш И: 

 

 

        Актуализира Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2021 година, приета с Решение № 11 от Протокол № ОбС -01/12.02.2021 г. в 

частта:  

 

1. РАЗДЕЛ III. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

като добавя следните недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот II в кв. 99А по плана на гр. Якоруда, община Якоруда. 

Площ на имота - 325.00 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1223/ 

17.08.2017 г.; 

 

 Урегулиран поземлен имот XIV в кв. 117 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда. 

Площ на имота - 350.00 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 254/ 

12.07.2011 г.; 
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 Урегулиран поземлен имот XV в кв. 117 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда. 

Площ на имота - 311.00 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 253/ 

04.07.2011 г.; 
 

 

РЕШЕНИЕ № 48/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.37а от Наредба за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - гр.Якоруда и 

във връзка с постъпило заявление с вх. № 94.00-2248/23.06.2021 год. от Пламен 

Светлозаров Даилов, Общински съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

         І. Одобрява изготвената от независим лицензиран оценител инж.Цветан Селмединов 

пазарна оценка на следния недвижим имот – частна общинска собственост, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1223/ 17.08.2017 г., находящ се в кв.99А по плана на гр. 

Якоруда, община Якоруда, а именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот II в кв. 99А по плана на гр. Якоруда, община 

Якоруда. Площ на имота – 325.00 кв.м. – 4 200.00 лв. /четири хиляди и двеста 

лева/ без ДДС; 
 

         ІІ. Дава съгласие Заместник – кмета на Община Якоруда - Беди Осман да извърши 

всички необходими действия по продажбата на земя, частна общинска собственост, на 

собственика на законно построена върху нея сграда /къща/, представляваща УПИ II в кв. 

99А по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, площ на имота – 325.00кв.м., върху 

който е отстъпено право на строеж с Договор № 08.12-05/24.01.1986 год.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 49/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

 

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

собственост и чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество – гр. Якоруда, Общински съвет гр. Якоруда   

РЕШИ: 

       І. Дава съгласие Кмета на Община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов да открие 

процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ лекарски кабинет, етаж 
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първи, южно изложение, с площ 18.25 кв.м. и прилежащите към него 8.00 кв.м. 

представляващи част от общите части, в масивна двуетажна сградата /Бивша общинска 

болница – поликлиника/ – частна  общинска собственост, находяща се в кв.70, УПИ ХІІ, 

пл.№ 1069, описан в Акт за частна общинска собственост № 1181/01.12.2016  год., за срок 

от 5 /пет/ години.  

 

       Началната тръжна цена е в размер на 6.00 лв./кв.м. на месец без ДДС, съгласно 

Приложение №1 за базовите наемни цени към Наредба за реда на придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Якоруда. Помещението ще се използват за 

лекарски кабинет.  

  

       ІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на Община Якоруда - 

инж.Нуредин Кафелов да сключи договори за наем на описания по-горе недвижим имот - 

частна общинска собственост след провеждането на неприсъствен публичен търг. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

         На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общинския съвет –Якоруда  

                    РЕШИ: 

       Приема отчета за изпълнение на  Регионална програма за управление на отпадъците на 

общините-Разлог, Банско, Белица и Якоруда за отчетната 2020 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 51/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл. 24, т.1 от ЗРР и чл.21, ал. 1 от 

ППЗРР, Общински съвет - гр. Якоруда 

 

РЕШИ: 

Приема „План за интегрирано развитие на община Якоруда за периода 2021-

2027 г.”, съгласно приложенията.  

 

Приложения:  
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1. План за интегрирано развитие на община Якоруда за периода 2021-2027г.;  

2. Мотиви към проекта на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Якоруда за 

периода 2021-2027 г.; 

3. Покана – уведомление за обществено обсъждане от 26.05.2021г.; 

4. Справка за постъпили /непостъпили възражения, мнения, становища. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 52/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

 

На  основание чл. 21, ал. 1, т.6 и ал.2 от  ЗМСМА, във  връзка  с чл.  68, 

ал.1 и ал.2 от  Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.294, т.1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет - гр. 

Якоруда. 

 

РЕШИ: 

Дава съгласие за съществуването на самостоятелни маломерни и слети 

паралелки и дофинансира общинските училища за учебната 2021 – 2022 

година, както следва: 

- Средно училище „Св.св.Кирил и Методий” – гр.Якоруда; 

- Основно училище  „Неофит  Рилски”- село Бел Камен; 

- Обединено училище „Васил Левски"- село Юруково; 

- Обединено училище „Гоце Делчев”- село Смолево; 

- Обединено училище „Братя Миладинови” – село Конарско 

 

с    допълнителни средства  извън  определените по единни  разходни 

стандарти, ако това е необходимо, като размера на допълнителните средства се 

определя от Кмета на община Якоруда в съответствие с разпоредбите на 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование  и ще бъде за сметка на икономии и увеличаване на 

местни приходи от местни дейности. 

 

РЕШЕНИЕ № 53/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 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: 
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        Одобрява извършените разходи за командировки за периода 19.05.2021 год. -  

05.08.2021 год. на Кмета на Община Якоруда – инж.Нуредин Кафелов в размер на 0.00 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 54/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , Общински съвет –Якоруда 

РЕШИ: 

        Одобрява извършените разходи за изплащане на еднократни помощи, на крайно 

нуждаещи се жители на Община Якоруда за периода 19.05.2021 год. – 05.08.2021 год., в 

размер на 2 650.00 лева /две хиляди шестстотин и петдесет лева/. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 55/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

 

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

администрация и във връзка с чл.15 ал.3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - 

гр. Якоруда 

 

РЕШИ: 

Приема  НАРЕДБА за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане 

на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на 

общински дълг.  

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 56/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС,  чл. 31, ал.1, т.1, чл.32, 

ал.3 и чл. 37, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество - Якоруда, Общински съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

https://sofia.obshtini.bg/doc/10071/0/#p4796015
https://sofia.obshtini.bg/doc/10071/0/#p4796015
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        І. Одобрява изготвената от независим лицензиран оценител инж. Цветан Селмединов 

пазарна оценка на следния недвижим имот – частна общинска собственост, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 253/12.07.2011 г., находящ се в кв. 117 по плана на гр. 

Якоруда, община Якоруда, а именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот XV, кв. 117 по плана на гр. Якоруда, община 

Якоруда. Площ на имота – 311.00 кв.м. за сумата от 12 400.00 лв. /дванадесет 

хиляди и четиристотин лева/ без ДДС; 
                

      ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов да открие 

процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за продажбата на горепосочения 

недвижим имот, описан в Акт за частна общинска собственост № 253/ 12.07.2011 г., 

находящ се в кв. 117 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, при начална тръжна цена 

по така изготвената пазарна оценка. 

 

      ІІІ. 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 . 

 

 

РЕШЕНИЕ № 57/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.37а от Наредба за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - гр. Якоруда и 

във връзка с постъпило заявление с вх. № 94.00-2596/14.07.2021 год. от Цветка Матеева 

Петрова, Общински съвет – Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

         І. Одобрява изготвената от независим лицензиран оценител инж. Цветан Селмединов 

пазарна оценка на следния недвижим имот – частна общинска собственост, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 254/12.07.2011 г., находящ се в кв. 117 по плана на гр. 

Якоруда, община Якоруда, а именно: 
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 Урегулиран поземлен имот XІV, кв. 117 по плана на гр. Якоруда, община 

Якоруда. Площ на имота – 350.00 кв.м. – 14 000.00 лв. /четиринадесет хиляди 

лева/ без ДДС; 
 

         ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов да извърши 

всички необходими действия по продажбата на земя, частна общинска собственост, на 

собственика на законно построена върху нея сграда /къща/, представляваща УПИ XІV, кв. 

117 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, площ на имота – 350.00 кв.м., върху 

който е отстъпено право на строеж с Договор № 08.00-32/15.01.2015 год. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 58/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

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

администрация,  чл.134, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за устройство на територията, и във връзка 

с постъпило  заявление с наш вх.9400-1413 / 15.04.2021 г. от инж. Нуредин Мусов Кафелов 

– Кмет на Община Якоруда, Общински съвет - Якоруда  

 

 

РЕШИ 

 

1. Одобрява задание за проектиране на изменение на Общия устройствен план (ОУП) 

на община Якоруда, приет с Решение № 65 / Протокол № ОбС-04 / 08.06.2018 г. на 

Общински съвет-Якоруда, в обхват: поземлени имоти с идентификатори 

86101.27.10,  86101.27.11, 86101.27.18, 86101.27.25, 86101.27.19, 86101.27.23, 

86101.27.24, 86101.27.20, 86101.27.21, 86101.28.15, 86101.28.23, 86101.28.24, 

86101.28.6, 86101.28.5, 86101.28.4, 86101.28.16 по КККР на село Юруково, община 

Якоруда, местност  „Каменако“. 

2. Разрешава изработването на изменение на Общия устройствен план  (ОУП) на 

община Якоруда, приет с Решение № 65 / Протокол № ОбС-04 / 08.06.2018 г. на 

Общински съвет-Якоруда, в обхват: поземлени имоти с идентификатори 

86101.27.10, 86101.27.11, 86101.27.18, 86101.27.25, 86101.27.19, 86101.27.23, 

86101.27.24, 86101.27.20, 86101.27.21, 86101.28.15, 86101.28.23, 86101.28.24, 

86101.28.6, 86101.28.5, 86101.28.4, 86101.28.16 по КККР на село Юруково, община 

Якоруда, местност „Каменако“ с цел предвиждане на жилищна малкоетажна зона 

със свободно или свързано парцеларно застрояване – селище „Жм1“ и смесена 

многофункционална зона с малкоетажно застрояване „Смф 1“. 
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РЕШЕНИЕ № 59/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

Върнато със Заповед № ОА-АК-213 от 27.08.2021 г. на областен управител на област 

Благоевград – г-н Бисер Михайлов за ново обсъждане 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 24, ал. 1 и ал. 3 от Закона 

за вероизповеданията, Общински съвет гр.Якоруда,  

РЕШИ: 

        Дава съгласие Кмета на община Якоруда – инж.Нуредин Кафелов да предприеме 

процедура по издаване на заповед и сключване на договор за дарение на имот – публична 

общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот  №XVI, кв. 55 по плана 

на град Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с площ от 2 100 кв.м., собственост 

на община Якоруда, видно от Акт за публична общинска собственост № 2360/06.01.2020 

година на Главно мюфтийство в Република България.     

 

 

  РЕШЕНИЕ № 60/ПРОТОКОЛ №ОбС-04/13.08.2021 година 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал 2 и чл. 27, ал. 1 от 

Устава на НСОРБ, Общински съвет-Якоруда 

РЕШИ: 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 

Република България представителя на Общинския съвет 

    Золейка Али Иланска                  Председател на Общински съвет-Якоруда 

     (трите имена)                                                        (позиция в ОбС) 

 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото 

събрание, той ще бъде заместван от 

Емине Мустафа Сапунджиева     Заместник-Председател на Общински съвет-

Якоруда   

 

(трите имена)                                                                    (позиция в ОбС)
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