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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-06/13.10.2021 година 

гр. Якоруда 

 

РЕШЕНИЕ № 63/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 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-77/01.10.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за промяна 

мястото на предоставяне на социалната услуга Дневен център за деца с 

увреждания – гр. Якоруда; 

3. Предложение с вх. №ОбС-78/04.10.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно отпускане на финансова 

подкрепа на Храм „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Якоруда и на 

Джамията в гр. Якоруда;  

4. Предложение с вх. №ОбС-79/04.10.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов  относно даване съгласие за поемане 

на общински дългосрочен дълг; 

5. Предложение с вх. №ОбС-80/04.10.2021 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване извършените 

разходи за командировки на Кмета на Община Якоруда за периода 

06.08.2021 г. – 04.10.2021 г.; 

6. Предложение с вх. №ОбС-81/04.10.2021 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 06.08.2021 г. – 04.10.2021 г.; 

7. Предложение с вх. №ОбС-82/04.10.2021 г. от Кмета 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 – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените 

от Община Якоруда продажби; 

8. Предложение с вх. №ОбС-83/04.10.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно приемане уточнения план на 

бюджет 2021 г. по приходна и разходна част по функции, групи и 

дейности към 30.06.2021 г.; 

9. Предложение с вх. №ОбС-84/05.10.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно актуализиране на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2021 г.; 

10.  Предложение с вх. №ОбС-85/05.10.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената 

от независим лицензиран оценител оценка на ПИ с пл. № 1874, 

находящ се в кв. 100 по плана на гр. Якоруда и откриване на процедура 

за провеждане на неприсъствен публичен търг за продажба на 

посочения имот; 

11.  Предложение с вх. №ОбС-86/05.10.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно намаляване на пазарната 

оценка на имот – ЧОС, УПИ III, находящ се в кв. 119 по плана на гр. 

Якоруда; 

12.   Предложение с вх. №ОбС-87/05.10.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно намаляване на пазарната 

оценка на имот – ЧОС, УПИ V, находящ се в кв. 119 по плана на гр. 

Якоруда; 

13.  Предложение с вх. №ОбС-88/06.10.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно отпускане на финансова 

помощ за инвитро процедура; 

14.  Предложение с вх. №ОбС-89/06.10.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно дарение на кухненски 

инвентар от ДЦДУ-гр. Якоруда на Детска градина Община Якоруда; 

15.  Предложение с вх. №ОбС-90/07.10.2021 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 Юсеин 

Салихов Алишков; 

16.  Предложение с вх. №ОбС-91/12.10.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно даване на принципно 

съгласие недвижим имот – ПОС, представляващ напорен водопровод 

от водовземни съоръжения „Трещеник – 1,2, 3 Вс, „Нехтенски чучур” 

и „Баненско езеро” да се ползва от Кооперация „Паралел 2000” за 

целите на експлоатацията на ВЕЦ „Якоруда” при условия за наем; 

17.  Предложение с вх. №ОбС-92/12.10.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на ПУП – 
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Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV 

за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ /СКТ №1076 на 

път II-84 „Баня – Якоруда” с възложител Агенция „Пътна 

инфраструктура”; 

18.  Предложение с вх. №ОбС-93/12.10.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие Община 

Якоруда да кандидатства с проектно предложение по Покана за 

кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021, Министерство 

на енергетиката, програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност”, „Енергийна ефективност в 

сгради” и предоставяне за нуждите за изпълнение на проекта сградата 

на минералната баня, находяща се в землището на гр. Якоруда, м. 

„Сливина”; 

19.  Предложение с вх. №ОбС-94/12.10.2021 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие Договор № 

08.00-575/25.06.2013 г.  за учредяване право на строеж върху 

общински имот, сключен между Община Якоруда и Джемал Исмаил 

Мурте, да бъде удължен с 10 /десет/ години; 

20.  Разни 

 

 

РЕШЕНИЕ № 64/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 година 

 

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

и местната администрация, чл.84 от Правилника за прилагане на закона за 

социалните услуги, във връзка с чл. 87, ал. 1 от същия и Заповед № РД-01-

1896/03.09.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане,  Общински съвет- гр.Якоруда 

 

 

РЕШИ: 
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1. Дава съгласие за промяна на мястото на предоставяне на 

социалната услуга Дневен център за деца с увреждания – гр. 

Якоруда  

От адрес: гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, ул.“Цар 

Борис III“ №70 

 

На адрес:  гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, ул. 

„Добро ниве“ № 6А 

при следните параметри: 

 

1.1. Вид на социалната услуга: Дневен център за деца с увреждания; 

1.2. Брой на потребителите на социалната услуга „Дневен център за 

деца с увреждания", за които се осигурява финансиране от държавния 

бюджет – 20 деца; 

1.3. Начин на организация и управление на социалната услуга: за 

организация и управление, администриране и контрол на социалната 

услуга –15 щ. бр; 

1.4. Място за предоставяне на социалната услуга: 

- администриране на услугата – гр. Якоруда, община Якоруда, област 

Благоевград, ул. „Добро ниве“ № 6А. Същата е частна общинска 

собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

125/29.08.2005 г.); 

1.5. Дата, от която започва предоставянето на социалната услуга на 

новия адрес: 01.10.2021 г. 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Якоруда да извърши всички 

последващи действия по изпълнение на решението. 

 

РЕШЕНИЕ № 65/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 година 
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      На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет –Якоруда  

 

РЕШИ: 

        Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа на Храм „Св. св. 

Кирил и Методий” – гр. Якоруда в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лв. и на 

Джамията в гр. Якоруда в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лв. Средствата 

са необходими за извършване на ремонтни дейности в двата храма. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 66/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 година 

      На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2, чл. 4, т.1 и т. 6, чл. 

17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, Наредба за условията 

и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза  за местните 

дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Якоруда и Наредба за управлението на 

общинския дълг на Община Якоруда, Общински съвет –Якоруда  

РЕШИ: 

I. Дава съгласие Община Якоруда да поеме общински 

дългосрочен дълг при следните условия: 

 

1. Максимален размер на дълга – 1 500 000 /един милион и 

петстотин хиляди/ лева; 

 

2. Валута на дълга – български лева /BGN/; 

 

3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков 

кредит за финансиране на разходи за основен и текущ ремонт 

на градска инфраструктура; 

 

4. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху 

настоящи и бъдещи приходи на общината, Залог по реда на 
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Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи 

вземания по бюджетната сметка на Община Якоруда, по която 

постъпват настоящи и бъдещи приходи на Община Якоруда, 

съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за 

публичните финанси и общата изравнителна субсидия на 

Община Якоруда съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси; 

 

5. Срок за усвояване – до 12 месеца от датата на подписване на 

Договора за кредит; 

 

6.  Условията за погасяване: 

 

6.1. Краен срок за погасяване 6 /шест/ години от датата на 

Договора за кредит, с включен 1 годишен гратисен период за 

главница, на равни месечни вноски, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за 

предсрочно погасяване; 

 

6.2. Източници за погасяване – собствени приходи на 

общината /чл. 45, ал.1, т. 1 букви от „а” до „ж” от Закона за 

публичните финанси /ЗПФ/ и обща изравнителна субсидия 

съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗПФ/; 

 

7. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други: 

 

7.1. Максимален лихвен процент – плаващ, формиран като 

ОЛП на БНБ плюс надбавка, не по-висока от 2.5 % процентни 

пункта; 

 

7.2. В случай на просрочие на погасителна вноска по 

главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен 
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процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен процент 

по т. 7.1., завишен с предложена от участниците надбавка; 

 

7.3. Такси и комисионни: 

 Такса за управление – 0.50 % годишно върху размера 

на дълга; 

 

 Такса ангажимент – 1.00 % за периода до пълно 

усвояване на кредита; 

 

II.    На основание чл. 17, ал. 3 от Закона за общинския дълг 

възлага и делегира права на Кмета на Община Якоруда да 

проведе процедура за избор на институция, която да осигури 

необходимото финансиране; да подпише договора за кредит и 

учреди залог; както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. I. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 67/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 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 

06.08.2021 год. -  04.10.2021 год. на Кмета на Община Якоруда – 

инж.Нуредин Кафелов в размер на 0.00 лв. 

 

РЕШЕНИЕ № 68/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 година 

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

        Одобрява извършените разходи за изплащане на еднократни помощи, 

на крайно нуждаещи се жители на Община Якоруда за периода 06.08.2021 

год. – 04.10.2021 год., в размер на 18 500.00 лева /осемнадесет хиляди и 

петстотин лева/. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 69/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 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 идентификатор 87338.651.10 /осем, седем, три, 

три, осем, точка, шест, пет, едно, точка, едно, нула/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Якоруда, 

одобрена със Заповед РД-18-722/15.10.2019 г. на изп. д. на АГКК, 

местност “Сливина”, с трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване - нива, 8 /осма/ категория, с 

обща площ от 1180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м., номер по 

предходен план 651010 /шест, пет, едно, нула, едно, нула/, описан в 

Акт за частна общинска собственост № 1184/ 11.04.2017 год. - на  5 

900.00 лева /пет хиляди и деветстотин лв./ без ДДС; 
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 Поземлен имот с идентификатор 87338.504.8 /осем, седем, три, 

три, осем, точка, пет, нула, четири, точка, осем/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Якоруда, одобрена със Заповед 

РД-18-722/15.10.2019 г. на изп. д. на АГКК, местност “Драгиовец”, с 

трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно 

ползване - нива, 8 /осма/ категория, с обща площ от 373 /триста 

седемдесет и три/ кв.м., номер по предходен план 504008 /пет, нула, 

четири, нула, нула, осем/, описан в Акт за частна общинска 

собственост № 2582/ 15.10.2020 год. - 1 865.00 лева /хиляда 

осемстотин шестдесет и пет лева/ без ДДС; 

 

 Поземлен имот с идентификатор 87338.504.9 /осем, седем, три, 

три, осем, точка, пет, нула, четири, точка, девет/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Якоруда, одобрена със Заповед 

РД-18-722/15.10.2019 г. на изп. д. на АГКК, местност “Драгиовец”, с 

трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно 

ползване - нива, 8 /осма/ категория, с обща площ от 504 /петстотин и 

четири/ кв.м., номер по предходен план 504009 /пет, нула, четири, 

нула, нула, девет/, описан в Акт за частна общинска собственост № 

2583/ 15.10.2020 год. - 2 520.00 /две хиляди петстотин и двадесет 

лева/ без ДДС; 

 

 Общинска сграда № 7 с търговско предназначение със застроена 

площ 40.00 кв.м., находяща се в парцел IX, кв. 63 по плана на гр. 

Якоруда, описана в Акт за частна общинска собственост № 

2426/08.06.2020 год. - 18 009.00 лева /осемнадесет хиляди и девет 

лв./ без ДДС; 

 

 Поземлен имот с планоснимачен № 1818 /едно, осем, едно, осем/, 

кв. 77 /седемдесет и седем/ по плана на гр. Якоруда, община 

Якоруда,  с площ – 19.00 /деветнадесет/ кв.м., описан в Акт за 

частна общинска собственост № 2855/11.02.2021 год. - 350.00 лева 

/триста и петдесет лв./ без ДДС; 

 

 Поземлен имот с планоснимачен № 1819 /едно, осем, едно, девет/, 

кв. 103 /сто и три/ по плана на гр. Якоруда, община Якоруда,  с площ 

– 58.00 /петдесет и осем/ кв.м., описан в Акт за частна общинска 
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собственост № 2856/11.02.2021 год. - 3 100.00 лева /три хиляди и 

сто лв./ без ДДС; 
 

 Складово помещение 3 /три/ с  площ  8.92 /осем, точка, девет, две/ 

кв.м. на етап груб строеж, находящо се в сутерена на четириетажна 

масивна сграда – частна общинска собственост, описана в Акт за 

частна общинска собственост № 191/27.10.2009 год., находяща се в 

кв.70, УПИ І, пл. № 1069 по плана на гр. Якоруда, описан в Акт за 

общинска собственост № 191 / 27.10.2009 год. - 1060.00 лв. /хиляда 

и шестдесет лв./ без ДДС; 

 

2. Одобрява извършените от Община Якоруда продажби, след 

проведени процедури по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.37а от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество – Якоруда, както следва: 

 

 1/2 идеална част от Урегулиран поземлен имот V /пети/, кв. 1 

/едно/ по плана на с. Юруково, община Якоруда, с обща площ на 

имота 775.00 /седемстотин седемдесет и пет/ кв.м., описан в Акт за 

частна общинска собственост № 2576/ 05.10.2020 г. - 3 225.00 лв. 

/три хиляди двеста двадесет и пет лв./ без ДДС; 
 

 Урегулиран поземлен имот ІI /втори/ в кв. 99А /деветдесет и девет 

А/ по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, с площ – 325.00 /триста 

двадесет и пет/ кв.м., описан в Акт за частна общинска 

собственост № 1223/ 17.08.2017 г. - 4 200.00 лв. /четири хиляди и 

двеста лв./ без ДДС; 
 

 Урегулиран поземлен имот ІV /четири/, планоснимачен № 1444 

/едно, четири, четири, четири/ в кв. 25а /двадесет и пет а/ по плана 

на гр. Якоруда, община Якоруда, с площ  – 423.00 /четиристотин 

двадесет и три/ кв.м., описан в Акт за частна общинска 

собственост № 2854/ 05.02.2021 г. - 5 950.00 лв. /пет хиляди 

деветстотин и петдесет лв./ без ДДС; 
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РЕШЕНИЕ № 70/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 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.137 ал.2 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 информацията за уточнения план на бюджета за 2021 год. по 

приходната и разходната част по функции, групи и дейности към 

30.06.2021 г.е както следва: 

 

1.1.ПО ПРИХОДА, в т.ч.:    - 10 703 376 лв. 

За делегирани от държавата дейности  -   7 844 910 лв. 

За местни дейности     -   2 858 466 лв. 

 /разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/; 

 

1.2.ПО РАЗХОДА, в т.ч.:    - 10 703 376 лв. 

За делегирани от държавата дейности  -   7 844 910 лв. 

За местни дейности     -   2 858 466 лв. 

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

Приложение№ 1/; 

 

 

 

2.Приема информацията за изпълнение на бюджета към 30.06. 2021 год., 

както следва: 
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 2.1.ПО ПРИХОДА     - 5 268 179 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 3 934 063 лв. 

За местни дейности     - 1 334 116 лв. 

  /разпределен по параграфи съгласно Приложение №1,/; 

 

 2.2.ПО РАЗХОДА     - 5 268 179 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 3 768 625 лв. 

За местни дейности     - 1 499 554 лв. 

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

Приложение№ 1/; 

 

3. Приема  информацията за състоянието на Общинския дълг за първото 

полугодие за 2021 год.,съгласно приложение №2; 

4. Приема информацията на поименен списък за  капиталови разходи към 

30.06.2021 год.,по обекти и източници на финансиране на Община 

Якоруда, съгласно Приложение № 3 

5. Приема информацията за касовото изпълнение на сметките за средства 

от Европейския съюз и фондове на бенефициенти на Кохезионния и 

Структурните фондове към Национален фонд и Разплащателна агенция 

към ДФ „Земеделие”  и други европейски средства към 30.06.2021 год. на 

Община Якоруда: /пр.№4,5,6./ 

6. Приема информацията  за чужди средства с код 33 съгласно Приложение 

№ 7. 

 

 

 

                                                                                                               Приложение №1 
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ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ  НА БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА 

     НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара-  Бюджет  уточнен план   отчет към  

ПАРАГРАФИ граф 2021 г. към 30.06.2021 30.06.2021 г. 

1 2 3 4 5 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР         

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ         

Приходи и доходи от собственост 2400   3 528 3 528 

     -прих. от продажби и услуги 2404   3528 3528 

     -приходи от наеми на имущество 2405       

 получени дарения 4630       

    - реализ. курсови разлики 3601   0 -3 

    - реализ. курсови разлики 3601     -3 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:     3 528 3 525 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ         

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 6 598 339 6 707 453 3 756 746 

        а/обща допълваща субсидия 3111 6 598 339 6612710 3 671 490 

  3118   1605   

        б/целеви трансфери 3128   93138 85 256 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:   6 598 339 6 707 453 3 756 746 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС 6100   415 983 415 983 

       Получени трансфери 6100   408684 408 684 

       Получени трансфери по ПВЗ 6105   7299 7 299 

ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка 7600     -158292 

ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ 8803 -48591 -48591 12382 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – лева 9501 706631 706631 706631 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – валута 9502 59 906 59906 59 906 

ОСТАТЪК В КРАЯ НА ПЕРИОДА -ЛЕВА 9507     -804 465 

ОСТАТЪК В КРАЯ НА ПЕРИОДА -ВАЛУТА 9508     -58 353 
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ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:   7 316 285 7 844 910 3 934 063 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР         

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ         

Патентен данък 103 9 000 9000 7 667 

Имуществени данъци 1300 475 000 475 000 318 625 

     -данък върху недвижимите имоти 1301 78 000 78000 61 158 

     -данък върху превозните средства 1303 327 000 327000 215 432 

     -данък при придоб.на имущ.по дар. 1304 45 000 45000 31 325 

     -туристически данък 1308 25 000 25000 10 710 

Други данъци 2000       

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   484 000 484 000 326 292 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ         

Приходи и доходи от собственост 2400 111 000 111 000 38 138 

     -прих. от продажби и услуги 2404       

     -приходи от наеми на имущество 2405 51 000 51000 21 445 

     -приходи от наеми на земя 2406 60 000 60000 16 693 

     -лихви 2408       

Общински такси 2700 385 500 385 500 243 445 

     -за ползване на детски градини  2701 40 000 40000 28 766 

     -за ползване на детски ясли 2702       

     -за ползване на пазари,тържища,панаири 2705 7 000 7000 3 169 

     -за битови отпадъци 2707 270 000 270000 184 333 

     -за ползване на домашен социален патронаж 2704 36 000 36000 11 708 

     -за технически услуги 2710 8 000 8000 4 350 

     -за административни услуги 2711 24 500 24500 11 119 

     -за гробни места 2715       

     -за притежаване на куче 2717       

     -други общински такси 2729       
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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара-  Бюджет  уточнен план   отчет към  

ПАРАГРАФИ граф 2021 г. към 30.06.2021 30.06.2021 г. 

1 2 3 4 5 

Глоби и административни наказания 2800 18 000 18 000 13 042 

     -глоби,санкции,нак.лихви 2802 1 500 1500 4 240 

     -  наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски 2809 16 500 16500 8 802 

Други неданъчни приходи 3600 2500 2500 621 

     -други общински такси 3619 2500 2500 621 

    - реализ. курсови разлики 3601       

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност 3700 -32 500 -32 500 -14 915 

    -внесен ДДС 3701 -30 000 -30000 -13 061 

    -внесен данък 3702 -2 500 -2500 -1 854 

Приходи от продажба на общинско имущество 4000 0 0 38 599 

     -приходи от продажба на сгради 4022     6 800 

     -приходи от продажба на други ДМА 4029       

     -приходи от продажба на НДА 4030     622 

     -приходи от продажба на земи  4040     31 177 

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   484 500 484 500 318 930 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ   968 500 968 500 645 222 

          

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ         

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 1 655 500 1 901 228 636 832 

       а/обща изравнителна субсидия 3112 1 216 200 1216200 636 775 

       б/целева субсидия за капиталови разходи 3113 439 300 439300   

       в/целеви трансфери 3118   245728 57 

       г/възстановени целеви субсидии 3120       

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ   1 655 500 1 901 228 636 832 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 6100 -192 200 -192 200 504 271 

Получени трансфери  6101     615 635 
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Предоставени трансфери отчисления за община Разлог 6102 -192 200 -192200 -111 364 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  И СЕС 6200     -428 645 

Получени тренсфери 6201       

Предоставени трансфери 6202     -428 645 

Предоставени трансфери от ПУДОС 6401       

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

Всичко финансиране на дефицита       -203 967 

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     200 000 

Получени далгосрочни заеми от банки в страната 8312       

Погашения по  краткоср. заеми от банки в страната 8321     -400 000 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната 8322       

Погашения по крат. Заеми от други лица в страната 8381     -3 967 

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

Чужди средства 8803 -52 474 -52474 -52 881 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – лева 9501 233 284 233284 233 284 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – валута 9502 128 128 128 

ОСТАТЪК В КРАЯ НА ПЕРИОДА -ЛЕВА 9507       

ОСТАТЪК В КРАЯ НА ПЕРИОДА -ВАЛУТА 9508     -128 

ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:   2 612 738 2 858 466 1 334 116 

          

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   9 929 023 10 703 376 5 268 179 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   9 929 023 10 703 376 5 268 179 

     

     

     НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на  Бюджет  уточнен план   отчет към  

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2021 г. към 30.06.2021 30.06.2021 г. 
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1 2 3 4 5 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР         

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"- избори 117   58039 44716 

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" 122 892 900 929793 329 730 

Общинска администрация преходен остатък   36 893     

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   179 217 179 217 237 774 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 42 698 42698 5 757 

Отбранително-мобилизационна подготовка 282 100 760 100760 20 241 

Превантивна дейност за намаляване на вредните  последствия от  

бедствия и  аварии 283 27 707 27707 211 776 

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия и 

производствени аварии 284       

Доброволни формирования за защита при бедствия 285 8 052 8052   

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   5 391 517 5 497 820 2 435 752 

Целодневни детски градини 311 1 132 820 1121799 594 196 

Общообразователни училища 322 3 728 927 4298647 1 777 811 

Общообразователни училища преходен остатък 322 529 770     

Други дейности по образованието 389   77374 63 745 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"   139 722 129 192 48 541 

Детски ясли,млечни кухни и яслени групи 431 30 617 30617 8 986 

Здравен кабинет в детско заведение и училища 437 101 884 98575 39 555 

Здравен кабинет в детско заведение и училища 437 7 221     

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   572 680 947 493 610 189 

Център за обществена подкрепа 526 169 520 203459 65 650 

Център за обществена подкрепа- преходен остатък 526 33 939     

Дневни центрове за  деца с увреждания 551 187 180 208222 94 700 

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

Програми временна заетост 532 61 374 7299 9 415 

Лични асистенти 562 99 625 411519 409 805 

Асистентска подкрепа 561   99625 19 332 
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Други служби по соц.осигуряване и потпомагане   589   17369 11 287 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   103 356 103 356 61 923 

Читалища 738 103 356 103356 61 923 

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"         

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

          

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР   7 316 285 7 844 910 3 768 625 

     

     НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на  Бюджет  уточнен план   отчет към  

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2021 г. към 30.06.2021 30.06.2021 г. 

1 2 3 4 5 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР         

          

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"   490 000 490 367 345 531 

Общинска администрация 122 360 000 360367 304 607 

Общински съвет 123 130 000 130000 40 924 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   40 000 40 000 13 080 

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка  311 40 000 40000 13 080 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   600 000 845 361 351 239 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 100 000 100000 42 938 

  283 500 000 500000 234 693 

Ликвидиране на последици от стихиини бедзтвия и 

производствени аварии 284   245361 73 608 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   150 000 150 000 84 342 

Домашен социален патронаж 524 150 000 150000 84 342 

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

лични асистенти 562       

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"   1 196 038 1 196 038 561 630 

Водоснабдяване и канализация 603 74 000 74000   
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Осветление на улици и площади 604 88 151 88151 41 656 

Бани и перални 605       

Изграждане,ремонт и подд. на уличната мрежа 606 546 887 546887 95 975 

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие 619 110 000 110000 148 791 

Озеленяване 622 45 000 45000 17 762 

Чистота 623 212 000 212000 116 922 

Други дейности по опазване на околната среда 629 120 000 120000 140 524 

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   10 000 10 000 3 360 

Спортни бази,спорт за всички 714 7000 7000 3 360 

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 3000 3000   

Други дейности по културата 759       

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"   114 700 114 700 138 588 

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

Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища 832 114700 114700 138 588 

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

Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"   12 000 12 000 1 784 

Разходи по лихви 910 12000 12000 1 784 

Други разходи, некласиф в другите функции 997       

ДОФИНАНСИРАНЕ       0 

Общинска администрация 122       

Целодневни детски градини и ОДЗ 311       

Здравен кабинет в детско заведение и училища 437       

Читалища 738       

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР   2 612 738 2 858 466 1 499 554 
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                                                                                                                              Приложение №2

            

            

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА КЪМ 

30.06.2021 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 

200 000 

5114 Якоруда № 42/Протокол 

№ОбС-

04/10.02.2020 г. 

69 935 „Порше Лизинг БГ”  

ЕООД 

49 374 

Общо:   469 935  249 374 

 

 

                                                                                                                               Приложение №3

 ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2021 ГОДИНА ПО ОБЕКТИ И 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

ОТЧЕТ 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 

№  по 

ред 

Наименование и местонахождение на 

обектите 

ПЛАН 

01.01.2021 

ОТЧЕТ 

30.06.2021 

 Текущ ремонт и рехабилитация на част от  

улична мрежа на територията на град 

Якоруда 

  

 Улица „Иван Попкостов” 40 200  
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 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  

   

 

ОТЧЕТ 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 

ОТЧЕТ 

30.06.2021 

01. "Реконструкция и обновяване на площад и 

градска градина, УПИ III и УПИ V, кв. 67 

по плана на град Якоруда" 

7 587 49 637 

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

Черна Места община Якоруда ПМС 

№352/10.12.2020 г. 

500 000 179 961 

    

 ОБЩО: 507 587 229 598 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение   №4 

 

ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 Г.  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА  

Наименование  №§§ РАЗЧЕТ ОТЧЕТ 
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2021   30.06.2021 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ     

Приходи  275 203 294 818 

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) 63-00 270 180 234 753 

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  91 543 

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  -13 932 

ІІІ.Депозити и средства по сметки    

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

Наличност в края на периода    (9507 до 9512)(-) 95-07  -22 569 

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

    

Разходи  275 203 294 818 

Функция    
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                                                                                                      Приложение   №5 

 

  ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 Г.  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА  

Наименование  №§§ РАЗЧЕТ 

2021   

ОТЧЕТ  

30.06.2021 

 

Други европейски средства      

Приходи   54 431  

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    

Всичко  трансфери     

ІІ.Временни безлихвени заеми     

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

Дейност    

Заплати и възнагр.за перс,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 111 768 155 130 

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00   

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00 21 612 31 342 

Издръжка 10-00 141 823 94 457 

Стипендии 40-00   

Други текущи трансфери за домакинства 42-19  13 889 

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

Капиталови трансфери 55-00   
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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  54 431  

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     

Функция   54 431  

Дейност     

Заплати и възнагр.за перс,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00  1 732  

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00    

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00  332  

Издръжка 10-00  52 367  

Стипендии 40-00    

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

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

Капиталови трансфери 55-00    

Всичко разходи:     
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                                                                                                       Приложение   № 6 

 

ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 Г.  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА  

 

Наименование  №§§ РАЗЧЕТ 

2021   

 

Програма за развитие на селските райони    

Приходи    

І .Трансфери  3 380 636 578 101 

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

Трансфери м/у бюдж. И извънб.с/ки(+/-) 62-00 857 947 428 645 

Трансфери м/у извънбюдж.с/ки/ф(нето) 63-00 2  143 265 -307 559 

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 66 749 

Врем.безл.заеми м/у  извънб.с/ки/фондове 77-00   

Всичко временни безлихвени заеми:    

Чужди средства 9310  610 342 

ІІІ.Депозити и средства по сметки    

Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)  421 410 421 410 

Наличност в края на периода    (9507 до 9512)(-)   -641 486 

Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) 95-00   
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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 10-00 163 718 86 880 

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 3 216 918 491 221 

Капиталови трансфери 55-00   

Всичко разходи:  3 380 636 578 101 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение   №7 

 

ОТЧЕТ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА С КОД 33 КЪМ 30.06.2021 Г.   В ЛЕВА  

Наименование  №§§    

     

Приходи     
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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    

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 22 957   

ІІІ.Депозити и средства по сметки     

Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+) 95-01 19 865   

Наличност в края на периода    (9507 до 9512)(-) 95-07 -42822   

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    
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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:     

 

 

РЕШЕНИЕ № 71/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 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: 

 

 Поземлен имот с пл. № 1874 в кв. 100 по плана на гр. Якоруда, 

община Якоруда. Площ на имота - 105.00 кв.м., описан в Акт за 

частна общинска собственост № 3169/ 11.08.2021 г.; 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 72/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 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, 
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управление и разпореждане с общинско имущество - Якоруда, 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 № 

3169/11.08.2021 г., находящ се в кв.100 по плана на гр. Якоруда, община 

Якоруда, а именно: 

 

 Поземлен имот с пл. № 1874 в кв. 100 по плана на гр. Якоруда, 

община Якоруда. Площ на имота – 105.00 кв.м. за сумата от 3 700 

лв. /три хиляди и седемстотин 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 № 3169/11.08.2021 г., находящ се в кв. 100 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 № 73/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.77, ал.13 от Наредба за реда 

на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 

Якоруда, Общински съвет – Якоруда 
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РЕШИ: 

         Поради неявяване на кандидати за участие в неприсъствен публичен 

търг, обявен със Заповед № 152 от 26.08.2021 год. на Кмета на Община 

Якоруда за продажбата на следния недвижим имот – частна общинска 

собственост, а именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот III, с пл. № 1643, в кв. 119 по плана на 

гр.Якоруда, с площ 2851 кв.м., ведно с построената върху имота 

масивна едноетажна сграда – КОРПУС № 2, със застроена площ 864 

кв.м., описан в Нотариален акт № 129, том II, рег. № 1944, дело № 

305 / 2011 год.; 

 

 намалява началната тръжна цена, одобрена с Решение № 120 

/Протокол № ОбС – 10/29.10.2020 год. на Общински съвет – Якоруда с 10 

%, както следва: 

 

 За Урегулиран поземлен имот III, с пл. № 1643, в кв. 119 по плана 

на гр.Якоруда, с площ 2851 кв.м., ведно с построената върху имота 

масивна едноетажна сграда – КОРПУС № 2, със застроена площ 864 

кв.м., описан в Нотариален акт № 129, том II, рег. № 1944, дело № 

305 / 2011 год. от 275 000.00 лева /двеста седемдесет и пет хиляди 

лв./ без ДДС на 247 500.00 лева /двеста четиридесет и седем 

хиляди и петстотин лв./ без ДДС; 
 

 

РЕШЕНИЕ № 74/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 година 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.77, ал.13 от Наредба за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 

Якоруда, Общински съвет – Якоруда  

 

РЕШИ: 
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         Поради неявяване на кандидати за участие в неприсъствен публичен 

търг, обявен със Заповед № 191 от 02.12.2020 год. и Заповед № 153 от 

26.08.2021 год. на Кмета на Община Якоруда за продажбата на следния 

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

 

 Урегулиран поземлен имот V, с пл. № 1643, в кв. 119 по плана на 

гр. Якоруда, с площ 2588 кв.м., ведно с построената в имотa масивна 

едноетажна сграда – столова и кухня, със застроена площ 660 кв.м., 

описан в Нотариален акт № 129, том II, рег. № 1944, дело № 305 / 

2011 год.; 

 

 намалява началната тръжна цена, одобрена с Решение № 121 

/Протокол № ОбС – 10/29.10.2020 год. на Общински съвет – Якоруда с 10 

%, както следва: 

 

 За Урегулиран поземлен имот V, с пл. № 1643, в кв. 119 по плана 

на гр. Якоруда, с площ 2588 кв.м., ведно с построената в имотa 

масивна едноетажна сграда – столова и кухня, със застроена площ 

660 кв.м., описан в Нотариален акт № 129, том II, рег. № 1944, дело 

№ 305 / 2011 год. от 179 000.00 лева /сто седемдесет и девет хиляди 

лв./ без ДДС на 161 100.00 лева /сто шестдесет и една хиляди и 

сто лв./ без ДДС; 
 

 

РЕШЕНИЕ № 75/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 година 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с постъпило 

искане в Община Якоруда – Молба с вх. № 9400-3550/06.10.2021 г., 

Общински съвет –Якоруда  

РЕШИ: 

          Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа в размер на 

2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева, необходима за извършване на ин 

витро процедура. 
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РЕШЕНИЕ № 76/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 година 

 

На основание чл .21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-

01-1896/03.09.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга 

Дневен център за деца с увреждания – гр. Якоруда, Общински съвет –

Якоруда  

РЕШИ: 

 

1. Разрешава да се дари от ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ – ГРАД ЯКОРУДА в полза на ДЕТСКА 

ГРАДИНА – ОБЩИНА ЯКОРУДА, кухненски инвентар, 

съхраняван в сградата, в която се помещава към момента Дневен 

център за деца с увреждания – гр. Якоруда. Необходимостта от 

използването на същия е отпаднала поради факта, че на основание 

Заповед № РД-01-1896/03.09.2021 г. на Изпълнителния директор на 

Агенция за социално подпомагане се променя мястото на 

предоставяне на услугата. 

 

2. За направеното дарение да бъде съставен и подписан Приемо-

предавателен протокол с подробен опис на дарения инвентар към 

него. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 77/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 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. № 92-00-550/13.08.2015 год. 

от Сабри Юсеин Алишков, представител на наследници на Юсеин Салихов 

Алишков чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда за предоставяне 

на имоти, придобити от Общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - 

Якоруда   
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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. Имот № 641022 с площ  3.315 дка, образуван от част от имот № 

641019 с обща площ 3.673 дка, находящ се в землището на 

гр.Якоруда, местност „Буковец”, описан в Решение № 2071 от 

04.04.1997 година на Поземлена комисия – гр.Якоруда; 
 

 

РЕШЕНИЕ № 78/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 година 

Върнато със Заповед № ОА-АК-284 от 27.10.2021 г. на областен 

управител на област Благоевград – г-н Николай Шушков за ново 

обсъждане 

 

        На основание чл.31, ал.2, т.3 от Наредба за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество – гр. Якоруда, 

Общински съвет гр. Якоруда   

                               

                                                                    РЕШИ: 

       І.  Дава принципно съгласие недвижим имот – публична общинска 

собственост, представляващ напорен водопровод от водовземни 

съоръжения Трещеник – 1, 2, 3, ВС „Нехтенски чучур” и „Баненско езеро” 

да се ползва от Кооперация „Паралел 2000“ за целите на експолатацията на 

ВЕЦ „Якоруда“ (за водопренасяне) при категорични условия за наем, като 

бъде определен режим на работата на ВЕЦ-а. 
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Условията за ползване (наемна цена, режим на ВЕЦ, срок на 

договор) ще бъдат окончателно определени в договор за наем, който ще 

бъде сключен между Община Якоруда и  Кооперация „Паралел 2000“. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 79/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 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 – ПУП – Парцеларен план  

изграждане на кабелна захранваща линия HH 1 kV за нуждите на 

стационарна контролна единица АУЗПТ / СКТ № 1076 на Път II-84 

„Баня-Якоруда” км 87+500, част от електронна система за събиране на 

таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база 

изминато разстояние за превозни средства с обща техническа 

допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки 

автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т. 

(електронна винетка) с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 80/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 година 

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

местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Якоруда  

 

РЕШИ: 

1. Общински съвет - Якоруда дава съгласие Община Якоруда да 

кандидатства с проектнo предложение по Покана за кандидатстване 
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с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА 

ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 - 

2021, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ПРОГРАМА 

„ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, 

ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“, „Енергийна eфективност в сгради“. 

2. Дава съгласие кмета на общината да подпише споразумение за 

партньорство с партньор от страните донори. 

3. Възлага на кмета на общината да осъществи всички необходими 

стъпки по съвместното кандидатстване, реализацията и отчитането на 

проекта. 

4. Предоставя за нуждите на изпълнение на проекта сградата на 

минералната баня, находяща се в землището на гр. Якоруда, местност 

„Сливина“, ПИ с идентификатор 87338.616.51 по КК и КР на гр. Якоруда, 

община Якоруда. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 81/ПРОТОКОЛ №ОбС-06/13.10.2021 година 

Върнато със Заповед № ОА-АК-283 от 27.10.2021 г. на областен 

управител на област Благоевград – г-н Николай Шушков за ново 

обсъждане 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8, и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 

постъпило заявление с вх. № 94.00-2306/25.06.2021 год. и заявление с вх. 

№ 94.00-94.00-3603/12.10.2021год.  от Джемал Исмаил Мурте, Общински 

съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

        І. Дава съгласие да бъде удължен с 10 /десет/ години, считано от 

12.08.2018 г., срокът на Договор № 08.00-575/12.08.2013 г. за учредяване 

право на строеж върху общински имот, сключен между Община Якоруда и 

Джемал Исмаил Мурте. 

      ІІ. Възлага на Кмета на Община Якоруда – инж. Нуредин Кафелов да 

сключи с приобретателя Джемал Исмаил Мурте анекс към договора за 

отстъпено право на строеж за срока по т. 1. 

 


