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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-03/14.04.2022 година 

гр. Якоруда 
 

РЕШЕНИЕ № 07/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 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-04/14.02.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

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

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при Община Якоруда за 2021 г. и 

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалното 

поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните за 2022 

г.; 

3. Предложение с вх. №ОбС-09/10.03.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Наредба за организацията 

и дейността на клубовете за пенсионери в Община Якоруда; 

4. Предложение с вх. №ОбС-10/10.03.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно откриване на Клуб на пенсионера в гр. 

Якоруда и предостяване на помещение за ползване; 

5. Предложение с вх. №ОбС-11/10.03.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените разходи 

за командировки на Кмета на Община Якоруда за периода 17.12.2021 г. 

– 31.03.2022 г.; 

6. Предложение с вх. №ОбС-12/10.03.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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г.; 

7. Предложение с вх. №ОбС-13/10.03.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Наредба за стопанисване 

и управление на гробищните паркове на територията на Община 

Якоруда; 

8. Предложение с вх. №ОбС-14/10.03.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Наредба за управление 

на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на 

Община Якоруда и отмяна на съществуващата Наредба за условията и 

реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени 

отпадъци  на територията на Община Якоруда; 

9. Предложение с вх. №ОбС-15/30.03.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно приемане на Проектобюджета на 

Община Якоруда за 2022 г.; 

10.  Предложение с вх. №ОбС-16/01.04.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно упълномощаване за актулизиране на 

заповед за възлагане на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания, на звено „Социални дейности и проекти” като 

Услуга от общ икономически интерес, считано от 01.04.2022 г.; 

11.  Предложение с вх. №ОбС-17/04.04.2022 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 Фатима 

Сали Хасан; 

12.  Предложение с вх. №ОбС-18/04.04.2022 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 Авуша 

Мусова Сакаталиева; 

13.  Предложение с вх. №ОбС-19/05.04.2022 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 Неджибе 

Юсаинова Кунчова; 
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14.  Предложение с вх. №ОбС-20/07.04.2022 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 17.12.2021 г. – 31.03.2022 г.; 

15.  Предложение с вх. №ОбС-21/07.04.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за започване 

на процедура за сключване на договор за покупко-продажба на 

недвижим имот, собственост на ПК „Мусала” - ПИ с пл. № 1816, 

находящ се в УПИ VI, кв. 67 по плана на гр. Якоруда; 

16.  Предложение с вх. №ОбС-22/07.04.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за 

предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от недвижим 

имот – ПОС, представляващ I /първи/ етаж от сграда на кметство с. 

Смолево, община Якоруда – ПИ с пл. № 41 на Детска градина – Община 

Якоруда за срок от 5 /пет/ години; 

17.  Предложение с вх. №ОбС-23/07.04.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на изготвената 

от независим лицензиран оценител пазарна оценка на недвижим имот – 

ЧОС, находящ се в м. „Трещеник”, землището на гр. Якоруда – ПИ с 

идентификатор 87338.671.6 и откриване на процедура за провеждане на 

неприсъствен публичен търг за продажба на горепосочения недвижим 

имот; 

18.  Предложение с вх. №ОбС-25/12.04.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно отпускане на финансова 

подкрепа, необходима за закупуване на хранителни продукти, които ще 

бъдат раздадени на членовете от Съюза на слепите на територията на 

Община Якоруда за посрещане на Великденските празници; 

19.  Предложение с вх. №ОбС-26/12.04.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на задание за 

проектиране на Подробен устройствен план–план за регулация за 

образуване на  нови УПИ: I-65 „за жс”, II-65 „за жс”, III-65 „за жс”, IV-

65 „за жс”, V-65 „за жс” в нов кв.2 по плана на  местност „Трещеник”, 

община Якоруда и план за улична регулация за две нови улици по плана 

на местност „Трещеник”, община Якоруда в обхват поземлени имоти с 

идентификатори 87338.670.58 и 87338.670.65 по КККР на град Якоруда, 

община Якоруда; 

20.  Предложение с вх. №ОбС-27/12.04.2022 г. от Кмета на Община 
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Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на задание за 

проектиране на Подробен устройствен план–план за регулация за 

образуване на  нови УПИ: I-50 „за жс”, II-50 „за жс”, III-50 „за жс”, IV-

50 „за жс”, V-50 „за жс”, VI-50 „за жс”, VII-50 „за жс”, VIII-50 „за жс”, 

IX-50 „за жс”, X-50  „за жс” в нов кв.1 по плана на  местност 

„Трещеник”, община Якоруда и план за улична регулация за нова улица 

по о.т. 1- о.т. 8 по плана на местност „Трещеник”, община Якоруда в 

обхват поземлени имоти с идентификатори 87338.670.50, 87338.670.58, 

87338.670.63 по КККР на град Якоруда, община Якоруда; 

21.  Предложение с вх. №ОбС-28/13.04.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно намаляване на началната 

тръжна цена на недвижим имот-ЧОС, одобрена с Решение № 

74/Протокол № ОбС -06/13.10.2021 г. - УПИ V, с пл. № 1643, в кв. 119 

по плана на гр.Якоруда; 

22.  Предложение с вх. №ОбС-29/13.04.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно намаляване на началната 

тръжна цена на недвижим имот-ЧОС, одобрена с Решение № 

73/Протокол № ОбС -06/13.10.2021 г. - УПИ III, с пл. № 1643, в кв. 119 

по плана на гр.Якоруда; 

23.  Предложение с вх. №ОбС-30/13.04.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на задание за 

проектиране на Подробен устройствен план–изменение на плана за 

регулация и застрояване в обхват кв.50, кв.51 и кв.23А по плана на 

гр.Якоруда, община Якоруда за образуване на нов УПИ IV „За култова 

сграда” в кв.51, както и разширение на север на УПИ V „За основно 

училище” и УПИ VI „За култова сграда” в кв.23А за сметка на площта 

на УПИ VII „ За озеленяване” и изменение на плана за улична регулация 

на улица по О.Т.238-О.Т.254 по плана на гр.Якоруда, община Якоруда; 

24.  Запознаване с Протокол № 72 от 08.02.2022 г.  на Окръжен съд-

Благоевград; 

24.1. Решение № 1430 от 26.03.2015 г. на Районен съд-Разлог; 

24.2. Изпълнителен лист № 9151 от 03.09.2020 г. на Окръжен съд-

Благоевград; 

25. Предложение с вх. №ОбС-30/13.04.2022 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно изменение и допълнение на Решение № 

97/Протокол № ОбС -08/29.12.2022 г.; 

26. Разни 
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РЕШЕНИЕ № 08/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

 

Общински съвет – град Якоруда реши: 

 

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

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

ал. 2  от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните приема: 

 

1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при 

община Якоруда за 2021 година. 

 

2. Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалното  

поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните – 2022 

година. 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 09/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

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

местната администрация, Общински съвет- гр.Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

Приема  НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете за 

пенсионери в Община Якоруда. 
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РЕШЕНИЕ № 10/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

Върнато със Заповед № ОА-АК-162  от 03.05.2022 г. на областен управител 

на област с административен център Благоевград – г-н Валери Сарандев за 

ново обсъждане 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1 

от НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в 

Община Якоруда, Общински съвет- гр.Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

1. Открива Клуб на пенсионера в град Якоруда и предоставя за 

ползване от същия помещение, представляващо КАФЕ – 

АПЕРАТИВ „СТРОИТЕЛ“, находящо се на приземния етаж на 

Спортна зала – гр. Якоруда.  

2. Възлага на Кмета на Община Якоруда да извърши необходимите 

действия по изпълнение на Решението. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 11/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 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 17.12.2021 

год. -  31.03.2022 год. на Кмета на Община Якоруда – инж.Нуредин Кафелов 

в размер на 0.00 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 12/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 
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           На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за 

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

управление и разпореждане с общинско имущество – Якоруда, Общински 

съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

           Приема  Годишна програма за управление и разпореждане с имотите 

- общинска собственост за 2022 година. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 13/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

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

местната администрация, Общинския съвет –Якоруда 

                  РЕШИ: 

1. Приема ,,Наредба за стопанисване и управление на гробищните паркове 

на територията на община Якоруда“. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 14/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

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

местната администрация, във връзка с чл. 22, ал.1 от ЗУО, Общинския съвет 

–Якоруда  

                    РЕШИ: 

1. Отменя действащата към момента в община Якоруда ,,Наредба 

за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 

разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни 

отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, 

масово разпространени отпадъци  на територията на Община 

Якоруда“, приета с решение № 60/ПРОТОКОЛ № ОбС-

06/12.07.2017 г. 

2. Приема Наредба за управление на отпадъците и поддържане, и 

опазване на чистотата на територията на община Якоруда. 
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РЕШЕНИЕ № 15/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1,във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  

от ЗМСМА; чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси,  във 

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ПМС № 31/17.03.2022 г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година и Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

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

Община Якоруда, Общински съвет-Якоруда 

 

РЕШИ: 

1. ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2022 ГОД. 

КАКТО СЛЕДВА: 

   1.1.По прихода в размер на  11 179 950 лв./съгласно Приложение №1/в 

т.ч.: 

  1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 

7 292 899 лв., в т.ч.: 

 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 

на 7 216 633 лв. 

 1.1.1.2.Преходен остатък от 2021 год. в размер на 186 085  

лв.,разпределен съгласно Приложение № 2 

 1.1.1.3.Преходен остатък от 2021 год. във валута по левова 

равностойност  в размер на 38 671 лв.,разпределен съгласно Приложение№ 

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

 1.1.1.4.Чужди средства на разпореждане - /-148 490 лева/./По проекти 

във функция образование/. 

 1.1. 2. Приходи за местни дейности в размер на  3 887 051 лв. в т.ч. 

 1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 580 000 лв./съгласно приложение 

№1/ 

 1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 444 800 лв./съгласно 

приложение №1/ 
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 1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 200 000 лв. 

1.1.2.4.За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 

– 111 900 лв. 

 1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 

размер на 559 900 лв.,  

 1.1.2.6. Преходен остатък от 2021 год. в размер на 152 394 лв. 

разпределен съгласно Приложение № 2 

 1.1.2.7.Предоставени трансфери отчисления за община Разлог – 

 /-216 600 лв./ 

 1.1.2.8. Получени дългосрочни заеми от банки в страната – 1 500 000 

лева. 

 1.1.2.9. Погашение на кредит овърдрафт - /- 400 000/ лв. 

 1.1.2.10. Погашение на лизинг - /-45 343/ лв. 

1.2.По разходите в размер на  11 179 950 лв., разпределени по 

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

 1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 7 292 899 лв.: 

 1.2.2.За местни дейности в размер на  3 887 051 лв. 

   – разпределени съгласно Приложения №1; 

2.Приема програма за капиталовите разходи за 2022 г.  

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, в размер на 559 900 лв. Приложение №3 

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

целеви средства от 2021 г. Приложение №3 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 

бюджети съгласно Приложение №4 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности 

във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване,подпомагане и 

грижи” се определят от кмета на общината в  

рамките на средствата , определени по стандарти и утвърдените размери по 

т.3 от настоящето решение.  
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 3.2. Утвърждава актуализацията на възнагражденията на кмет на 

Община Якоруда и на кметовете на кметства съгласно Приложение №5 

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

 4.1.Членски внос – 7 000 лв. 

4.2. Обещетения и помощи по решение на Общински съвет – 30 000 

лв. 

4.3.Спортни клубове – 7 000 лв. 

4.4. Упълномощава Кмета на общината да определи и договори 

допълнителни условия по представянето и отчитането на целевите средства. 

 5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер до 3%  върху плановите средства за работна 

заплата на наетите по трудови правоотношения; 

 5.2. Разходи за представителни цели в размер на 8 000 лв. 

          6. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от 

държавата дейности , които имат право на транспортни разходи в рамките 

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

% от действителните разходи, съгласно Приложение №6 

            Съгласно чл.35 ал.3 от ПМС № 31 от 17.03. 2022 за изпълнението на 

Държавния бюджет на Република България за 2022 г.  транспортните 

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

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

документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и 

абонаментни карти/.  

 7. Одобрява индикативен годишен разчет  за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер съгласно Приложение №7,8 

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за периода 2023 г. 

- 2025 г.   съгласно Приложение №9 

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет на Община 

Якоруда, съгласно приложение №10 

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

- максималният размер на новият общински дълг за 2022 г. –1 500 000 лв. 
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-общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината-

съобразно нуждите през годината. 

- максималния размер на общинския дълг  към края на бюджетната година 

–  1 500 000 лв. 

11.Определя максималният размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, 

като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години;ограничението не се прилага за задължения за 

разходи,финансирани за сметка на помощи и дарения. 

12.Определя максималният размер на ангажиментите за разходи, 

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

годината поети ангажименти за разходи не надвишават 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири  

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

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

         12.1. Община Якоруда няма просрочени задължения към 31.12.2021 г. 

        12.2. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда 

да бъдат събрани през 2022 година в размер на 126 934 лв. 

 13.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

13.1.В частта за делегирани от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение 

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

стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност. 

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

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

размер на разходите. 

 14.Възлага на кмета: 

14.1.Да определи бюджетите на разпоредители с бюджет от по ниска 

степен. 

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

степен. 
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14.3.Да организира разпределението на бюджета по параграфи и по 

тримесечия и да утвърди разпределението. 

14.4.Да информира общински съвет в случай на отклонение на 

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

конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или 

трайно намаляване на бюджетните разходи. 

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

отчети. 

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

отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния 

Управляващ орган и на Министерство на финансите. 

15.Общински съвет гр.Якоруда утвърждава бюджетните показателите 

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

Якоруда съгласно приложение №11 

 16.Упълномощава кмета на община Якоруда съгласно чл.55 от ЗДБРБ 

за 2022 г. да направи предложение до министъра на финансите - целевата 

субсидия за капиталови разходи по чл. 51 в размер на 222 300 лева да бъде 

трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за 

извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична 

мрежа и на сгради, публична общинска собственост съгласно приложение 

№12 

17.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово 

финансиране на плащания по проекти финансирани със средства от 

Европейския съюз  и по други международни програми, включително и на 

бюджети организации,чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

 При предоставяне на временни безлихвени заеми да се спазват 

изискванията на чл.126 от Закона за публичините финанси. 

18.Упълномощава кмета: 

 18.1.Да ползва свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и 

други плащания, при условие че не се нарушава своевременното 

финансиране на делегираните от  държавата дейности в определените им 

размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за  
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общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението 

на средствата в края на годината. 

18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства  от европейски  

инвестиционни  фондове и от други донори, по международни, национални 

и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели 

на общината и за изпълнение на общинския план за развитие. 

18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински 

програми и проекти. 

19. Задължава ръководителите на бюджетните звена, да разпределят 

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

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

процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на 

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

на определените с чл.20 от същия закон принципи на всеобхватност, 

отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефективност, 

ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.  

21. Упълномощава кмета на общината да ограничава или да спира 

финансирането на бюджетните организации, звена и субсидирани дейности 

по бюджета на общината, при нарушаване на бюджетната дисциплина до 

неговото преустановяване. 

 22. Приема изменения в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация град Якоруда в чл.80 и чл.81 съгласно 

Приложение №13 

23.Приема за сведение Протокола от публично обсъждане на бюджета 

съгласно Приложение №14 

 Приложение № 1 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- ПРОЕКТ 

ПАРАГРАФИ граф 2022 г. 

1 2 4 
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ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР     

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ     

Приходи и доходи от собственост 2400 0 

     -прих. от продажби и услуги 2404   

     -приходи от наеми на имущество 2405   

     -приходи от наеми на земя 2406   

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

    -внесен данък 3702   

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:   0 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ     

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 7 216 633 

        а/обща допълваща субсидия 3111 7 216 633 

        б/целева субсидия за капиталови 

разходи 3113   

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:   7 216 633 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  

И СЕС 6200 0 

       Предоставени трансфери 6202 0 

ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и 

извънб.сметка 7600 0 

ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА 

РАЗПОРЕЖДАНЕ 8803 -148490 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 186085 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502 38 671 

ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН 

ХАРАКТЕР:   7 292 899 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР     

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ     
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Патентен данък 103 10 000 

Имуществени данъци 1300 570 000 

     -данък върху недвижимите имоти 1301 86 000 

     -данък върху превозните средства 1303 392 000 

     -данък при придоб.на имущ.по дар. 1304 68 000 

     -туристически данък 1308 24 000 

Други данъци 2000   

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   580 000 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ     

Приходи и доходи от собственост 2400 83 000 

     -прих. от продажби и услуги 2404   

     -приходи от наеми на имущество 2405 48 000 

     -приходи от наеми на земя 2406 35 000 

     -лихви 2408   

Общински такси 2700 368 000 

     -за ползване на детски градини  2701 10 000 

     -за ползване на детски ясли 2702   

     -за ползване на 

пазари,тържища,панаири 2705 9 000 

     -за битови отпадъци 2707 280 000 

     -за ползване на домашен социален 

патронаж 2704 36 000 

     -за технически услуги 2710 9 000 

     -за административни услуги 2711 24 000 

     -за гробни места 2715   

     -за притежаване на куче 2717   

     -други общински такси 2729   



16 
 

   

   

   

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- ПРОЕКТ 

ПАРАГРАФИ граф 2022 г. 

1 2 4 

Глоби и административни наказания 2800 26 000 

     -глоби,санкции,нак.лихви 2802 4 000 

     -  наказ. лихви за данъци, мита и осиг. 

Вноски 2809 22 000 

Други неданъчни приходи 3600 1000 

     -други общински такси 3619 1 000 

    - реализ. курсови разлики 3601   

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност 3700 -33 200 

    -внесен ДДС 3701 -31 000 

    -внесен данък 3702 -2 200 

Приходи от продажба на общинско 

имущество 4000 0 

     -приходи от продажба на сгради 4022   

     -приходи от продажба на други ДМА 4029   

     -приходи от продажба на НДА 4030   

     -приходи от продажба на земи  4040   

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   444 800 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ   1 024 800 

      

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ     

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 1 871 800 
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       а/обща изравнителна субсидия 3112 1 311 900 

       б/целева субсидия за капиталови 

разходи 3113 559 900 

       в/целеви трансфери 3118   

       г/възстановени целеви субсидии 3120   

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ   1 871 800 

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ 

СМЕТКИ 6100   

Предоставени трансфери отчисления за 

община Разлог 6102   

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  С/КИ  

И СЕС 6200 -216 600 

Получени тренсфери 6201   

Предоставени трансфери 6202 -216 600 

Получени/предостав. врем. безл. заеми 

от/за ЦБ 7400   

Всичко финансиране на дефицита   1 054 657 

Друго финансиране 9336   

Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и 

извънб.с-ки 7600   

Врем. безлихвен заем ПУДОС 7888   

Получени краткоср. заеми от банки в 

страната 8311   

Получени далгосрочни заеми от банки в 

страната 8312 1 500 000 

Погашения по  краткоср. заеми от банки в 

страната 8321 -400 000 

Погашения по дългосроср. заеми от банки 

в страната 8322   

Погашения пофинансов лизинг 9318 -45 343 
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Погашения по дълг. заеми от  страната- 

Фонд енерг.ефект. 8382   

Чужди средства 8803   

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 152 394 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502   

ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ 

ХАРАКТЕР: 38 703 3 887 051 

      

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   11 179 950 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   11 179 950 

   

   

   

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на ПРОЕКТ 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2022 г. 

1 2 4 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР     

      

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ 

СЛУЖБИ" 122 928 700 

Общинска администрация-преходен 

остатък     

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   175 813 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 44 528 

Отбранително-мобилизационна 

подготовка 282 107 489 

Превантивна дейност за намаляване на 

вредните  последствия от  бедствия и  

аварии -преходен остатък 283 14 178 
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Ликвидиране на последици от стихиини 

бедзтвия и производствени аварии 284   

Доброволни формирования за защита при 

бедствия 285 9 618 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   5 364 773 

Целодневни детски градини 311 1 310 863 

Общообразователни училища 322 4 003 514 

Общообразователни училища преходен 

остатък 322 50 396 

Международни програми и споразумения 322   

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"   138 154 

Детски ясли,млечни кухни и яслени групи 431 27 807 

Здравен кабинет в детско заведение и 

училища 437 110 347 

Здравен кабинет в детско заведение и 

училища-преходен остатък 437   

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И 

ГРИЖИ"   574 097 

Център за обществена подкрепа 526 210 530 

Център за обществена подкрепа преходен 

остатък 526 11 692 

Дневни центрове за  деца с увреждания 551 232 450 

Дневни центрове за  деца с увреждания-

преходен остатък 551   

Асистентска подкрепа 562 119 425 

Програми временна заетост- преходен 

остатък 532   

Ф-я "ПОЧИВНО 

ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   111 362 

Читалища 738 111 362 
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Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

И УСЛУГИ"   0 

Др. дейн. по трансп., пътища, пощи и 

далекосъобщ.     

      

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН 

ХАРАКТЕР   7 292 899 

   

   

   

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на ПРОЕКТ 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2022 г. 

1 2 4 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР     

      

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ 

СЛУЖБИ"   540 300 

Общинска администрация 122 400 000 

Общински съвет 123 140 300 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   245 000 

Други дейности по вътрешната сигурност 239 100 000 

Ликвидиране на последици от стихиини 

бедзтвия  283 145 000 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   213 854 

Целодневни детски градини и ОДЗ- 

издръжка  311 10 000 

Общообразователни училища 322 203 854 

Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И 

ГРИЖИ"   168 000 
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Домашен социален патронаж 524 168 000 

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

чужбина 588 0 

лични асистенти 562   

Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на 

околн. среда"   2 283 397 

Водоснабдяване и канализация 603 206 395 

Осветление на улици и площади 604 180 000 

Бани и перални 605 45 000 

Изграждане,ремонт и подд. на уличната 

мрежа 606 1 187 300 

Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и 

рег.развитие 619 139 000 

Озеленяване 622 37 000 

Чистота 623 337 000 

Други дейности по опазване на околната 

среда 629 151 702 

Ф-я "ПОЧИВНО 

ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   11 000 

Спортни бази 714 7 000 

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

чужбина 718   

Музеи и художествени галерии с 

регионален характер 739   

Музей,паметници на културата и 

етнографски комплекси 740   

Обредни домове и зали 745 4 000 

Други дейности по културата 759   

Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

И УСЛУГИ"   406 900 
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Др.уги дейн.по селско и горско стоп., лов 

и риболов 829   

Служби и дейн. по подд.,ремонт и 

изгр.пътища 832 406 900 

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

чужбина 897   

Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ 

ФУНКЦИИ"   18 600 

Разходи по лихви 910 18 600 

Други разходи, некласиф в другите 

функции 997   

      

ДОФИНАНСИРАНЕ   0 

Общинска администрация 122   

Целодневни детски градини и ОДЗ 311   

Здравен кабинет в детско заведение и 

училища 437   

Читалища 738   

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ 

ХАРАКТЕР   3 887 051 

 

Приложение № 2 

С П Р А В К А 

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г. 

по бюджета на общината за 2022 г. 

      

№ 

по 
ОБЩО 

в това число: 
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ре

д 

ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ 

ОТ ЕБК 

Държавни 

дейности 

Местни 

дейност

и 

До

фи

на

н-

си

ра

не 

1 2 3 4 5 6 

1 Общи държавни служби - всичко: 0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

2 Отбрана и сигурност - всичко: 14178 14178 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 14178 14178     

                  - капиталови разходи 0       

            

3 Образование - всичко: 96395 50396 45999 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 96395 50396 45999   

                  - капиталови разходи 0       

            

4 Здравеопазване - всичко: 0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

5 

Социално осигуряване, подпомагане 

и грижи - всичко: 
11692 11692 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 11692 11692     

                  - капиталови разходи 0       
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6 

Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално с -во и 

опазване на ок.среда всичко: 

106395 0 106395 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 106395   106395   

            

7 

Култура, спорт, почивни дейности и 

религиозно дело - всичко: 
0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

8 

Икономически дейности и услуги - 

всичко: 
0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

9 

Разходи, некласифицирани в другите 

разходи - всичко: 
0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

  ОБЩО РАЗХОДИ: 228660 76266 152394 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 122265 76266 45999 0 

                  - капиталови разходи 106395 0 106395 0 

10 

Позиции от раздела за Финансиране 

на бюджетното салдо 148490 148490     

11 

Позиции от подразделите Трансфери 

и Временни безлихвени заеми  0       
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12 

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН 

ОСТАТЪК 377150 224756 152394 0 

 

Приложение № 3 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2022 ГОДИНА КАКТО СЛЕДВА:  

           лева 

№  по 

ред 

Наименование и местонахождение на 

обектите 

ПЛАН 

01.01.2022 

01. Придобиване на специализирана 

сметосъбирачна кола 

57 600 

02. Придобиване на компютри в ОбА Якоруда 10 000 

03. Проектиране на водопровод село Черна 

Места община Якоруда 

30 000 

04. Проектиране на водопровод село Конарско 

община Якоруда 

30 000 

05. Основен ремонт на път BLG 3358/II -84, 

Якоруда – Юруково/- местност Баните 

210 000 

 ОБЩО: 337 600 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2022 ГОДИНА КОЯТО ЩЕ 

БЪДЕ ТРАНСФОРМИРАНА В ТРАНСФЕР ЗА ДРУГИ ЦЕЛЕВИ 

РАЗХОДИ НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ 

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА , ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ,УЛИЧНА МРЕЖА И 

СГРАДИ , ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ КАКТО СЛЕДВА:  

№ по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите ПЛАН 

01. Улица „Васил Левски“- отстраняване на отделни 

повреди и нарушения на тротоарна настилка  

55 000 
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02. Улица „Васил Левски“ - изкърпане на дупки , 

отстраняване на повреди и запълване на 

пукнатини 

4 600 

03. Улица „Яне Сандански“- изкърпане на дупки , 

отстраняване на повреди и запълване на 

пукнатини 

3 600 

04. Улица „Якорущица“- отстраняване на отделни 

повреди и нарушения на тротоарна настилка 

60 000 

05. Ремонт на сграда публична общинска 

собственост на Минерална баня в град Якоруда 

Акт №40/10.01.1997 г.  

45 000 

06. Отстраняване на отделни повреди и нарушения 

на тротоарна настилка и бордюри около сграда 

публична общинска собственост на Минерална 

баня в град Якоруда Акт №40/10.01.1997 г. 

54 100 

 ОБЩО: 222 300 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 

ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА 

ЯКОРУДА ЗА 2021 ГОДИНА 

№ по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите ПЛАН 

01.01.2022 

01. Възстановяване на водохващането и реконструкция 

на водопровода в с. Черна Места, извън регулация по 

ПМС №377/08.11.2021 г. 

106 395 

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

Места община Якоруда ПМС №352/10.12.2020 г. 

23 846 

 ОБЩО: 130 241 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2022 ГОДИНА 
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№ по 

ред 

Наименование и местонахождение на обектите ПЛАН 

01.01.2022 

01. Извършване на строително монтажни работи по 

обновяване на Гробищен парк в град Якоруда 

45 000 

   

 ОБЩО: 45 000 

 

Приложение № 4 

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ ЗА 

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ,БЕЗ ЗВЕНАТА 

КОИТО ПРИЛАГАТ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ 

И ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

№ по 

ред 

Наименование  Брой персонал Разходи за заплати 

1. Общинска администрация 47  

2. Бюджетно звено „Център за 

обществена подкрепа”- ЦОП 

9  

3. Бюджетно звено „Заведение 

за социални услуги”- ДЦДУ 

12  

4. Бюджетно звено „Заведение 

за социални услуги”- ДСП 

9  

    

 

Приложение № 5 

І. Определя размера на трудовото възнаграждение на Кмета на 

Община Якоруда  както следва: 

Месечното трудово възнаграждение на Кмета на Община Якоруда да е 

равно на 5 (пет) минимални месечни работни заплати за страната, за 

съответния месец, чийто размер се определя с постановление на 

Министерски съвет. 

ІІ. Определя размера на трудовите възнаграждения на Кметовете на 



28 
 

Кметства  както следва: 

1. Месечното трудово възнаграждение на Кмета на Кметство с. 

Конарско да е равно на 2 (две) минимални месечни работни заплати за 

страната, за съответния месец, чийто размер се определя с постановление на 

Министерски съвет. 

2. Месечното трудово възнаграждение на Кмета на Кметство с. 

Юруково да е равно на 2  (две) минимални месечни работни заплати за 

страната, за съответния месец, чийто размер се определя с постановление на 

Министерски съвет. 

3. Месечното трудово възнаграждение на Кмета на Кметство с. 

Аврамово да е равно на 1.8  (едно цяло и осем)   минимални месечни работни 

заплати за страната, за съответния месец, чийто размер се определя с 

постановление на Министерски съвет. 

4. Месечното трудово възнаграждение на Кмета на Кметство с. Бел 

Камен да е равно на1.8  (едно цяло и осем)  минимални месечни работни 

заплати за страната, за съответния месец, чийто размер се определя с 

постановление на Министерски съвет. 

5. Месечното трудово възнаграждение на Кмета на Кметство с. 

Бунцево да е равно на 1.8  (едно цяло и осем)  минимални месечни работни 

заплати за страната, за съответния месец, чийто размер се определя с 

постановление на Министерски съвет. 

6. Месечното трудово възнаграждение на Кмета на Кметство с. 

Смолево да е равно на 1.8  (едно цяло и осем)   минимални месечни работни 

заплати за страната, за съответния месец, чийто размер се определя с 

постановление на Министерски съвет. 

7. Месечното трудово възнаграждение на Кмета на Кметство с. Черна 

Места да е равно на 1.8  (едно цяло и осем)  минимални месечни работни 

заплати за страната, за съответния месец, чийто размер се определя с 

постановление на Министерски съвет. 

ІІІ. Промяната в месечните трудови възнаграждения на Кмета на 

Общината и Кметовете на Кметства е считано от 01.04.2022 г.                                        

Приложение № 6 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК 

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

заплаща част от транспортните разходи за Бюджетната 2022 год. 
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 Пътуващи учители в ОбУ „Гоце Делчев“ с.Смолево 

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

обратно: 

1.Валентина Грашкина  

2.Вяра Колева      7.Гюлфер Муратова 

3.Малина  Рабанова     8.Мария Шаламанова 

4.Салихе Иланска     9.Емине Сапунджиева 

5.Йорданка  Шаламанова  10.Зарфа Сапунджиева 

6.Николина Рабанова   11.Мелиха Муткова 

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

1.Фатма  Абди 

2. Хатидже  Възгова 

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

1.Везула Сираков 

2.Сабие Сакалдашова 

Пътуващи учители в ОУ „Васил Левски“ с.Юруково 

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

с.Юруково и обратно:  

1.Айше Мехмедова Лешова   4.Зулфие Мустафова Шуганова 

2.Силвет Джемал Бодева   5.Муса Реджеп Шарански 

3.Райна Атанасова Цанова    

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

с.Юруково и обратно: 

1. Сабри Салих Сирачки 

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

с.Юруково и обратно: 

1. Сабри Муса Газин 

Пътуващи учители в ОбУ „Братя Миладинови с. Канарско 
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V.Пътуващи  учители от гр.Якоруда  до ОбУ”Братя Миладинови 

” с.Конарско и обратно: 

1.Фатма Емин Осман          5.Фетие Мустафа Шаранска 

2.Екатерина Любенова Калоянова  6.Вахиде Зулфин Кьорова 

3.Емине Мехмед Молаалиева    7.Ислям Мустафа Чауш 

4.Фатиме Мехмед Хюсеин    8.Емине Аки Геройска 

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

с.Конарско и обратно: 

 9.Валери Пламенов Весалов 

 10. Фатма Сарбри Весалова   

Пътуващи учители  в ДГ -  община Якоруда 

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

1.Юлия Шаламанова 

2.Халиме Шуган 

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

1.Афизе Старкова 

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

1.Хатидже Акиф Джурина 

2. Гергана Александрова Мунева 

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

1.Хайрие Мръцова 

2.Айше Джунева 

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

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

1. Али Мустафа Али 

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

1. Джемиле Байрам Уруч 

XІV .Пътуващи учители от гр.Якоруда до ОУ с.Бел Камен и обратно: 
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1.Таня Александрова Кундева-Димитрова 

2.Мустафа Ибрахим Осенски 

 XV .Пътуващи учители от с. Конарско до ОУ с.Бел Камен и обратно: 

1.Джемиле Мустафова Шибльова 

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

Якоруда 

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

Методий“ и обратно: 

1. Шахсине Салих Юсуф 

                                                                                                       Приложение   

№7 

РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА ЗА 2022 Г. 

 

Наименование  №§§  РАЗЧЕТ 

2022   

 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ      

Приходи   325 435  

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  317 048  

Всичко  трансфери     

     

ІІ.Временни безлихвени заеми     

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

получени заеми(+) 74-11    

Погасени заеми(-) 74-12    
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Врем.безл.заеми м/у бюдж. с/ки(нето) 75-00    

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

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

Всичко временни безлихвени заеми:     

Друго финансиране-чужди средства на 

разпореждане от други лица 

93-10    

Временно съхранявани и средства на 

разпореждане 

88-03    

ІІІ.Депозити и средства по сметки     

Остатък от предходния период (9501 до 

9506)(+) 

95-01  8 387  

Наличност в края на периода    (9507 до 

9512)(-) 

95-07    

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

     

Разходи   325 435  

Функция     

Дейност     

Заплати и възнагр.за перс,нает по тр.и 

сл.правоотн. 

01-00  111 768  

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00    

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

Издръжка 10-00  207 178  

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    
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Всичко разходи:     

Топъл обяд – 197 316 лв + 19732 

Патронажна грижа плюс – 100 000 

Приложение   № 8 

ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА 

ЗА 2022 Г. 

Наименование  №§§  РАЗЧЕТ 

2022 

 

Програма за развитие на селските райони     

Приходи     

І .Трансфери   1 889 953  

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

Трансфери м/у бюдж. И извънб.с/ки(+/-) 62-00  286 960  

Трансфери м/у извънбюдж.с/ки/ф(нето) 63-00  1 434 799  

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  - 108735  

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

Всичко временни безлихвени заеми:     

     

ІІІ.Депозити и средства по сметки     
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Остатък от предходния период (9501 до 

9506)(+) 

    

Наличност в края на периода    (9507 до 

9512)(-) 

    

Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) 95-00  276929  

     

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  1 889 953  

Капиталови трансфери 55-00    

Всичко разходи:   1 889 953  

ДЦДУ 6301 -527557 6201-105512  79-00 - /-108735/ разход – 524334 

Закрита спортна – 6301 -210687 6201-42137 – разход – 252824 лв. 

Улици Якоруда – 6301 – 696555 6201 – 139311 остатък 276929 разход  

 

Приложение   №9 
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ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ 

МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

    

                  за 

периода от  

                          

до 
          

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с бюджет) 

2022 

2025       

 

Якоруда 
код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния разпоредител с 

бюджет 

        

  

             
(в 

лева) 

  

  

I. П Р И Х О Д И,  П О М О Щ И   

И   Д А Р Е Н И Я 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 
Н А И М Е Н О В 

А Н И Е 
2021 2022 2023 2024 2025 

     0 1 ¦           

01-00 

Данък 

върху 

доходите 

на 

физически 

лица: 

9 860 10 000 10 000 10 000 10 000 

  01-03 

патентен данък и 

данък върху 

таксиметров 

превоз на пътници 

9 860 10 000 10 000 10 000 
10 

000 
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13-00 

Имуществе

ни и други 

местни 

данъци : 

570 883 570 000 582 000 582 000 582 000 

  13-01 
данък върху 

недвижими имоти 
85 677 86 000 87 000 87 000 

87 

000 

  13-03 

данък върху 

превозните 

средства 

392 

222 
392 000 400 000 400 000 

400 

000 

  13-04 

данък при 

придобиване на 

имущество по 

дарения и 

възмезден начин 

69 063 68 000 70 000 70 000 
70 

000 

  13-08 
туристически 

данък 
23 921 24 000 25 000 25 000 

25 

000 

24-00 

Приходи и 

доходи от 

собственос

т 

78 804 83 000 90 000 90 000 90 000 

  24-05 
приходи от наеми 

на имущество 
47 790 48 000 50 000 50 000 

50 

000 

  24-06 
приходи от наеми 

на земя 
31 014 35 000 40 000 40 000 

40 

000 

27-00 
Общински 

такси 
390 562 368 000 386 908 413 651 408 000 

  27-01 
за ползване на 

детски градини 
50 219 10 000 x x x 

  27-04 

за ползване на 

домашен социален 

патронаж и други 

общински 

социални услуги 

25 573 36 000 38 000 38 000 
38 

000 

  27-05 

за ползване на 

пазари, тържища, 

панаири, тротоари, 

улични платна и 

др. 

8 491 9 000 13 908 20 651 
15 

000 

  27-07 
за битови 

отпадъци 

274 

177 
280 000 300 000 320 000 

320 

000 

  27-10 
за технически 

услуги 
8 457 9 000 10 000 10 000 

10 

000 
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  27-11 

за 

административни 

услуги 

23 645 24 000 25 000 25 000 
25 

000 

28-00 

Глоби, 

санкции и 

наказателн

и лихви 

27 169 26 000 30 000 30 000 30 000 

  28-02 

глоби, санкции, 

неустойки, 

наказателни 

лихви, 

обезщетения и 

начети 

4 240 4 000 5 000 5 000 5 000 

  28-09 

наказателни лихви 

за данъци, мита и 

осигурителни 

вноски 

22 929 22 000 25 000 25 000 
25 

000 

36-00 
Други 

приходи 
554 1 000 2 000 2 000 2 000 

  36-01 

реализирани 

курсови разлики 

от валутни 

операции (нето) 

(+/-) 

-67 0 0 0 0 

  36-19 
други неданъчни 

приходи 
621 1 000 2 000 2 000 2 000 

37-00 

Внесени 

ДДС и 

други 

данъци 

върху 

продажбите  

-33 860 -33 200 -34 200 -34 200 -34 200 

  37-01 внесен ДДС (-) 
-32 

006 
-31 000 -32 000 -32 000 

-32 

000 

  37-02 

внесен данък 

върху приходите 

от стопанска 

дейност на 

бюджетните 

предприятия (-) 

-1 854 -2 200 -2 200 -2 200 
-2 

200 

40-00 

Постъплен

ия от 

продажба 

на 

нефинансов

83 824 0 0 0 0 
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и активи 

(без § 40-

71) 

  40-22 

постъпления от 

продажба на 

сгради 

23 072 0 0 0 0 

  40-40 
постъпления от 

продажба на земя 
60 752 0 0 0 0 

46-00 

Помощи и 

дарения от 

чужбина 

622 0 0 0 0 

  46-70 

други текущи 

помощи и дарения 

от чужбина 

622 0 0 0 0 

ВСИЧКО 99-99 

I. В С И Ч К О   П 

Р И Х О Д И,  П О 

М О Щ И   И   Д А 

Р Е Н И Я 

1 128 

418 

1 024 

800 
1 066 708 1 093 451 

1 087 

800 

    

      в т.ч. данък 

върху таксиметров 

превоз на пътници 

          

                

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

      

за 

перио

да от  

до       

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 

          

                

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 
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(в 

лева) 

    

II. РАЗХОДИ - 

РЕКАПИТУЛАЦИ

Я ПО 

ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Е НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

     02 ¦           

                

01-00 

Заплати и 

възнагражд

ения за 

персонала, 

нает по 

трудови и 

служебни 

правоотно

шения 

93 023 114 414 114 414 114 414 114 414 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

93 023 114 414 114 414 114 414 
114 

414 

02-00 

Други 

възнагражд

ения и 

плащания 

за 

персонала 

41 890 82 230 84 230 84 230 84 230 

  02-02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

39 660 80 000 82 000 82 000 
82 

000 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на 

персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 
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05-00 

Задължител

ни 

осигурител

ни вноски 

от 

работодате

ли 

25 146 36 996 37 662 37 662 37 662 

  

05-51 

осигурителни 

вноски от 

работодатели за 

Държавното 

обществено 

осигуряване 

(ДОО) 

15 131 22 291 22 957 22 957 
22 

957 

  

05-60 

здравно-

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

6 500 9 512 9 512 9 512 9 512 

  

05-80 

вноски за 

допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

3 515 5 193 5 193 5 193 5 193 

10-00 Издръжка 2 407 715 2 875 573 
1 556 

597 
1 561 597 

1 559 

296 

  10-11 Храна 33 351 36 000 32 000 32 000 
32 

000 

  10-13 
Постелен инвентар 

и облекло 
450 450 450 450 450 

  10-15 материали 
154 

101 
181 542 109 542 109 542 

109 

542 

  10-16 
вода, горива и 

енергия 

199 

237 
325 400 312 400 312 400 

312 

400 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 

1 346 

302 

1 053 

756 
1 047 634 1 052 634 

1 050 

333 

  10-30 Текущ ремонт 
605 

788 

1 223 

854 
0 0 0 

  10-51 
командировки в 

страната 
9 862 9 900 9 900 9 900 9 900 

  10-62 
разходи за 

застраховки 
16 637 16 671 16 671 16 671 

16 

671 
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  10-69 
други финансови 

услуги 
158 0 0 0 0 

  10-92 

разходи за 

договорни 

санкции и 

неустойки, 

съдебни 

обезщетения и 

разноски 

34 548 20 000 20 000 20 000 
20 

000 

  10-98 

други разходи, 

некласифицирани 

в другите 

параграфи и 

подпараграфи 

7 281 8 000 8 000 8 000 8 000 

19-00 

Платени 

данъци, 

такси и 

администра

тивни 

санкции 

44 357 35 097 45 097 45 097 45 097 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви 

и 

административни 

санкции 

14 971 15 097 15 097 15 097 
15 

097 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви 

и 

административни 

санкции 

29 386 20 000 30 000 30 000 
30 

000 

22-00 

Разходи за 

лихви по 

заеми от 

страната 

4 640 17 988 15 308 12 051 8 701 

  22-21 

Разходи за лихви 

по заеми от банки 

в страната 

4 640 17 988 15 308 12 051 8 701 

29-00 

Други 

разходи за 

лихви 

1 223 612 0 0 0 

  29-10 

Платени лихви по 

финансов лизинг и 

търговски кредит 

1 223 612 0 0 0 
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42-00 

Текущи 

трансфери, 

обезщетени

я и помощи 

за 

домакинств

ата 

61 616 34 000 34 000 34 000 34 000 

  42-14 

обезщетения и 

помощи по 

решение на 

общинския съвет 

61 616 34 000 34 000 34 000 
34 

000 

46-00 

Разходи за 

членски 

внос и 

участие в 

нетърговск

и 

организаци

и и 

дейности 

6 693 0 0 0 0 

51-00 

Основен 

ремонт на 

дълготрайн

и 

материални 

активи 

574 377 316 395 0 0 0 

52-00 

Придобива

не на 

дълготрайн

и 

материални 

активи 

495 010 91 446 559 600 559 600 559 600 

  

52-01 придобиване на 

компютри и 

хардуер 

0 10 000 0 0 0 

  

52-03 придобиване на 

друго оборудване, 

машини и 

съоръжения 

7 576 0 0 0 0 

  

52-04 придобиване на 

транспортни 

средства 

0 57 600 0 0 0 

  

52-05 придобиване на 

стопански 

инвентар 

11 280 0 0 0 0 



43 
 

  

52-06 изграждане на 

инфраструктурни 

обекти 

476 

154 
23 846 559 600 559 600 

559 

600 

53-00 

Придобива

не на 

нематериал

ни 

дълготрайн

и активи 

0 60 000 0 0 0 

  

53-09 придобиване на 

други 

нематериални 

дълготрайни 

активи 

0 60 000 0 0 0 

54-00 

Придобива

не на земя 
57 600 0 0 0 0 

00-98 

Резерв за 

непредвиде

ни и 

неотложни 

разходи 

0 222 300 0 0 0 

ВСИЧКО 99-99 

II. ВСИЧКО 

РАЗХОДИ - 

РЕКАПИТУЛАЦИ

Я ПО 

ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 

3 813 

290 

3 887 

051 
2 446 908 2 448 651 

2 443 

000 

                

                

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

     

за 

перио

да от  

до       

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 

          

                

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       
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(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

            

               

             
(в 

лева) 

  

  

III-ІV. ТРАНСФЕРИ И 

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ 

ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Е НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

  ІІІ. ТРАНСФЕРИ    03 ¦           

                

31-00 

Трансфери 

между 

бюджета на 

бюджетнат

а 

организаци

я и ЦБ 

(нето) 

2 570 246 1 871 800 
1 871 

800 
1 871 800 

1 871 

800 

  31-12 

обща 

изравнителна 

субсидия и други 

трансфери за 

местни дейности 

от ЦБ за общини 

(+) 

1 216 

200 

1 311 

900 
1 311 900 1 311 900 

1 311 

900 

  31-13 

получени от 

общини целеви 

субсидии от ЦБ за 

капиталови 

разходи (+) 

0 559 900 559 900 559 900 
559 

900 

  31-18 

получени от 

общини трансфери 

за други целеви 

разходи от ЦБ чрез  

1 354 

046 
0 0 0 0 
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кодовете в СЕБРА 

488 001 ххх-х 

61-00 

Трансфери 

между 

бюджети 

(нето) 

601 745 -216 600 
-216 

600 
-216 600 -216 600 

  61-01 

трансфери между 

бюджети - 

получени 

трансфери (+) 

829 

224 
0 0 0 0 

  61-02 

трансфери между 

бюджети - 

предоставени 

трансфери (-) 

-227 

479 
-216 600 -216 600 -216 600 

-216 

600 

62-00 

Трансфери 

между 

бюджети и 

сметки за 

средствата 

от ЕС 

(нето) 

-464 747 0 0 0 0 

  62-02 
- предоставени 

трансфери (+/-) 

-464 

747 
  0 0 0 

ВСИЧКО 99-99 
III. ВСИЧКО 

ТРАНСФЕРИ 

2 707 

244 

1 655 

200 
1 655 200 1 655 200 

1 655 

200 

76-00 

Временни 

безлихвени 

заеми 

между 

бюджети и 

сметки за 

средствата 

от ЕС 

(нето) 

-42 414 0 0 0 0 

ВСИЧКО 99-99 

IV. ВСИЧКО 

ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ 

ЗАЕМИ 

-42 

414 
0 0 0 0 

                

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ 

МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
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за 

перио

да от  

до       

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 

          

                

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

            

                

             
(в 

лева) 

     

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

    

V.-VІ. 

БЮДЖЕТНО 

САЛДО и 

ФИНАНСИРАНЕ 

НА 

БЮДЖЕТНОТО 

САЛДО 

2021 2022 2023 2024 2025 

     0 5  ¦           

    

V. БЮДЖЕТНО 

САЛДО - 

ДЕФИЦИТ (-) / 

ИЗЛИШЪК (+)      

(V.=I.-II.+III.+ІV.) 

-20 

042 

-1 207 

051 
275 000 300 000 

300 

000 

    

VІ. 

ФИНАНСИРАНЕ 

НА 

БЮДЖЕТНОТО 

САЛДО (VІ.=-V.) 

20 042 
1 207 

051 
(275 000) (300 000) 

(300 

000) 

    0 0 0 0 0 0 
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ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

    
за периода от  

до 
      

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 

          

                

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

               

               

             
(в 

лева) 

       VI. 

ОПЕРАЦИИ С 

ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ И 

ПАСИВИ 

(финансиране на 

бюдж. салдо) 

Годишен 

отчет 

Проект на 

бюджет 
Прогноза 

Пр

огн

оза 

Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Е НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

     0 6 ¦           

83-00 

Заеми от 

банки и 

други лица 

в страната - 

нето (+/-) 

0 1 100 000 
-275 

000 
-300 000 -300 000 

  83-11 

получени 

краткосрочни 

заеми от банки в 

страната (+) 

400 

000 
0 0 0 0 

  83-12 получени 

дългосрочни заеми 
0 

1 500 

000 
0 0 0 
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от банки в 

страната (+) 

  83-21 

погашения по 

краткосрочни 

заеми от банки в 

страната (-) 

-400 

000 
-400 000 0 0 0 

  83-22 

погашения по 

дългосрочни заеми 

от банки в 

страната (-) 

    -275 000 -300 000 
-300 

000 

88-00 

Събрани 

средства и 

извършени 

плащания 

за сметка 

на други 

бюджети, 

сметки и 

фондове  

-52 980 0 0 0 0 

  88-03 

събрани средства и 

извършени 

плащания от/за 

сметки за 

средствата от 

Европейския съюз  

-52 

980 
0 0 0 0 

93-00 

Друго 

финансира

не - 

нето(+/-) 

-7 996 -45 343 0 0 0 

  

93-18 

погашения по 

финансов лизинг и 

търговски кредит 

(-) 

-7 996 -45 343 0 0 0 

95-00 

Депозити и 

средства по 

сметки - 

нето (+/-)    

81 018 152 394 0 0 0 

  95-01 

остатък в левове 

по сметки от 

предходния 

период (+) 

233 

284 
152 394 0 0 0 

  95-02 
остатък в левова 

равностойност по 

валутни сметки от 

128 0 0 0 0 
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предходния 

период (+) 

  95-07 

наличност в 

левове по сметки в 

края на периода (-) 

-152 

394 
0 0 0 0 

ВСИЧКО 99-99 

VI. ВСИЧКО 

ОПЕРАЦИИ С 

ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ И 

ПАСИВИ 

20 042 
1 207 

051 
-275 000 -300 000 

-300 

000 

    0 0 0 0 0 0 

                

     

ГЛ. 

СЧЕТ

ОВО

ДИТЕ

Л: 

  

        ( име и фамилия) 

                

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

    
 за периода от  

до 

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 

          

                

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ДЕЙНОСТИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Я НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 
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     02 ¦           

  #N/A             

  101 

<------          

ГРУПА    -  код  по  

ЕБК 

          

  101 

101 Изпълнителни 

и законодателни 

органи 

          

    
(наименование на 

дейността) 
          

01-00 

Заплати и 

възнагражд

ения за 

персонала, 

нает по 

трудови и 

служебни 

правоотно

шения 

19 059 30 744 30 744 30 744 30 744 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

19 059 30 744 30 744 30 744 
30 

744 

02-00 

Други 

възнагражд

ения и 

плащания 

за 

персонала 

37 984 80 170 82 170 82 170 82 170 

  02-02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

37 500 80 000 82 000 82 000 
82 

000 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на 

персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

484 170 170 170 170 

05-00 

Задължител

ни 

осигурител

ни вноски 

от 

10 991 20 986 21 652 21 652 21 652 
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работодате

ли 

  

05-51 

осигурителни 

вноски от 

работодатели за 

Държавното 

обществено 

осигуряване 

(ДОО) 

6 779 12 731 13 397 13 397 
13 

397 

  

05-60 

здравно-

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

2 745 5 407 5 407 5 407 5 407 

  

05-80 

вноски за 

допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

1 467 2 848 2 848 2 848 2 848 

10-00 Издръжка 503 031 333 400 340 434 340 434 343 133 

  10-15 материали 
119 

059 
73 100 88 100 88 100 

88 

100 

  10-16 
вода, горива и 

енергия 
93 463 101 400 101 400 101 400 

101 

400 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 

161 

056 
94 600 96 634 96 634 

99 

333 

  10-30 Текущ ремонт 61 238 10 000   0 0 

  10-51 
командировки в 

страната 
9 862 9 900 9 900 9 900 9 900 

  10-62 
разходи за 

застраховки 
16 366 16 400 16 400 16 400 

16 

400 

  10-69 
други финансови 

услуги 
158 0 0 0 0 

  10-92 

разходи за 

договорни 

санкции и 

неустойки, 

съдебни 

обезщетения и 

разноски 

34 548 20 000 20 000 20 000 
20 

000 

  10-98 
други разходи, 

некласифицирани 

в другите 

7 281 8 000 8 000 8 000 8 000 
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параграфи и 

подпараграфи 

19-00 

Платени 

данъци, 

такси и 

администра

тивни 

санкции 

44 260 35 000 45 000 45 000 45 000 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви 

и 

административни 

санкции 

14 874 15 000 15 000 15 000 
15 

000 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви 

и 

административни 

санкции 

29 386 20 000 30 000 30 000 
30 

000 

42-00 

Текущи 

трансфери, 

обезщетени

я и помощи 

за 

домакинств

ата 

58 616 30 000 30 000 30 000 30 000 

  42-14 

обезщетения и 

помощи по 

решение на 

общинския съвет 

58 616 30 000 30 000 30 000 
30 

000 

46-00 

Разходи за 

членски 

внос и 

участие в 

нетърговск

и 

организаци

и и 

дейности 

6 693 0 0 0 0 

52-00 

Придобива

не на 

дълготрайн

и 

материални 

активи 

7 576 10 000 0 0 0 
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52-01 придобиване на 

компютри и 

хардуер 

  10 000       

  

52-03 придобиване на 

друго оборудване, 

машини и 

съоръжения 

7 576 0 0 0 0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

688 

210 
540 300 550 000 550 000 

552 

699 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

     

за 

перио

да от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 

          

               

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

          

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ДЕЙНОСТИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Я НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

     02 ¦           

  #N/A             

  202 

<------          

ГРУПА    -  код  по  

ЕБК 
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  202 

202 Полиция, 

вътрешен ред и 

сигурност 

          

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 Издръжка 83 445 100 000 110 000 110 000 110 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
83 445 100 000 110 000 110 000 

110 

000 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

83 445 100 000 110 000 110 000 
110 

000 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

  

      

за 

перио

да от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 

          

                

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

          

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ДЕЙНОСТИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Я НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

     02 ¦           

  #N/A             
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  205 

<------          

ГРУПА    -  код  по  

ЕБК 

          

  205 

205 Защита на 

населението, 

управление и 

дейности при 

стихийни бедствия 

и аварии 

          

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 Издръжка 70 738 121 154 120 000 125 000 120 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
70 738 121 154 120 000 125 000 

120 

000 

51-00 

Основен 

ремонт на 

дълготрайн

и 

материални 

активи 

245 361 0 0 0 0 

52-00 

Придобива

не на 

дълготрайн

и 

материални 

активи 

476 154 23 846 0 0 0 

  

52-06 изграждане на 

инфраструктурни 

обекти 

476 

154 
23 846 0 0 0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

792 

253 
145 000 120 000 125 000 

120 

000 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

за периода от  

до 

        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 
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Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

          

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ДЕЙНОСТИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Я НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

     02 ¦           

  #N/A             

  301 

<------          

ГРУПА    -  код  по  

ЕБК 

          

  301 301 Образование           

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 Издръжка 31 897 213 854 0 0 0 

  10-11 Храна 7 421 6 000 0 0 0 

  10-15 материали 7 243 0 0 0 0 

  10-16 
вода, горива и 

енергия 
7 764 4 000 0 0 0 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
9 469 0 0 0 0 

  10-30 Текущ ремонт   203 854       

51-00 

Основен 

ремонт на 

дълготрайн

и 

материални 

активи 

258 349 0 0 0 0 
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  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

290 

246 
213 854 0 0 0 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

за 

перио

да от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 

          

                

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

          

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ДЕЙНОСТИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Я НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

     02 ¦           

  #N/A             

  503 

<------          

ГРУПА    -  код  по  

ЕБК 

          

  503 

503 Програми, 

дейности и служби 

по социалното 

осигуряване, 

подпомагане и 

заетостта 
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(наименование на 

дейността) 
          

01-00 

Заплати и 

възнагражд

ения за 

персонала, 

нает по 

трудови и 

служебни 

правоотно

шения 

73 964 83 670 83 670 83 670 83 670 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

73 964 83 670 83 670 83 670 
83 

670 

  01-02 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

служебни 

правоотношения 

          

02-00 

Други 

възнагражд

ения и 

плащания 

за 

персонала 

1 746 2 060 2 060 2 060 2 060 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на 

персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

1 746 2 060 2 060 2 060 2 060 

05-00 

Задължител

ни 

осигурител

ни вноски 

от 

работодате

ли 

14 155 16 010 16 010 16 010 16 010 

  

05-51 

осигурителни 

вноски от 

работодатели за 

Държавното 

обществено 

8 352 9 560 9 560 9 560 9 560 
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осигуряване 

(ДОО) 

  

05-60 

здравно-

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

3 755 4 105 4 105 4 105 4 105 

  

05-80 

вноски за 

допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

2 048 2 345 2 345 2 345 2 345 

10-00 Издръжка 56 878 66 163 68 163 68 163 68 163 

  10-11 Храна 25 930 30 000 32 000 32 000 
32 

000 

  10-13 
Постелен инвентар 

и облекло 
450 450 450 450 450 

  10-15 материали 19 171 21 442 21 442 21 442 
21 

442 

  10-16 
вода, горива и 

енергия 
8 197 11 000 11 000 11 000 

11 

000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
2 859 3 000 3 000 3 000 3 000 

  10-62 
разходи за 

застраховки 
271 271 271 271 271 

19-00 

Платени 

данъци, 

такси и 

администра

тивни 

санкции 

97 97 97 97 97 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви 

и 

административни 

санкции 

97 97 97 97 97 

52-00 

Придобива

не на 

дълготрайн

и 

материални 

активи 

11 280 0 0 0 0 
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52-05 придобиване на 

стопански 

инвентар 

11 280 0 0 0 0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

158 

120 
168 000 170 000 170 000 170 000 

        

        

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

за 

перио

да от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 

          

                

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

          

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ДЕЙНОСТИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Я НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

     02 ¦           

  #N/A             

  601 

<------          

ГРУПА    -  код  по  

ЕБК 

          

  601 601 Жилищно 

строителство, 
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благоустройство, 

комунално 

стопанство 

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 Издръжка 827 155 1 369 000 320 000 320 000 320 000 

  10-15 материали 8 628 50 000 0 0 0 

  10-16 
вода, горива и 

енергия 
80 245 170 000 200 000 200 000 

200 

000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 

193 

732 
139 000 120 000 120 000 

120 

000 

  10-30 Текущ ремонт 
544 

550 

1 010 

000 
0 0 0 

51-00 

Основен 

ремонт на 

дълготрайн

и 

материални 

активи 

70 667 106 395 0 0 0 

52-00 

Придобива

не на 

дълготрайн

и 

материални 

активи 

0 0 559 600 559 600 559 600 

  

52-06 изграждане на 

инфраструктурни 

обекти 

    559 600 559 600 
559 

600 

53-00 

Придобива

не на 

нематериал

ни 

дълготрайн

и активи 

0 60 000 0 0 0 

  

53-09 придобиване на 

други 

нематериални 

дълготрайни 

активи 

  60 000       

54-00 

Придобива

не на земя 
57 600 0 0 0 0 

00-98 
Резерв за 

непредвиде
  222 300       
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ни и 

неотложни 

разходи 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

955 

422 

1 757 

695 
879 600 879 600 

879 

600 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

за 

перио

да от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 

          

                

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

          

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ДЕЙНОСТИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Я НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

     02 ¦           

  #N/A             

  602 

<------          

ГРУПА    -  код  по  

ЕБК 

          

  602 
602 Опазване на 

околната среда 
          

    
(наименование на 

дейността) 
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10-00 Издръжка 669 367 468 102 390 000 390 000 390 000 

  10-15 материали   37 000       

  10-16 
вода, горива и 

енергия 
9 568 39 000 0 0 0 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 

659 

799 
392 102 390 000 390 000 

390 

000 

52-00 

Придобива

не на 

дълготрайн

и 

материални 

активи 

0 57 600 0 0 0 

  

52-04 придобиване на 

транспортни 

средства 

  57 600       

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

669 

367 
525 702 390 000 390 000 

390 

000 

 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ 

МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

    

за 

перио

да от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на 

разпоредителя с 

бюджет) 

          

                

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

          

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ДЕЙНОСТИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИ

Я НА 
2021 2022 2023 2024 2025 



64 
 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

     02 ¦           

  #N/A             

  702 

<------          

ГРУПА    -  код  по  

ЕБК 

          

  702 
702 Физическа 

култура и спорт 
          

    
(наименование на 

дейността) 
          

02-00 

Други 

възнагражд

ения и 

плащания 

за 

персонала 

2 160 0 0 0 0 

  02-02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

2 160 0 0 0 0 

10-00 Издръжка 1 200 7 000 8 000 8 000 8 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
1 200 7 000 8 000 8 000 8 000 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

3 360 7 000 8 000 8 000 8 000 

        

        

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

за 

перио

да от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)       
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Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)     

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ДЕЙНОСТИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Я НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

     02 ¦           

  #N/A             

  703 

<------          

ГРУПА    -  код  по  

ЕБК 

          

  703 703 Култура           

    
(наименование на 

дейността) 
          

42-00 

Текущи 

трансфери, 

обезщетени

я и помощи 

за 

домакинств

ата 

3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

  42-14 

обезщетения и 

помощи по 

решение на 

общинския съвет 

3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

        

        

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

за 

перио

да от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
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Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)       

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на 

първостепенния разпоредител с 

бюджет) 

        

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ДЕЙНОСТИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Я НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

     02 ¦           

  #N/A             

  803 

<------          

ГРУПА    -  код  по  

ЕБК 

          

  803 
803 Транспорт и 

съобщения 
          

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 Издръжка 164 004 196 900 200 000 200 000 200 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 

164 

004 
196 900 200 000 200 000 

200 

000 

51-00 

Основен 

ремонт на 

дълготрайн

и 

материални 

активи 

  210 000       

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

164 

004 
406 900 200 000 200 000 

200 

000 
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ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ 

МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
  

за 

перио

да от  

до 
        II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 

Якоруда 
01.1.2022 

г. 
31.12.2025 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет) 

  
    

                

Якоруда 
       код по 

ЕБК: 
5114       

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 

    
II.1. РАЗХОДИ 

ПО ДЕЙНОСТИ 

Годи

шен 

отчет 

Проект 

на 

бюджет 

Прогноза Прогноза 
Прог

ноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Я НА 

ПАРАГРАФИТЕ 

И 

ПОДПАРАГРАФИ

ТЕ 

2021 2022 2023 2024 2025 

     02 ¦           

  #N/A             

  901 

<------          

ГРУПА    -  код  по  

ЕБК 

          

  901 

901 Разходи 

некласифицирани 

в другите функции 

          

    
(наименование на 

дейността) 
          

22-00 

Разходи за 

лихви по 

заеми от 

страната 

4 640 17 988 15 308 12 051 8 701 

  22-21 

Разходи за лихви 

по заеми от банки 

в страната 

4 640 17 988 15 308 12 051 8 701 
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29-00 

Други 

разходи за 

лихви 

1 223 612 0 0 0 

  29-10 

Платени лихви по 

финансов лизинг и 

търговски кредит 

1 223 612 0 0 0 

  99-99 

II. ОБЩО 

РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 

5 863 18 600 15 308 12 051 8 701 

 

 Приложение № 10 

ОПРЕДЕЛЯ 
 

Второстепенни разпоредители с Бюджети към Община Якоруда както 

следва: 

1. Директор на СУ "Св.СВ.Кирил и Методий" гр.Якоруда 
2. Директор на ДГ гр.Якоруда 
3. Директор на ОУ "Гоце Делчев" с.Смолево 
4. Директор на ОУ "Братя Миладинови" с.Конарско 
5. Директор на ОУ "Васил Левски" с.Юруково 
6. Директор на ОУ "Неофит Рилски" с.Бел Камен 
7. Ръководител Бюджетно звено „Заведение за социални услуги” 
гр.Якоруда- ДЦДУ 
8. Ръководител Бюджетно звено „Заведение за социални услуги” 
гр.Якоруда- ЦОП 
9. Ръководител Бюджетно звено „Заведение за социални услуги” 
гр.Якоруда- ДСП 
10. Председател на УС на Читалище „Светлина 1907" гр.Якоруда 
11.Председател на УС на Читалище” Родопи 1970” с.Юруково 

 
 

Приложение №11 
              

                  БЮДЖЕТ за  кметство Аврамово 2022 Г.   

                                                                                                                                                  

  
§§§ 

план 

наименование на параграф за 2022 г. 

    

ІІ. ПРИХОДИ     

1.по единните разходни  стандарти от 2021 г. 31-11   
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2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-

05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 32 520 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 

32 520 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения 

01-02 

  

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 5 120,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 4 320 

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

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

с характер на възнаграждение 

02-05 

800,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 7 083,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 

05-51 

4 281,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 770,00 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

05-80 

1 032,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 35 698,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   
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- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 16 905,00 

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

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 43 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни 

обезщетения и разноски 

10-92 

  

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 

10-98 

  

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсиди и други текущи трансфери за юридически лица 

с нестопанска цел 

45-00 

0 

субсидия за футболен клуб     

субсидия за читалище     

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00   

придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   
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придобиване на програмни продукти и лицензи за 

програмни продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   81 421 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 3   

брой жители 723   

 брой читалища     

брой спортни клубове     

   

                 

  БЮДЖЕТ за  кметство Бел Камен 2022 Г.   

 

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 

2022 

г. 

    

ІІ. ПРИХОДИ     

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

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     
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         ОБЩО: 
  

            

-       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 34 

243 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 34 

243 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения 

01-02 

  

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 5 

664,0

0 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 4 320 

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

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

характер на възнаграждение 

02-05 1 

344,0

0 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 6 

852,0

0 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-51 3 

725,0

0 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 2 

047,0

0 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

05-80 1 

080,0

0 
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ИЗДРЪЖКА 10-00 27 

258,0

0 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,0

0 

- вода, горива и енергия 10-16 13 

963,0

0 

- разходи за външни услуги 10-20 12 

600,0

0 

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,0

0 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 45 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни 

обезщетения и разноски 

10-92 

  

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 

10-98 

  

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 

45-00 

0 

субсидия за футболен клуб     

субсидия за читалище     

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   
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Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00   

придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 

продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО: 
  

75 

017 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 3.5   

брой жители 559   

 брой читалища     

брой спортни клубове     

                 

 

  БЮДЖЕТ за  кметство Бунцево 2022 Г.   

 

  §§§ план 
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наименование на параграф за 2022 

г. 

    

ІІ. ПРИХОДИ     

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

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     

         ОБЩО: 
  

                      

-       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 32 954 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 

32 954 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения 

01-02 

  

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 5 

036,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 4 230 

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

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

характер на възнаграждение 

02-05 

806,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 7 

328,00 
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осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-51 4 

502,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 

800,00 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

05-80 1 

026,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 26 

840,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 15 

150,00 

- разходи за външни услуги 10-20 11 

000,00 

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 40 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни 

обезщетения и разноски 

10-92 

  

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 

10-98 

  

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 

45-00 

  

субсидия за футболен клуб     

субсидия за читалище     
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Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00   

придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 

продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   73 158 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 3.5   

брой жители 508   

 брой читалища     

брой спортни клубове     

                  

 

 БЮДЖЕТ за  кметство Конарско 2022 Г.   

                                                                                                                            

  §§§ план 
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наименование на параграф за 2022 

г. 

    

ІІ. ПРИХОДИ     

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

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     

         ОБЩО:              -       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 31 620 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 

31 620 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения 

01-02 

  

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 5 

097,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 4 320 

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

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

характер на възнаграждение 

02-05 

777,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 6 

907,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-51 4 

297,00 
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здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 

724,00 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

05-80 

886,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 46 

873,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 28 

178,00 

- разходи за външни услуги 10-20 18 

000,00 

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 45 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни 

обезщетения и разноски 

10-92 

  

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 

10-98 

  

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 

45-00 

  

субсидия за футболен клуб     

субсидия за читалище     

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   
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Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00   

придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 

продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09 30 000 

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   121 497 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 2.5   

брой жители 945   

 брой читалища     

брой спортни клубове     

                  

 БЮДЖЕТ за  кметство Смолево 2022 Г.   

                                                                                                                                                       

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 2022 

г. 
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ІІ. ПРИХОДИ     

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

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     

         ОБЩО: 
  

                   

-       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 31 560 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 

31 560 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения 

01-02 

  

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 5 

427,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 4 320 

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

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

характер на възнаграждение 

02-05 1 

107,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 6 

894,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-51 4 

925,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 

721,00 
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вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

05-80 

248,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 26 

685,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 13 

500,00 

- разходи за външни услуги 10-20 12 

500,00 

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 35 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни 

обезщетения и разноски 

10-92 

  

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 

10-98 

  

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 

45-00 

0 

субсидия за футболен клуб     

субсидия за читалище     

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00   

придобиване на компютри и хардуер 52-01   
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придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 

продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   71 566 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 2.5   

брой жители 549   

 брой читалища     

брой спортни клубове     

                  

 

 БЮДЖЕТ за кметство Черна Места 2022 Г.   

                                                                                                                                                       

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 2022 

г. 

    

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

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     

         ОБЩО: 
  

                   

-       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 27 476 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 

27 476 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения 

01-02 

  

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 5 

006,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 4 320 

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

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

с характер на възнаграждение 

02-05 

686,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 6 

264,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 

05-51 3 

816,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 1 

546,00 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

05-80 

902,00 
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ИЗДРЪЖКА 10-00 34 

577,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 25 

382,00 

- разходи за външни услуги 10-20 8 

500,00 

- текущ ремонт 10-30   

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 45 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни 

обезщетения и разноски 

10-92 

  

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 

10-98 

  

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсидии и други текущи трансфери за юридически 

лица с нестопанска цел 

45-00 

0 

субсидия за футболен клуб     

субсидия за читалище     

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 

106 

395,00 

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 23 486 

придобиване на компютри и хардуер 52-01   

придобиване на сгради 52-02   
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придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06 23 486 

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за 

програмни продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09 30 000 

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   234 204 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 2.5   

брой жители 413   

 брой читалища     

брой спортни клубове     

                 

 

 

 

  БЮДЖЕТ за  кметство Юруково 2022 Г.   

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 2022 

г. 

    

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

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси 
    

         ОБЩО: 
  

                        

-       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 44 667 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 

44 667 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения 

01-02 

  

      

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 9 

620,00 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 8 520 

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02   

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

характер на възнаграждение 

02-05 1 

100,00 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08   

другиплащания и възнаграждения 02-09   

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 10 

224,00 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 

05-51 6 

180,00 

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 2 

554,00 
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вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

05-80 1 

490,00 

ИЗДРЪЖКА 10-00 249 

037,00 

- храна 10-11   

- медикаменти 10-12   

- постелен инвентар и облекло 10-13   

- материали 10-15 500,00 

- вода, горива и енергия 10-16 19 

700,00 

- разходи за външни услуги 10-20 24 

788,00 

- текущ ремонт 10-30 203 

854,00 

- командировки в страната 10-51 150,00 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52   

- разходи за застраховки 10-62 45 

- други финасови услуги 10-69   

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни 

обезщетения и разноски 

10-92 

  

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 

10-98 

  

помощи по решение на общински съвет 42-00 1 000 

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 

с нестопанска цел 

45-00 

12 670 

субсидия за футболен клуб     

субсидия за читалище   12 670 

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00   

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

придобиване на сгради 52-02   

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03   

придобиване на транспортни средства 52-04   

придобиване на стопански инвентар 52-05   

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06   

придобиване на други ДМА 52-19   

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 

продукти 53-01   

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09   

Придобиване на земя 54-00   

      

  ОБЩО:   327 218 

      

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ     

персонал по трудово правоотношение 4   

брой жители 1193   

 брой читалища 1   

брой спортни клубове     

 

 

                  БЮДЖЕТ за  кметства  Обобщен 2022 Г.   

 

  

§§§ 

план 

наименование на параграф за 

2022 

г. 
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ІІ. ПРИХОДИ     

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

2.Изравнителна субсидия 31-12   

3.приходи от наеми на имущество §24-05   

4.приходи от данъци     

5.приходи от такси     

         ОБЩО: 
  

              

-       

ІІ. РАЗХОДИ     

Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения 01-00 235 

040 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 235 

040 

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения 

01-02 

0 

    0 

Други възнагражд. и плащания за персонала 02-00 40 

970 

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 34 

350 

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 0 

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

характер на възнаграждение 

02-05 6 

620 

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

другиплащания и възнаграждения 02-09 0 

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 51 

552 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-51 31 

726 
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здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 13 

162 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

05-80 6 

664 

ИЗДРЪЖКА 10-00 446 

968 

- храна 10-11 0 

- медикаменти 10-12 0 

- постелен инвентар и облекло 10-13 0 

- материали 10-15 3 

500 

- вода, горива и енергия 10-16 132 

778 

- разходи за външни услуги 10-20 105 

488 

- текущ ремонт 10-30 203 

854 

- командировки в страната 10-51 1 

050 

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52 0 

- разходи за застраховки 10-62 298 

- други финасови услуги 10-69 0 

разходи за  договорни санкции и неустойки,  съдебни обезщетения 

и разноски 

10-92 

0 

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 

10-98 

0 

помощи по решение на общински съвет 42-00 7 

000 

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 

45-00 12 

670 

субсидия за футболен клуб   0 
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субсидия за читалище   12 

670 

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 

106 

395 

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 

23 

486 

придобиване на компютри и хардуер 52-01 0 

придобиване на сгради 52-02 0 

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

придобиване на транспортни средства 52-04 0 

придобиване на стопански инвентар 52-05 0 

изграждане на инфраструктурни обекти 52-06 

23 

486 

придобиване на други ДМА 52-19 0 

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 

продукти 53-01 0 

придобиване на други нематериални дълготрайни активи 53-09 

60 

000 

Придобиване на земя 54-00 0 

    0 

  ОБЩО: 
  

984 

081 

    0 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0 0 

персонал по трудово правоотношение 22 0 

брой жители 4 890 0 

 брой читалища 1 0 

брой спортни клубове 0 0 

  0 0 
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Приложение №12 
 

С П Р А В К А 

       

по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от целева 

субсидия за капиталови разходи 

       

№ 

по 

ред 

Размер 

на 

средств

ата по § 

00-98 

"Резерв 

за 

непред

видени 

и 

неотло

жни 

разходи

" по 

бюджет

а на 

община

та  

(общо в 

лв.) 

Наименование, местонахождение на 

обектите за текущ ремонт, за които 

се предлага финансиране с 

транформираната целева субсидия за 

капиталови разходи. Номер и дата на 

съставяне на актовете за публична 

общинска собственост 

 Размер на 

средствата

, с които 

ще се 

финансира

т 

разходите 

за 

обектите 

по к. 2 

(лв.) 

Натуралните 

показатели за 

количествата 

работи  на 

обектите по 

к. 2 

площ 

в 

кв.м. 

разг

ърн

ата 

пло

щ в 

кв.

м. 

о

т 

к

м

. 

д

о 

к

м

. 

  1 2 3 4 5 6 

1.  

х 

Улица „Васил Левски“ гр.Якоруда - 

отстраняване на отделни повреди и 

нарушения на тротоарна настилка  

55 000 

      

2 

х 

Улица „Васил Левски“ гр.Якоруда- 

изкърпане на дупки , отстраняване на 

повреди и запълване на пукнатини 

4 600 
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3 

х 

Улица „Яне Сандански“ гр.Якоруда- 

изкърпане на дупки , отстраняване на 

повреди и запълване на пукнатини 

3 600 

      

4 

х 

Улица „Якорущица“ гр.Якоруда- 

отстраняване на отделни повреди и 

нарушения на тротоарна настилка 

60 000 

      

5 

х 

Ремонт на сграда публична общинска 

собственост на Минерална баня в град 

Якоруда Акт №40/10.01.1997 г.- 

построена през 1982 г. 

45 000 

      

6 

х 

Отстраняване на отделни повреди и 

нарушения на тротоарна настилка и 

бордюри около сграда публична 

общинска собственост на Минерална 

баня в град Якоруда Акт 

№40/10.01.1997 г. 

54 100 

      

  х           

  х           

  х           

Об

що   Х 222300 0 0 0 

Х Х Х  % Х Х Х 

       

Забележки: 1.  в колона 3 (след ред общо), в процент се посочва размерът на 

средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от 

ЗДБРБ 

 

            за 2022г., за които се предлага 

трансформация.     

 

           2. в к. 4 се попълва натурален показател 

площ в кв. м. за улица      

 

           3. в к. 5 се попълва натурален показател разгърнатата 

площ в кв. м. за сграда, в частта на която ще се извършва ремонт   
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           4. в к. 6 се попълва натурален показател за общински път, като 

на ред общо се посочва общата дължина върху която ще се извършва 

ремонт  

 

     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От инж.Нуредин Кафелов 

Кмет на Община Якоруда 

 Относно: трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи 

определена на община Якоруда по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. 

Съгласно чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. и указания по съставянето и 

изпълнението на Бюджетите на общините и на сметките за средства от 

Европейския съюз за 2022 г. /ФО-3/25.03.2022 г./ се дава възможност да се 

трансформира целева субсидия за капиталови разходи по чл.51 от закона   в 

трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни 

текущи ремонти на общински пътища на улична мрежа и на сгради, 

публична общинска собственост . Тези промени могат да се извършват в 

рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния 

бюджет от министъра на финансите по предложение на кмета на общината, 

въз основа на решение на общински съвет, като това предложение следва да 

произтича от неотложни потребности за извършване на текущи ремонти. 

След зимния сезон се задълбочи нуждата от неотложен текущ ремонт, 

с цел възстановяване на надеждната и безопасна експлоатация на уличната 

мрежа в град Якоруда. Износена и на места напълно разрушена асфалтова 

настилка и основа създават реална опасност за пътно транспортни 

произшествия, както и компрометирани тротоарни плочи и бордюри който 

възпрепятстват безопасното движението на пешеходците, което обуславя 

спешността на извършване на конкретните дейности. 

Поради дългия експлоатационен период на обществена минерална 

баня, която не е ремонтирана от 1982 година, се наблюдава компрометиране 

на покривната конструкция на цялата сграда, което доведе до течове, 

оронване на мазилката на всички помещения в сградата. В резултат на 

дългата експлоатация на сградата и лошите  метеорологични условия 

външната фасадна мазилка на сградата също се руши, както и алеите около 

сградата, изградени от плочки и бордюри. Минералната баня в град Якоруда 

е от съществено значение за местното население и туристите, които 

посещават града. 
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Общината не разполага с достатъчно средства от собствени приходи 

за извършване на ремонтите. Единствена възможност е трансформиране на 

средствата от целевата субсидия за капиталови разходи. 

Предлаганата обща сума за трансформиране е 222 300 лв., което 

представлява 39.71% от сумата по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. и обхваща 

следните обекти: 

Улица „Васил Левски“ гр.Якоруда - отстраняване на отделни повреди 

и нарушения на тротоарна настилка  

55 000 

Улица „Васил Левски“ гр.Якоруда- изкърпане на дупки , отстраняване 

на повреди и запълване на пукнатини 

4 600 

Улица „Яне Сандански“ гр.Якоруда- изкърпане на дупки , 

отстраняване на повреди и запълване на пукнатини 

3 600 

Улица „Якорущица“ гр.Якоруда- отстраняване на отделни повреди и 

нарушения на тротоарна настилка 

60 000 

Ремонт на сграда публична общинска собственост на Минерална баня 

в град Якоруда Акт №40/10.01.1997 г.- построена през 1982 г. 

45 000 

Отстраняване на отделни повреди и нарушения на тротоарна настилка 

и бордюри около сграда публична общинска собственост на 

Минерална баня в град Якоруда Акт №40/10.01.1997 г. 

54 100 

ОБЩО: 

222 

300 

 

Приложение №13                             

Приема изменение и допълнение  на Правилника за организацията и 

дейността на  Общински съвет-Якоруда,  неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация - Якоруда, приет с 

Решение № 13 / Протокол №ОбС-03 / 30.12.2019 г.,  както следва: 

§1. В чл. 80 думите „300.00 /триста/ лв.“ се заменят с „1/2 /една втора/ от 

минималната месечна работна заплата за страната за съответния месец“. 

§2. В чл.81 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „40% от възнаграждението на Кмета на Община 

Якоруда“ се заменят с думите „2 /две/  минимални месечни работни заплати 
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за страната за съответния месец“. 

2. В ал. 2 думите „60% от възнаграждението на Председателя на 

Общинския съвет“ се заменят с думите „1.5 /една и половина/  

минимална месечна работна заплата за страната за съответния месец“. 

 

 

 

Приложение №14        

П Р О Т О К О Л 

От публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Якоруда 

за 2022 година 

Днес, 21.03.2022 год. на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните 

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

проведе публично обсъждане на проекта за общински бюджет 2022 година. 

Поканата за публичното обсъждане бе обявена на интернет страницата на 

Община Якоруда на 08.03.2022 г. и публикувана във вестник “Труд” на 

09.03.2022 г. 

На общественото обсъждане присъстваха всички служители от 

Общинска администрация Якоруда и ръководителите на второстепенните 

разпоредители към Община Якоруда. Въпреки публикуването на поканата 

нямаше проявен интерес от страна на гражданите и други заинтересовани 

лица. 

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

на община Якоруда. Г-н Кафелов запозна присъстващите с целите на 

обсъждането на проектобюджета. С кратко встъпително слово запозна 

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

сравнение с миналата година. 

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

счетоводител в Община Якоруда. Тя запозна подробно всички служители с 

макрорамката на проектобюджета за 2022 год. Наблегна на новостите при 

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

11 179 950  лв., като  приходите за делегирани от държавата дейности са в 

размер на 7 292 899 лв., а приходите за местни дейности – 3 887 051 лв. 

Разходната част възлиза на 11 179 950  лв., като в това число: за делегирани 
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държавни дейности – 7 292 899 лв. и за местни дейности – 3 887 051 лв., 

съобразени с ЗДБРБ за 2022 г. Целевите средства за капиталовите разходи 

са в размер на 559 900 лв. 

 Нямаше други предложения и допълнения към проектобюджет 2022 г.  

        Господин Кафелов - Кмет на Община Якоруда закри общественото 

обсъждане. 

 

Д О К Л А Д 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Якоруда за 2022 г.   

Предложеният Проект на бюджета на община Якоруда за 2022 година е 

разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни 

документи, на основание Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г. и ПМС № 31 /17.03.2022 г. за изпълнение на държавния 

бюджет на Република България за 2022 г. 

Проектът за бюджет е съобразен с: 

 Решение № 50/03.02. 2022 г. на МС на Република България за 

разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на 

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

финансиране на делегираните от държавата дейности през 2022 г.  

 Разчетените натурални и стойностни показатели за прилагане на 

стандартите за финансиране на делегираните държавни дейности за 2022 

година за община Якоруда, съгласно Приложение № 1 на Министерство на 

финансите. 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Якоруда. 

 

За бюджет  2022 г. общината си поставя следните цели: 

1. Запазване на финансовата стабилност и недопускане на рискове 

2.Ефективно управление на ресурсите по спечелени проекти по 

Оперативните програми; 

3.Използване на всички законови възможности за събиране на 

просрочените вземания; 

4. Непоемане на задължения, които не са финансово обезпечени; 
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С общинския бюджет се определят и осигуряват средства, с които се 

финансират  местни и делегирани от държавата дейности. 

Делегираните държавни дейности се финансират с държавни трансфери 

от обща  субсидия за държавни дейности и преходен остатък. През годината 

могат да се получават и други трансфери за държавни дейности, като за тях 

се прави служебна промяна на бюджета. 

На база на натурални показатели за съответната дейност се формира 

държавния трансфер /обща субсидия/ за финансиране на делегираните 

държавни дейности общо и по функции. 

Местните дейности се финансират със собствени приходи, с обща 

изравнителна субсидия,  средства за зимно поддържане и снегопочистване, 

целевата субсидия за капиталови разходи и преходен остатък. През годината 

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

служебна промяна на бюджета. 

Разработеният бюджет на общината за 2022 г. отразява намеренията на 

общината за провеждане на прозрачна финансова политика. 

Бюджетът на Община Якоруда за 2022 год. е разработен по пълна 

бюджетна класификация, с разпределение по бюджетни звена и дейности. 

Приходна и разходна част на Бюджет 2022 – 11 179 950  лв. 

 

Приходите от държавни трансфери са планирани съобразно 

определените размери по чл. 51 ,  от ЗДБРБ за 2022 г., при общ размер 

на утвърдените трансфери 8 253 839 лв.  

 

 Приходи за делегирани държавни дейности  7 292 899 лева; 

 Приходи за местни дейности                             3 887 051 лева; 

 

Приходи за финансиране на делегираните държавни дейности – 

предвиждат се в размер на 7 316 285 лв. 

Формират се от: 

 Обща субсидия за финансиране на делегираните държавни 

дейности, определена с чл.50 от ЗДБРБ за 2022 г. в размер на     

7 216 633 лева;   
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 Преходен остатък от 2022 г. за  държавните дейности     186 085 

лева; 

 Преходен остатък от 2022 г. за  държавните дейности по валутни 

сметки в левова равностойност – 38 671 лева;     

 Чужди средства на разпореждане /проекти в образование/ /-148 490 

лв./ 

 

Приходи с общински характер 

В частта на приходите за местни дейности са включени постъпленията 

с общински характер от имуществените и други данъци (местните данъци, 

вкл. патентен данък); постъпленията от операции с общинско имущество; 

местни такси и други неданъчни приходи с общински характер; трансфери 

за местни дейности (обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно 

поддържане и снегопочистване на общински пътища), утвърдени с чл. 51 от 

ЗДБРБ за 2022 г.; целевата субсидия за капиталови разходи,; преходния 

остатък към 31.12.2021 г.;  

Проектът на бюджет в частта за общински приходи е съставен на 

основата на извършен анализ на изпълнението им към 31.12.2021 г., като са 

взети предвид очаквано повишаване в събираемостта на собствените 

приходи.. 

Приходите за местни дейности се предвиждат в размер на             3 887 

051 лева 

 Собствени приходи в размер на                                           1 024 

800 лева 

 Взаимоотношения с ЦБ -обща изравнителна субсидия  1 200 

000 лева 

 С-ва за зимно поддърж. и снегопочистване                          111 

900 лева 

 Преходен остатък от 2021 г. за местни дейности                 152 394 

лева 

 Целева субсидия за капиталови разходи за местни д-ти   559 

900 лева 

 Предоставени трансфери за отчисления за такса битови 

отпадъци  

на община Разлог       /-

216 600лева/  
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 Получени дългосрочни заеми от банки в страната      

1 500 000  лева 

 Погашения по кредит от банки в страната       /-

400 000/лева 

 Погашения по финансов лизинг    / - 45 343/ 

лева 

  

Общата изравнителна субсидия ще се предоставя съгласно чл.54, ал. 3 

на ЗДБРБ за 2022 г. - 50 на сто до 20 януари субсдията по чл. 51 се 

предоставя на общините  

ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от 

април до декември. 

(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят 

на общините до 20 януари в размер до 75 на сто. Останалата сума от 

субсидията по чл. 51 се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число 

на текущия месец на равни части за периода от септември до декември. 

 Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени 

с решение на общинския съвет, се представят в Министерството на 

финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите. 

 

А. Собствените приходи по бюджета са данъчни и неданъчни 

1.1. Данъчни приходи – 580 000 лева. 

 Приходи от патентен данък 

 В проекта за бюджета за 2022 г. са заложени 10 000 лева. 

 Данък върху недвижимите имоти 

 В проекта за бюджета за 2022 г. са заложени 86 000 лева. 

 Данък върху превозните средства 

 В проекта за бюджета за 2022 г. са заложени 392 000 лева. 

 Тези приходи са разчетени на база отчета за 2021 г. и очаквано 

повишаване на събираемостта през 2022 г. 

 Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 

 В проекта за бюджета за 2022 г. са заложени 68 000 лева. 

 Туристически данък 

 В проекта за бюджет за 2022 г. са заложени 24 000 лева.  
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Имуществените и други данъци са определени на база анализ на 

данъчните приходи на общината. Въз основа на анализите, очакваното 

повишаване на събираемостта и отчитайки реалното влияние на кризата и 

промените в икономическия статус на населението и бизнеса на територията 

на общината  са предвидени посочените размери на имуществените и други 

данъци.  

 

1.2.Неданъчни приходи  -  разчетени общо                                    444 

800 лева       

 Приходи и доходи от собственост  общо 83 000 лв.,  включват: 

- приходи от наеми на имущество и земя /съгласно сключени договори/ 

-  83 000 лв.         

 Общински такси 

В тази група на неданъчните приходи се отчитат постъпленията от 

предоставяните услуги от Детски градини,  Домашен социален патронаж и 

Общинска администрация по такси и цени, определени с Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. 

Очакваните приходи са  368 000 лева. 

Очакваните приходи от такси на Детски градини са 10 000 лева до март 

месец а от първи април 2022 година не се събират такси защото детски 

градини и детски ясли стават безплатни от Домашен социален патронаж 

36 000 лева. Тези приходи са насочени в разходната част на същите 

заведения. 

Очакваните приходи от такси за технически услуги са 9 000 лв.; от 

такси за административни услуги 24 000 лв.; от такса ползване пазар, 

тържища, панаири, тротоари и други 9 000 лв 

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

битови отпадъци. Очакваните постъпления са в размер на 280 000 лв.  

Очакваните приходи от глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви, 

обезщетения и начети – 26 000 лв. 

Други общински такси – 1 000 лв. 

Внесени ДДС - /-31 000 лв./ 

Внесен корпоративен данък от стопанска дейност - /-2 200 лв./ 
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В първоначалния бюджет не се включват приходи от получени 

трансфери. С получените приходи от дарения и приходите от трансфери 

през годината  служебно ще се променя бюджета в приходната и разходна 

част. 

Б. Взаимоотношения с Централния бюджет       

Отразяват определените с чл.51, от ЗДБРБ за 2022 г. трансфери за 

местни дейности – обща изравнителна субсидия – 1 200 000 лева и средства 

за зимно поддържане и снегопочистнване на общински пътища – 111 900 

лева.. 

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. е 559 900 лв.  

В. Преходен остатък  

Размерът на преходния остатък за 2022 г. за финансиране в местни 

дейности е 152 394  лв. 

Планът за приходите от съответните приходоизточници в проекта на 

бюджет за 2022 г. е съобразен с реалните възможности за постъпленията.  

 

Субсидии от ЦБ за 2022 г. представляват 81.30 % от бюджета,  

собствените приходи 18.70 %. 

Данните за делът на собствените приходи показват, че приходният 

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

факт, предлаганият бюджет за 2022 г. в никакъв случай не е достатъчен 

за решаване на всички проблеми. 

Разходите в проекта на бюджет за 2022 г. са балансирани с приходите и 

са в размер на 11 179 950  лева /Приложение №1/,  в т.ч. 

 Разходи за държавни дейности                           - 7 292 899 лева 

 Разходи за местни дейности                                - 3 887 051 лева 

Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности по 

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

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

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

и услуги” се определят съобразно единните разходни стандарти . 

Със средства от общата субсидия за държавни дейности през 2022 

г. и със средства от преходния остатък от 2021 г. ще се финансират: 

- 5 общообразователни училища;   
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- деца от 3 до 4 г. в ЦДГ; 

- деца на 5 и 6 г. в ЦДГ; 

- яслена група към ДГ 

- заплати и осигурителни вноски на служители в общинска 

администрация; 

- във функция Отбрана и сигурност са предвидени средства за заплати 

и осигурителни вноски  на охранителите на обектите по ПМС №351 от 1997 

г.; възнаграждения и осигурителни вноски на денонощните оперативни 

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

материално стимулиране на обществени възпитатели; издръжка на 

МКБППМН;  

- заплати и осигурителни вноски на  медицински и друг персонал в 

Детска ясла; 

- 6 здравни кабинети в общински училища и детски градини; 

-  специализирана институция за предоставяне на социални услуги с 

капацитет 40 места – Център за обществена подкрепа; 

- специализирана институция за предоставяне на социални услуги с 

капацитет 20 места – Дневен център за деца с увреждания; 

- асистентска подкрепа с капацитет 25 места 

- 9 бройки субсидирана численост в читалища;  

При разпределение на средствата за местни дейности с приоритет са 

разчетени средства за работни заплати и осигурителни плащания, средства 

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

количества и целевите разходи със социално предназначение. 

В рамките на приходите с общински характер е предложено да се 

финансират следните общински дейности 

- издръжка  деца  в ЦДГ – 10 000 лв., при очаквани приходи от такси 10 

000 лв.   

- заплати, осигурителни плащания и издръжка  на Домашен социален 

патронаж за 300 места  168 000 лв., при очаквани приходи от такси 36 000 

лв.; 

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

сметка за такса битови отпадъци.; 
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- улично осветление – ел.енергия и поддръжка - за тези разходи 

общините не събират такси; 

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

разходи общините нямат право да събират такси/; 

- субсидии на спортни и футболни клубове 7 000 лв.; 

- издръжка на общинска администрация, помощи по решение на 

общински съвет, членски внос в сдружения на общини; 

- възнаграждения и осигурителни плащания на общински съветници и 

издръжка на Общински съвет; 

Инвестиционната програма на общината е в размер на 690 141 лв. По 

източници на финансиране – с целева субсидия за капиталови разходи 

559 900 лв.;  със средства от преходен остатък от целеви трансфери. 

С предложения Ви за обсъждане проект, са положени усилия за 

разработване на приемлив вариант на бюджет за 2022 г., съобразен с 

посочените по-горе нови моменти при съставяне и изпълнение на 

общинския бюджет, условията в страната и реалните финансови ресурси 

на общината.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 16/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

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

възможността за удължаване с шест месеца предоставянето на услугата по 

операция „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” и 

BG05M9OP001-6.004 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + Компонент 2”  и Решение 

на ЕК за УОИИ от 20.12.2022 година, Общински съвет-гр. Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет-Якоруда упълномощава Кмета на Община Якоруда да 

актуализира заповед за възлагане /Акт за възлагане/ на услугата 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, на Звено 

„Социални дейности и проекти”, като Услуга от общ икономически 
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интерес, за срок до приключване предоставянето на услугата 

„патронажна грижа”, считано от 01.04.2022 г.; 

2. Общински съвет-Якоруда възлага на Кмета на Община Якоруда да 

утвърди Вътрешни правила по предоставяне на услугата от общ 

икономически интерес „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания”, съдържащи всички необходими реквизити съгласно член 4 

от Решението на ЕК за УОИИ; 

3. Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, 

финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020 г.” да се ползва от потребителите без заплащане на такса. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 17/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 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. № 92-00-371/27.08.2014 год. 

от Осман Сюлейман Карахасан, представител на наследници на Фатима 

Сали Хасан 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. Имот № 066030 с площ  0.103 дка, образуван от част от имот № 066003 

с обща площ 5.515 дка, находящ се в землището на гр. Якоруда, 

местност „Бунтишка”, описан в Решение № 1946 от 20.07.1994 година 

на Поземлена комисия – гр.Якоруда; 
 

 

РЕШЕНИЕ № 18/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 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. № 04.05-52/30.09.2021 год. 
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от Хюсеин Мустафа Моллаали, представител на наследници на Авуша 

Мусова Сакаталиева 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 87338.523.12 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Якоруда, местност „Бяла Места”, с 

начин на трайно ползване – нива, 8 /осма/ категория, с площ 900 кв.м., 

описан в Решение № 1450 от 16.01.1996 година на Поземлена комисия 

– гр. Якоруда; 
 

 

РЕШЕНИЕ № 19/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 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. № 04.05-34/24.08.2016 год. от 

Вайда Ебипова Лютова представител на наследници на Неджибе Юсаинова 

Кунчова 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. Имот № 103076 с площ 2.000 дка, образуван от част /1.335 дка/ от имот 

№ 103022 с обща площ 3.943 дка и част /0.665 дка/ от имот № 103023 

с обща площ 4.396 дка, находящ се в землището на гр. Якоруда, 
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местност „Бръбрите”, описан в Решение № 432 от 12.04.1995 година на 

Поземлена комисия – гр.Якоруда; 
 

 

РЕШЕНИЕ № 20/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 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 17.12.2021 

год. – 31.03.2022 год., в размер на 4 300.00 лева / четири хиляди и триста 

лева/. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 21/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

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

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

общинско имущество - Якоруда, Общински съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие да се започне процедура за сключването на договор за 

покупко-продажба на недвижим имот, собственост на ПК „Мусала”, 

представляващ:  

 

 Поземлен имот с пл. № 1816, находящ се в УПИ VI, кв. 67 по 

плана на гр.Якоруда, с площ 800.00 кв.м., ведно с ресторант, заемащ 

част от партерния етаж на триетажна търговско – административна 

сграда, включващ търговска зала, кухня, санитарни възли и складове 

с обща площ – 418.00 кв.м., описан в Нотариален акт № 111, том 

III, дело № 1151 / 1994 год.; 

 

      ІI. Одобрява изготвенaта от независим лицензиран оценител инж. 

Цветан Селмединов пазарна оценка на гореописания недвижим имот, в 

размер на 248 000.00 /двеста четиридесет и осем хиляди лв./ лева; 
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      ІІІ. Възлага на Кмета на Община Якоруда изпълнението на настоящото 

решение.           

 

РЕШЕНИЕ № 22/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал.3 от 

Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  

Общински съвет – Якоруда  

 

РЕШИ: 

           Дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на 

управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ І /първи/ етаж от сграда на кметство с. Смолево, с площ 

132.00 /сто тридесет и два/ кв.м., находяща се в  Поземлен имот с пл. № 41 

по плана на с. Смолево, община Якоруда, описана в Акт за публична 

общинска собственост № 19/12.12.1996 год., за срок от 5 /пет/ години на 

Детска градина – Община Якоруда. 

         Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на Община Якоруда 

инж. Нуредин Кафелов да сключи Договор за безвъзмездно право на 

управление на описания по-горе недвижим имот. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 23/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 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: 

        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 № 

2577/05.10.2020 г., находящ се в местност „Трещеник“ , землище на гр. 

Якоруда, а именно: 
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 ПИ с идентификатор 87338.671.6 (осем, седем, три, три, осем, 

точка, шест, седем, едно, точка, шест), в местност „Трещеник” по 

кадастралната карта на гр. Якоруда с площ от 252.00 (двеста петдесет 

и два) кв.м., вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

за др. вид застрояване, ведно с масивна едноетажна сграда с 

идентификатор 87338.671.6.1 (осем, седем, три, три, осем, точка, 

шест, седем, едно, точка, шест, точка, едно), със застроена площ от 

28.00 (двадесет и осем) кв.м., масивна едноетажна сграда с 

идентификатор 87338.671.6.2 (осем, седем, три, три, осем, точка, 

шест, седем, едно, точка, шест, точка, две), със застроена площ от 

21.00 (двадесет и един) кв.м. и масивна едноетажна сграда  с 

идентификатор 87338.671.6.3 (осем, седем, три, три, осем, точка, 

шест, седем, едно, точка, шест, точка, три), със застроена площ от 

23.00 (двадесет и три) кв.м. - за сумата от 29 000.00 лв. /двадесет и 

девет хиляди 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 № 2577/ 05.10.2020 г., 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 № 24/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

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

искане в Община Якоруда – Молба с вх. № 9400-1171/11.04.2022 г. от 

Костадин Асенов Сковърданов, председател на ТО гр. Разлог, Общински 

съвет –Якоруда  

 

РЕШИ: 

        Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа в размер на 300.00 

лева /триста лева/, необходима за закупуване на хранителни продукти, 
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които ще бъдат раздадени на членовете от Съюза на слепите на територията 

на Община Якоруда за посрещане на Великденските празници. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 25/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

       На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1; чл.124б, ал.1  от 

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

наш вх.№ 9400-256 / 26.01.2022г. от г-жа Авуша Сабри Осман, Общински 

съвет - Якоруда  

РЕШИ: 

      1.Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план–план 

за регулация за образуване на  нови УПИ: I-65 „за жс”, II-65 „за жс”, III-65 

„за жс”, IV-65 „за жс”, V-65 „за жс” в нов кв.2 по плана на  местност 

„Трещеник”, община Якоруда и план за улична регулация за две нови улици 

по плана на местност „Трещеник”, община Якоруда в обхват поземлени 

имоти с идентификатори 87338.670.58 и 87338.670.65 по КККР на град 

Якоруда, община Якоруда; 

 

      2.Разрешава изработването на Подробен устройствен план–план за 

регулация за образуване на  нови УПИ: I-65 „за жс”, II-65 „за жс”, III-65 „за 

жс”, IV-65 „за жс”, V-65 „за жс” в нов кв.2 по плана на  местност 

„Трещеник”, община Якоруда и план за улична регулация за две нови улици 

по плана на местност „Трещеник”, община Якоруда в обхват поземлени 

имоти с идентификатори 87338.670.58 и 87338.670.65 по КККР на град 

Якоруда, община Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ № 26/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

      На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1; чл.124б, ал.1  от 

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

наш вх.№ 9400-257 / 26.01.2022г. от г-жа Авуша Сабри Осман, Общински 

съвет - Якоруда  
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РЕШИ: 

 

      1.Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план–план 

за регулация за образуване на  нови УПИ: I-50 „за жс”, II-50 „за жс”, III-50 

„за жс”, IV-50 „за жс”, V-50 „за жс”, VI-50 „за жс”, VII-50 „за жс”, VIII-50 

„за жс”, IX-50 „за жс”, X-50  „за жс” в нов кв.1 по плана на  местност 

„Трещеник”, община Якоруда и план за улична регулация за нова улица по 

о.т. 1- о.т. 8 по плана на местност „Трещеник”, община Якоруда в обхват 

поземлени имоти с идентификатори 87338.670.50, 87338.670.58, 

87338.670.63 по КККР на град Якоруда, община Якоруда; 

 

      2.Разрешава изработването на Подробен устройствен план–план за 

регулация за образуване на  нови УПИ: I-50 „за жс”, II-50 „за жс”, III-50 „за 

жс”, IV-50 „за жс”, V-50 „за жс”, VI-50 „за жс”, VII-50 „за жс”, VIII-50 „за 

жс”, IX-50 „за жс”, X-50  „за жс” в нов кв.1 по плана на  местност 

„Трещеник”, община Якоруда и план за улична регулация за нова улица по 

о.т. 1- о.т. 8 по плана на местност „Трещеник”, община Якоруда в обхват 

поземлени имоти с идентификатори 87338.670.50, 87338.670.58, 

87338.670.63 по КККР на град Якоруда, община Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ № 27/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 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: 

         Поради неявяване на кандидати за участие в неприсъствен публичен 

търг, обявен със Заповед № 31 от 17.03.2022 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.; 
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намалява началната тръжна цена, одобрена с Решение № 74 /Протокол 

№ ОбС – 06/13.10.2021 год. на Общински съвет – Якоруда с 20 %, 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 161 100.00 лева /сто шестдесет и една хиляди и сто 

лв./ без ДДС на 128 880.00 лева /сто двадесет и осем хиляди 

осемстотин и осемдесет лева/ без ДДС; 
 

 

РЕШЕНИЕ № 28/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 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: 

         Поради неявяване на кандидати за участие в неприсъствен публичен 

търг, обявен със Заповед № 30 от 17.03.2022 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 № 73 /Протокол 

№ ОбС – 06/13.10.2021 год. на Общински съвет – Якоруда  с 20 %, както 

следва: 
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 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 247 500.00 лева /двеста четиридесет и седем хиляди и 

петстотин лв./ без ДДС на 198 000.00 лева /сто деветдесет и осем 

хиляди лева/ без ДДС; 

 

 

РЕШЕНИЕ № 29/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 

На основание чл.21, ал.1, т.11и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.124а, ал.1; чл.124б, ал.1 от Закона за 

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

вх.№9400-1196 / 12.04.2022г. от кмета на община Якоруда инж. Нуредин 

Мусов Кафелов, Общински съвет - Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

1.Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план–

изменение на плана за регулация и застрояване в обхват кв.50, кв.51 и 

кв.23А по плана на гр.Якоруда, община Якоруда за образуване на нов УПИ 

IV „За култова сграда” в кв.51, както и разширение на север на УПИ V „За 

основно училище” и УПИ VI „За култова сграда” в кв.23А за сметка на 

площта на УПИ VII „ За озеленяване” и изменение на плана за улична 

регулация на улица по О.Т.238-О.Т.254 по плана на гр.Якоруда, община 

Якоруда; 

 

2.Разрешава изработването на Подробен устройствен план–изменение на 

плана за регулация и застрояване в обхват кв.50, кв.51 и кв.23А по плана на 

гр.Якоруда, община Якоруда за образуване на нов УПИ IV „За култова 

сграда” в кв.51, както и разширение на север на УПИ V „За основно 

училище” и УПИ VI „За култова сграда” в кв.23А за сметка на площта на 

УПИ VII „ За озеленяване” и изменение на плана за улична регулация на 

улица по О.Т.238-О.Т.254 по плана на гр.Якоруда, община Якоруда; 

 

 

РЕШЕНИЕ № 30/ПРОТОКОЛ №ОбС-03/14.04.2022 година 
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        І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 60 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ. бр. 

105 от 2020г.),  Общински съвет-град Якоруда  

РЕШИ : 

Изменя и допълва Решение № 97/Протокол №ОбС-08/29.12.2021г., 

както следва: 

 

Стар текст на Решението: 

Месечните отчисления по чл. 60, ал. 2 т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона 

за управление на отпадъците за месец Ноември и месец Декември 2021 

година, както и за цялата 2022 година да бъдат разходвани за закупуване на 

сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил и съдове за битови отпадъци. 

 

Нов текст на Решението: 

Месечните отчисления по чл. 60, ал. 2 т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона 

за управление на отпадъците за месец Ноември и месец Декември 2021 

година, както и за цялата 2022 година да бъдат разходвани за закупуване на 

сметосъбиращ  и сметоизвозващ автомобил за битови отпадъци и дробилка 

за клони и дървета; за дофинансиране на планираните разходи заложени в 

План-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2022 година 

на Община Якоруда; за изпълнение на мерки по чл. 63 от Закона за здравето, 

извършени на територии за обществено ползване в населените места на 

територията на община Якоруда; за закупуване на самоходна метачна 

машина. 
 

 

 

 


