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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-07/28.10.2022 година 

гр. Якоруда 

 

 
РЕШЕНИЕ № 64/ПРОТОКОЛ № ОбС-07/28.10.2022 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-89/23.08.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно  актуализиране на Годишна програма 

за  управление и разпораждане с имотити-общинска собственост; 

3. Предложение с вх. №ОбС-95/28.09.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно определяне на възнагражденията на 

Кметовете на кметства; 

4. Предложение с вх. №ОбС-97/06.10.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно определяне на дейността „ТОПЪЛ 

ОБЯД“ като местна  дейност по смисъла на Закона за публичните 

финанси, като финансирането се осигурява със средства по Оперативна 

програма „Храни и основно материално подпомагане“; 

5. Предложение с вх. №ОбС-98/11.10.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за откриване на 

процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под 

наем на Помещение с площ 8.42 кв. м., разположено на партера на 

сградата на Общинска администрация- Якоруда, нахадяща се  в гр. 

Якоруда, ул. „Васил Левски“ № 1, кв.46, парцел XII, пл. № 759 по плана 

на  гр. Якоруда за срок от 10/десет/ години; 

6. Предложение с вх. №ОбС-99/11.10.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за откриване  на 

процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване  

под наем на Ресторант, включващ търговска зала, кухня, санитарни възли 

и складове  с обща стойност-418.00 /четиристотин и осемнадесет/ кв. м., 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
ул. ,,Васил Левски” № 1,    тел. 07442/26- 36,    е-mail:  obs_yakoruda@abv.bg 
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заемащ част от партерния етаж на триетажна търговско- 

административна сграда, находяща се  в ПИ с пл. № 1816, включен в УПИ 

VI, кв.67 по плана  на гр. Якоруда за срок от 5 /пет/ години; 

7. Предложение с вх. №ОбС-90/23.08.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие преходният остатък от 

средства, отпуснати на община Якоруда съгласно Постановление № 326  

на Министерски съвет от 12.10.2021 г. да се разходват и през 2022 г. за 

изплащане извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с 

COVID-19, за  ел. енергия на уличното осветление за 2022 г. 

8. Предложение с вх. № ОбС-101/11.10.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за откриване на 

процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под 

наем на помещение с площ 100.00 /сто/ кв.м. – публична общинска 

собственост, находящо се в ПИ с пл. № 196, кв. 30 по плана на гр. 

Якоруда за срок от 1 /една/ година; 

9. Предложение с вх. №ОбС-103/18.10.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие Община Якоруда да 

кандидатства с проект „Закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен 

автомобил, необходим за разнос на храна за нуждите на Домашен 

социален патронаж – гр. Якоруда“ пред Фонд „Социална закрила“ към 

Министерството на труда и социалната политика ; 

10. Предложение с вх. №ОбС-104/18.10.2022 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно разрешение за отпускане на еднократна 

финансова помощ на Зелиха Мехмед Абдишкова, жител на гр. Якоруда, 

община Якоруда; 

11. Предложение с вх. №ОбС-108/20.10.2022 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно одобряване извършените разходи по 

Договор №РД-34-07/06.10.2022г., сключен между Община Якоруда и 

Национален исторически музей. 

12. Предложение с вх. №ОбС-109/21.10.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие Община Якоруда да 

кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020год., с проект „Енергийна ефективност на сгради общинска 

собственост на територията на Община Якоруда“ 

13. Предложение с вх. №ОбС-110/21.10.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

- инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие Община Якоруда да 

кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020год., с проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на 

територията на Община Якоруда“ 

14. Предложение с вх. №ОбС-111/21.10.2022 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно одобряване извършените разходи за 

командировки на Кмета на Община Якоруда за периода 19.07.2022 г. – 

21.10.2022 г.; 
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15. Предложение с вх. №ОбС-112/21.10.2022 г. от Кмета на Община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на извършените разходи за 

изплащане на еднократни помощи на крайно нуждаещи се граждани за 

периода 19.07.2022 г. – 21.10.2022 г.; 

16.  Разни 

16.1. Предложение с вх.№ОбС- 113/24.10.2022г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно разрешение за отпускане на 

еднократна финансова помощ на Йовка Маринчева Йовчева – Ганева – 

журналист 

 

 

 

 
РЕШЕНИЕ № 65/ПРОТОКОЛ № ОбС-07/28.10.2022 година 

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

от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество-гр.Якоруда, Общински съвет – Якоруда 

РЕШИ: 

        Актуализира Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 година, приета с Решение № 12 от 

Протокол № ОбС -03/14.04.2022 г. в частта:  

 

1. РАЗДЕЛ III. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, като добавя следните недвижими имоти: 

 

 Помещение с площ 8.42 кв.м., разположено на партера на сградата на 

Общинска администрация - Якоруда, находяща се в гр. Якоруда, ул. 

„Васил Левски“ № 1, кв. 46, парцел XII, пл. № 759 по плана на гр. 

Якоруда, описана в Акт за публична общинска собственост № 1 / 

07.10.1996 г.; 

 

 Ресторант, включващ търговска зала, кухня, санитарни възли и 

складове с обща площ – 418.00 кв.м., заемащ част от партерния етаж 

на триетажна търговско – административна сграда, находяща се в ПИ 

с пл. № 1816, включен в УПИ VI, кв. 67 по плана на гр. Якоруда, 
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описан в Нотариален акт № 92, том II, рег. № 2513, дело № 272 / 2022 

год.; 

 

 Помещения в сгради, разположени в Поземлен имот с пл. № 196, кв. 

30 по плана на гр. Якоруда, описани в Акт за публична общинска 

собственост № 3488/ 11.03.2022 г.; 

 

 ПИ с идентификатор 87338.139.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Якоруда, местност „Ръжавица“, с 

трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно 

ползване – за курортен хотел, почивен дом, 9 категория, с обща площ 

25148 кв.м., номер по предходен план 139002, описан в Акт за частна 

общинска собственост № 3389/ 08.12.2021 г.; 

 

 
РЕШЕНИЕ № 66/ПРОТОКОЛ № ОбС-07/28.10.2022 година 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2  от ЗМСМА във вр. с чл. 97, ал. 

2 от Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет-

Якоруда,  неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация - Якоруда, Общински съвет – Якоруда 

 

 

РЕШИ: 

        Определя размера на трудовите възнаграждения на Кметовете на 

Кметства  както следва: 

 1. Месечното трудово възнаграждение на Кмета на Кметство с. 

Конарско да е равно на 3  (три) 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 3  (три) 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 21/2  (две и половина) 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 на 21/2  (две и половина) минимални месечни 
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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 21/2  (две и половина) 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 21/2  (две и половина) 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 21/2  (две и половина) минимални месечни 

работни заплати за страната, за съответния месец, чийто размер се 

определя с постановление на Министерски съвет. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 67/ПРОТОКОЛ №ОбС-07/28.10.2022 година 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

кандидатстването на община Якоруда по Оперативна програма „Храни и 

основно материално подпомагане“ с проектно предложение по Процедура 

BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД”,   Общински съвет – Якоруда  

РЕШИ: 

 

Определя дейността по предоставянето на „ТОПЪЛ ОБЯД” като местна 

дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, като финансирането 

се осигурява със средства по Оперативна програма „Храни и основно 

материално подпомагане“, пред която Община Якоруда ще кандидатства с 

проектно предложение по Процедура BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ 

ОБЯД”. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 68/ПРОТОКОЛ №ОбС-07/28.10.2022 година 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.7 от Закона за 

общинската собственост и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда на 
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придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – гр. 

Якоруда, Общински съвет – Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

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

открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване 

под наем на Помещение с площ 8.42 кв.м., разположено на партера на 

сградата на Общинска администрация - Якоруда, находяща се в гр. Якоруда, 

ул. „Васил Левски“ № 1, кв. 46, парцел XII, пл. № 759 по плана на гр. 

Якоруда, описана в Акт за публична общинска собственост № 1 / 07.10.1996 

г. за срок от 10 /десет/ години. Началната тръжна цена е в размер на 4.00 

лв./кв.м. на месец без ДДС или 33.68 лв. на месец без ДДС, съгласно 

Приложение №1 за базовите наемни цени към Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-

Якоруда. Помещението ще се използва за офис. 

       ІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на Община Якоруда 

- инж.Нуредин Кафелов да сключи договор за наем на описания по-горе 

недвижим имот - публична общинска собственост след провеждането на 

неприсъствен публичен търг. 

 

РЕШЕНИЕ № 69/ПРОТОКОЛ №ОбС-07/28.10.2022 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.7 от Закона за общинската 

собственост и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество – гр. Якоруда, 

Общински съвет – Якоруда 

РЕШИ: 

 

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

открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване 

под наем на Ресторант, включващ търговска зала, кухня, санитарни възли и 

складове с обща площ – 418.00 /четиристотин и осемнадесет/ кв.м., заемащ 
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част от партерния етаж на триетажна търговско – административна сграда, 

находяща се в ПИ с пл. № 1816, включен в УПИ VI, кв. 67 по плана на гр. 

Якоруда, описан в Акт за публична общинска собственост № 

3826/30.09.2022 год. за срок от 5 /пет/ години. Началната тръжна цена е в 

размер на 4.00 лв./кв.м. на месец без ДДС или 1 672.00 лв. на месец без ДДС, 

съгласно Приложение №1 за базовите наемни цени към Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-

Якоруда. Имотът ще се използва за извършване на търговска дейност 

 

       ІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на Община Якоруда 

- инж.Нуредин Кафелов  да сключи договор за наем на описания по-горе 

недвижим  имот - публична общинска собственост след провеждането на  

неприсъствен публичен търг . 

 

 

РЕШЕНИЕ № 70/ПРОТОКОЛ № ОбС-07/28.10.2022 година 

 

На основание чл.89 от Закона за държавният бюджет на Република 

България за 2022 г./изм.-ДВ бр.52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г./ и във 

връзка с чл.1, ал.5, т. 14 от  ЗДБРБ за 2021 г. и ФО-67 от 23.09.2022 г. на 

Министерство на финансите.  

 

 

РЕШИ: 

 

Преходният остатък от средства отпуснати на община Якоруда 

съгласно Постановление № 326  на Министерски съвет от 12.10.2021 г. да се 

разходват и през 2022 г. за изплащане извършени разходи за изпълнение на 

мерки във връзка с COVID-19 ,  за  ел.енергия на уличното осветление за 

2022 г., като разходите се отчитат в дейност 604 „Осветление на улици и 

площади”, §§1016 „Разходи за горива, вода, ел.енергия” и за издръжка в 

дейност 122 Общинска администрация §§1020 „Разходи за външни услуги“. 
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РЕШЕНИЕ № 71/ПРОТОКОЛ №ОбС-07/28.10.2022 година 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.7 от Закона за 

общинската собственост и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – гр. 

Якоруда, Общински съвет – Якоруда 

 

 

РЕШИ: 

 

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

открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване 

под наем на помещение с площ 100.00 /сто/ кв.м. – публична общинска 

собственост, находящо се в Поземлен имот с пл. № 196, кв. 30 по плана на 

гр. Якоруда, описан в Акт за публична общинска собственост № 

3488/11.03.2022 г., за срок от 1 /една/ година. Началната тръжна цена е в 

размер на 2.00 лв. /кв.м. на месец без ДДС или 200.00 лв. на месец без ДДС, 

съгласно Приложение №1 за базовите наемни цени към Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-

Якоруда. Помещението ще се използва за извършване на търговска дейност. 

 

       ІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на Община Якоруда 

- инж.Нуредин Кафелов да сключи договор за наем на описания по-горе 

недвижим имот - публична общинска собственост след провеждането на 

неприсъствен публичен търг . 

 

 

РЕШЕНИЕ № 72/ПРОТОКОЛ № ОбС-07/28.10.2022 година 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с условията и реда 
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на предоставяне на безъзмездна   финансова  помощ  от Фонд „Социална 

закрила, Общински съвет- Якоруда 

 

Р Е ШИ: 

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

кандидатства с проект  „Закупуване на нов, неупотребяван 

лекотоварен автомобил,  необходим за разнос на храна за нуждите на 

Домашен социален патронаж – гр.Якоруда” пред Фонд „Социална 

закрила” към Министерство на труда и социалната политика. 

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

Якоруда да бъде осигурено съфинансиране по проекта в размер на не 

по малко от 10% от неговата стойност. 

3. Възлага на  Кмета на Община Якоруда  да подготви  необходимите 

документи за кандидатстване и предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ към фонд „Социална закрила”. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 73/ПРОТОКОЛ № ОбС-07/28.10.2022 година 

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

в Община Якоруда - Заявление с вх. № 94.00-3614/10.10.2022 г. за 

еднократна финансова помощ от Зелиха Мехмед Абдишкова, жител на гр. 

Якоруда, община Якоруда, Общински съвет –Якоруда  

 

Р Е ШИ: 

 

Разрешава да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 5 

000.00 лева /пет хиляди лева/, необходима за лечение. 

 

РЕШЕНИЕ № 74/ПРОТОКОЛ №ОбС-07/28.10.2022 година 
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На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет- Якоруда 

 

Р Е ШИ: 

 

 Одобрявам извършените разходи по Договор №РД-34-

07/06.10.2022год.,                       сключен между Община Якоруда и Национален 

исторически музей, в размер на 2500.00лева /две хиляди и петстотин лева/, 

за дейности в рамките на археологическо проучване на обект 

‘’Късноантична и средновековна крепост ‘’Калята’’ през 2022г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 75/ПРОТОКОЛ №ОбС-07/28.10.2022 година 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

  Дава съгласие Община Якоруда да кандидатства в качеството си на 

допустим бенефициент, с проектно предложение „ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА“ по процедура № 

BG06RDNP001-7.020 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ 

НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ 

УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ 

МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г., в рамките на допустимия бюджет. 
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1.   Потвърждава, че дейностите включени в проекта, съответстват на 

приоритетите на общинския план за развитие на Община Якоруда и по-

конкретно на: 

Приоритет 3. Развитие на техническата инфраструктура в Община Якоруда 

Стратегическа цел 3.5. Енергийна ефективност  

Мярка: Повишаване енергийната ефективност на сгради публична 

собственост 

 

 

РЕШЕНИЕ № 76/ПРОТОКОЛ №ОбС-07/28.10.2022 година 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

1.   Дава съгласие Община Якоруда да кандидатства в качеството си на 

допустим бенефициент, с проектно предложение „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Якоруда, 

Община Якоруда“ по процедура № BG06RDNP001-7.0017 – УЛИЦИ 

„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО 

ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 

7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., в рамките на допустимия 

бюджет. 

 

2.   Потвърждава, че дейностите включени в проекта, съответстват на 

приоритетите на общинския план за развитие на Община Якоруда и по-

конкретно на: 

Приоритет 3. Развитие на техническата инфраструктура в Община Якоруда 

Стратегическа цел 3.4. Развитие на комуникационните мрежи в Община 

Якоруда 
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Мярка: Развитие на пътната мрежа и пътната инфраструктура 

 

 

РЕШЕНИЕ № 77/ПРОТОКОЛ № ОбС-07/28.10.2022 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 19.07.2022 

год. -  21.10.2022 год. на Кмета на Община Якоруда – инж.Нуредин Кафелов. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 78/ПРОТОКОЛ №ОбС-07/28.10.2022 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 19.07.2022 

год. – 21.10.2022 год., в размер на 10950.00лева  /десет хиляди деветстотин 

и петдесет лв./  

 

РЕШЕНИЕ № 79/ПРОТОКОЛ №ОбС-07/28.10.2022 година 

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

 

РЕШИ: 

Разрешава да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1 

000.00 лева / хиляда лева/, необходима за лечение на журналистът  Йовка 

Маринчева Йовчева – Ганева. Сметката, по която е необходимо да бъде 

преведена сумата е IBAN: BG13BPBI79401039463202. 


