
 

 

 

 
        Днес 23.12.2022 год. /петък/ Общински съвет – Якоруда проведе 

редовно заседание в залата на Общински съвет–Якоруда при следния дневен 

ред:  

1. Питания на общинските съветници към Кмета на община Якоруда; 

2. Докладна записка с вх. №ОбС-114/04.11.2022 г. от Кмета на община 

Якоруда относно кандидатстване на Община Якоруда по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. с проектно предложение 

„Грижа в дома в Община Якоруда“; 

3.  Предложение с вх. №ОбС-115/04.11.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

относно актуализиране 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 за срок 

до приключване предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ 

считано от 03.10.2022 г.; 

4. Предложение с вх. №ОбС-117/04.11.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

относно одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи 

за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.; 

5. Предложение с вх. №ОбС-118/09.11.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

относно отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 1 000.00 

/хиляда/ лева на Васил Райков Бурев, жител на гр. Якоруда, община 

Якоруда; 

6. Предложение с вх. №ОбС-122/30.11.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

относно актуализиране на Годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост; 

7. Предложение с вх. №ОбС-123/12.12.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

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

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

ЗСПЗЗ на наследници на Йордан Иванов Ботушанов; 

8. Предложение с вх. №ОбС-124/13.12.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

относно отпускане на финансова подкрепа в размер на 300.00 /триста/ 

лева на нуждаещите се хора от Съюза на слепите на територията на 

Община Якоруда; 
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9. Предложение с вх. №ОбС-125/13.12.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета 

– инж. Нуредин Кафелов за периода 22.10.2022 г. – 14.11.2022 г. в размер 

на 0.00 лева; 

10.  Предложение с вх. №ОбС-126/15.12.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

относно откриване на процедура за провеждане на неприсъствен 

публичен търг за отдаване под наем на 390.00 кв.м. от УПИ IX, пл. № 

587, в кв. 63 по плана на гр. Якоруда; 

11.  Предложение с вх. №ОбС-127/15.12.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи; 

12.  Предложение с вх. №ОбС-128/19.12.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

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

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

ЗСПЗЗ на наследници на Петър Ангелов Манджуков; 

13.  Предложение с вх. №ОбС-129/19.12.2022 г. от Кмета на община Якоруда 

относно даване съгласие Община Якоруда да подаде проектно 

предложение „Бъдеще за децата в община Якоруда“ по процедура чрез 

подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003  „Бъдеще за 

децата“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027 г.;  

14.  Разни. 
 


