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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-09/23.12.2022 година 

гр. Якоруда 

 

РЕШЕНИЕ № 82/ПРОТОКОЛ № ОбС-09/23.12.2022 година 

Общински съвет – Якоруда прие 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 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

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

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. 

 

РЕШЕНИЕ № 83/ПРОТОКОЛ № ОбС-09/23.12.2022 година 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Якоруда 

 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1.  Дава съгласие да бъде подадено проектно предложение „Грижа в 

дома в община Якоруда“ по процедура чрез директно предоставяне 

на бъзвезмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 

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

2021-2027. 
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2.  Възлага на Кмета на община Якоруда да осъществи всички 

необходими действия за подготовка и подаване на проектно 

предложение. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 84/ПРОТОКОЛ № ОбС-09/23.12.2022 година 

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

удължаване на предоставянето на услугата по операция „BG05M9OP001-

6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” и сключено Допълнително 

споразумение № 2 по Процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа 

+ - Компонент 3“ и Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г. , 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 

интерес, за срок до приключване предоставянето на услугата 

„Патронажна грижа”, считано от 03.10.2022 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. 
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РЕШЕНИЕ № 85/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/23.12.2022 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 11 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услугите на територията на община Якоруда за 2023 г., Общински съвет 

Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

Одобрява план-сметка за необходимите приходи и разходи за 

сметосъбиране, сметоизвозване, депониране   на   битови   отпадъци   и   

поддържане   чистотата   на   териториите   за обществено ползване,както 

следва: 

ПЛАН – СМЕТКА 

Дейност Стойност 

ПРИХОДИ - ОБЩО 558 500 

1.Такса за битови отпадъци   

В това число  

1.1.от населението  150 000 

1.2.от предприятия и фирми  150 000 

2.Други местни приходи /изравнителна субсидия/ 190 000 

3.Данък недвижими имоти 68 500 

РАЗХОДИ - ОБЩО 558 500 
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За такса “Битови отпадъци” – 2023 година 

 

 

Приложение № 4 

Информация за  план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

за 2023 г. 

  план  

1. Стойност на одобрената план-сметката за необходимите разходи 

по чл. 66 от ЗМДТ за 2023 г., в т.ч.: 

558 500.00 

 - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други  

11 000.00 

 - за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им  

261 500.00 

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци – контейнери, кофи и др. /ЗМДТ, чл. 66, ал.1, т.1/ 

11 000 

Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за третирането им/ЗМДТ, чл.66, ал.1, 

т.2/,вкл.и ДДС по реда на Глава 19а от ЗДДС. 

261 500 

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от 

Закона за управление на отпадъците /ЗМДТ, чл.66, ал.1, 

т.3/ 

266 600 

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване /ЗМДТ, чл.66, ал.1, 

т.4/ 

19 400 
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 - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 

60 и 64 от Закона за управление на отпадъците  

266 600.00 

 - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване  

19 400.00 

1а. Средства от отчисления за 2022 г., непреведени или подлежащи 

на възстановяване от РИОСВ по реда на § 60 от преходните и 

заключителните разпоредби на ЗИД на ДОПК (ДВ, бр. 17/2022 г.)  

 

 

2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката и 

средствата по § 60 от ЗИД на ДОПК в бюджета на общината за 2023 

г. по позиции от ЕБК: 

558 500.00 

 - в дейност 623 "Чистота" 291 900.00 

в т. ч. за капиталови разходи  

 - в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци"  

в т. ч. за капиталови разходи  

 - по §§ 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 

отпадъците  

266 600.00 

 - по §§ 93-36  - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (в 

случаите, когато общината е собственик на депото)  

 - по §§ 37-00  - за внесен ДДС  

 - по други позициии от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на всяко 

плащане):………………………………….  

   

   

Забележки: 1. За целите на справката всички данни се посочват с положителна стойност (със 

знак "+"). 

                      2. На ред "- по други позиции от ЕБК" се изброяват други бюджетни позиции, по 

които се очаква да има плащания в съответствие с приетата план-сметка за 2022 г. и § 60 от 

ПЗР на ЗИД на ДОПК (ДВ, бр. 17/2022 г.), като за всяка една от позициите се посочва отделно 

размерът на очакваното плащане по нея.                   
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РЕШЕНИЕ № 86/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/23.12.2022 година 

 

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

постъпило искане в Община Якоруда – Заявление с вх. № 94.00-

3845/28.10.2022 г. за еднократна финансова помощ от Васил Райков Бурев, 

жител на гр. Якоруда, община Якоруда , Общински съвет –Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

        Разрешава да бъде отпусната финансова помощ в размер на 1 000.00 

лева /хиляда лева/, необходима за лечение. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 87/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/23.12.2022 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 

Р Е Ш И: 

 

        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: 
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 Урегулиран поземлен имот VII в кв. 1 по плана на с. Юруково, 

община Якоруда. Площ на имота - 659.00 кв.м., описан в Акт за 

частна общинска собственост № 3928/ 28.11.2022 г.; 

 

 Поземлен имот с пл. № 1898 в кв. 120 по плана на гр. Якоруда. Площ 

на имота 190.00 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост 

№ 3929/ 28.11.2022 г.; 

 

РЕШЕНИЕ № 88/ПРОТОКОЛ № ОбС-09/23.12.2022 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. № 04.05-46/03.09.2021 год. от 

Ана Йорданова Вацкова, представител на наследници на Йордан Иванов 

Ботушанов 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 87338.504.13 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Якоруда, местност „Драгиовец”, с 

начин на трайно ползване – нива, 8 /осма/ категория, с площ 1084 

кв.м., описан в Решение № 2111 от 09.02.2000 година на Поземлена 

комисия – гр. Якоруда; 
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РЕШЕНИЕ № 89/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/23.12.2022 година 

 

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

постъпило искане в Община Якоруда – Молба с вх. № 92.00-943/07.11.2022 

г. от Костадин Асенов Сковърданов, председател на РСО гр. Разлог, 

Общински съвет –Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

        Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа в размер на 300.00 

лева /триста лева/, необходима за подпомагане на нуждаещите се хора от 

Съюза на слепите на територията на Община Якоруда. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 90/ПРОТОКОЛ № ОбС-09/23.12.2022 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 

22.10.2022 год. -  14.11.2022 год. на Кмета на Община Якоруда – 

инж.Нуредин Кафелов в размер на 0.00 лева. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 91/ПРОТОКОЛ № ОбС-09/23.12.2022 година 

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

общинската собственост и чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда на 
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придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – гр. 

Якоруда, Общински съвет гр. Якоруда     

                                              

                                                                    РЕШИ: 

        І. Дава съгласие Кмета на Община Якоруда – Беди Осман да открие 

процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под 

наем на 390.00 кв.м. от УПИ IX, с пл. № 587, в кв. 63 по плана на гр. 

Якоруда, община Якоруда, находящи се в северозападната част на имота, 

описан в Акт за частна общинска собственост № 197/10.08.2010 г., за 

срок от 5 /пет/ години. Началната тръжна цена е в размер на 2.00 лв. /кв.м. 

на месец без ДДС или 780.00 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 – Беди Осман да сключи договор за наем на описания по-горе 

недвижим имот - частна общинска собственост след провеждането на 

неприсъствен публичен търг . 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 92/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/23.12.2022 година 

 

       На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА; чл.124 ал.3 от Закона за 

публичните финанси 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 
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РЕШИ: 

 

Одобрява актуализацията на  поименен списък за капиталови разходи 

за 2022 г. по обекти. 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2022 ГОДИНА КАКТО 

СЛЕДВА:  

           лева 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 93/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/23.12.2022 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. № 04.05-66/24.11.2021 год. 

от Георги Филипов Вригазов, представител на наследници на Петър 

Ангелов Манджуков 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 87338.656.51 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Якоруда, с площ 800 кв.м., образуван 

от част от ПИ с идентификатор 87338.656.48 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Якоруда с обща площ 3940 кв.м., 
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местност „Буковец”, описан в Решение № 144 от 12.01.1995 година на 

Поземлена комисия – гр. Якоруда; 
 

 

РЕШЕНИЕ № 94/ПРОТОКОЛ №ОбС-09/23.12.2022 година 

                  На основание чл.21, ал. 1, т. 23  и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с Условията за 

кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.003  „Бъдеще за децата“ по 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., Общински съвет-

Якоруда 

РЕШИ: 

1. Дава 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. 

2. Възлага на Кмета на Община Якоруда да осъществи всички 

необходими действия за подготовка и подаване на проектно 

предложение. 

 

№  по 

ред 

Наименование и местонахождение на 

обектите 

БИЛО 

 

СТАВА 

01. Проектиране на водопровод село Черна 

Места община Якоруда 

30 000 0 

02. Проектиране на ул.Цар Борис III от 

О.Т.559 до УПИ  III ,кв.67 и УПИ III, 

кв.67 О.Т.352 град Якоруда 

0 30 000 

    

 ОБЩО: 30 000 30 000 


