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ПРОТОКОЛ 

№ОбС-02/20.02.2023 година 

гр. Якоруда 

 
РЕШЕНИЕ № 06/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

Общински съвет – Якоруда прие следния дневен ред: 

 

 

1. Питания на общинските съветници към Кмета на община Якоруда - г-жа Беди 

Осман; 

2. Предложение с вх. № ОбС-06/17.01.2023 г.  от г-н Салих Шольов – общински 

съветник в Общински съвет-Якоруда относно приемане на изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-

Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-

Якоруда; 

3. Предложение с вх. № ОбС-07/17.01.2023 г.  от Председателя на Общински съвет-

Якоруда – г-н Вайдин Мисанков относно определяне на делегат в Общото 

събрание на НСОРБ; 

4. Предложение с вх. № ОбС-08/17.01.2023 г.  от Председателя на Общински съвет-

Якоруда – г-н Вайдин Мисанков относно определяне на временна комисия за 

определяне възнагражденията на общинските съветници в Общински съвет-

Якоруда; 

5. Предложение с вх. № ОбС-09/17.01.2023 г. от Кмета на община Якоруда – г-жа 

Беди Осман относно приемане на Годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.; 

6. Предложение с вх. № ОбС-10/26.01.2023 г. от Кмета на община Якоруда – г-жа 

Беди Осман относно приемане на Годишен план за паша за стопанската 2023-2024 

г.; 

7. Предложение с вх. № ОбС-11/26.01.2023 г. от Кмета на община Якоруда – г-жа 

Беди Осман относно одобряване на приложените Списъци на свободните пасища, 

мери и ливади от  ОПФ на територията на Община Якоруда; 

8. Предложение с вх. № ОбС-12/26.01.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно одобряване на приложения Списък на маломерните имоти от 

ОПФ на територията на Община Якоруда– частна общинска собственост, 

представляващи земеделски земи с площ на имотите до 10 дка, начин на трайно 

ползване – ниви и друг вид земеделска земя; 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 
област БЛАГОЕВГРАД 
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9. Предложение с вх. № ОбС-13/27.01.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно одобряване на ПУП – план за изменение на уличната 

регулация на улица между о.т. 437 и о.т. 515 по плана на гр. Якоруда и създаване 

на нов УПИ XIV-1587 за КОО кв. 80 по плана на гр. Якоруда; 

10.  Предложение с вх. № ОбС-14/31.01.2023 г.  от г-н Салих Шольов – председател на 

ППГ на „ДПС“ към Общински съвет-Якоруда относно промяна в състава на 

Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеползване, крайградски  и 

селски райони“; 

11.  Предложение с вх. № ОбС-16/08.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно кандидатстване с проектно предложение за изпълнение на 

инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с 

финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост за сградата 

на Народно читалище „Светлина 1907“, град Якоруда; 

12.  Предложение с вх. № ОбС-17/08.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно кандидатстване с проектно предложение за изпълнение на 

инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с 

финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост за  общинска 

сграда; 

13.  Предложение с вх. № ОбС-18/08.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно кандидатстване с проектно предложение за изпълнение на 

инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с 

финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост за сградите 

на кметствата на съставните населени места в Община Якоруда; 

14.  Предложение с вх. № ОбС-19/08.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги; 

15.  Предложение с вх. № ОбС-20/08.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно  предоставяне на безвъзмездно право на управление на 

помещения, представляващи кухня, складове и хладилна камера с площ 256.00 

кв.м., находящи се в блок Б, на партера на общинска сграда /ученически пансион/, 

изградена в кв. 39, парцел XIV по плана на гр. Якоруда за срок от 5 /пет/ години на 

БЗЗСУ – Домашен социален патронаж – гр. Якоруда; 

16.  Предложение с вх. № ОбС-21/08.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

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

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

наследници на Муса Мустафов Кафелов; 

17.  Предложение с вх. № ОбС-22/08.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

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

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

наследници на Александър Николов Палов; 

18.  Предложение с вх. № ОбС-23/08.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 
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Беди Осман относно постъпило искане от Общинска служба „Земеделие”- гр. 

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

наследници на Христо Алеков Алексиев; 

19.  Предложение с вх. № ОбС-24/08.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно одобряване на изготвената от независим лицензиран оценител 

оценка на недвижим имот – ЧОС, ПИ с пл. № 1898 в кв. 120 по плана на гр. Якоруда 

и продажба на горепосочения имот; 

20.  Предложение с вх. № ОбС-25/10.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно месечните отчисления по чл. 60, ал. 2 т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците за 2023 година да бъдат разходвани за 

закупуване на специализиран автомобил за транспортиране на строителни 

отпадъци, контейнери за строителни отпадъци, съдове за битови отпадъци, 

самоходна метачна машина, както и  за дофинансиране на планираните разходи, 

заложени в План-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2023 

година; 

21.  Предложение с вх. № ОбС-26/10.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно одобряване на проект за ПУП - изменение на плана за 

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

община Якоруда; 

22.  Предложение с вх. № ОбС-27/13.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно одобряване на задание за проектиране на ПУП – изменение 

на плана за регулация и застрояване в обхват кв. 77 по плана на гр. Якоруда и 

изменение на плана за улична регулация по о.т. 423 – о.т. 430 по плана на гр. 

Якоруда; 

23.  Предложение с вх. № ОбС-28/13.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно издаване на заповед за възлагане на услугата „Грижа в дома“ 

на звено „Социални дейности и проекти“ като Услуга от общ икономически 

интерес за срок до приключване предоставянето на услугата „Грижа в дома“; 

24.  Предложение с вх. № ОбС-29/13.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно отпускане на финансова подкрепа на пострадалите в 

Република Турция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева; 

25.  Предложение с вх. № ОбС-30/14.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно одобряване на поименен списък за капиталови разходи за 

2023 г. по обекти и източници на финансиране; 

26.  Предложение с вх. № ОбС-31/14.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно приемане на разчетните показатели на Община Якоруда за 

2023 г.; 

27.  Предложение с вх. № ОбС-32/15.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 

Беди Осман относно одобряване на задание за изменение на ОУП на Община 

Якоруда в обхват:  поземлени имоти с идентификатори 87338.626.9, 87338.627.15, 

87338.627.16, 87338.627.17, 87338.627.20, 87338.627.21, 87338.627.22 по КККР на 

гр. Якоруда, местност „Сливина“; 

28.  Предложение с вх. № ОбС-33/16.02.2023 г. от Кмета на община Якоруда - г-жа 
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Беди Осман относно подновяване участието на Община Якоруда в колективните 

органи за управление на Асоциация по „Водоснабдяване и канализация“ на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

Благоевград и отмяна на Решение № 33/Протокол № ОбС-04/10.02.2020 година; 

29.  Предложение с вх. № ОбС-34/20.02.2023 г. от Постоянна комисия по 

„Здравеопазване, социална политика, обществен ред, сигурност, граждански и 

човешки права, молби и жалби на граждани“ относно отпускане на еднократна 

финансова помощ на Васил Райков Бурев, жител на град Якоруда, община 

Якоруда; 

30.  Разни 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 08/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал 2 и чл. 27, ал. 1 от 

Устава на НСОРБ, Общински съвет-Якоруда 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините 

в Република България представителя на Общинския съвет 

    Вайдин Хасанов Мисанков             Председател на Общински съвет-Якоруда 

     (трите имена)                                                                    (позиция в ОбС) 

 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на 

Общото събрание, той ще бъде заместван от 

Емине Мустафа Сапунджиева     Заместник-председател на Общински съвет-

Якоруда 

 (трите имена)                                                                    (позиция в ОбС) 
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РЕШЕНИЕ № 09/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и  във връзка с чл. 34, ал. 1  от ЗМСМА, Общински 

съвет - Якоруда   

 

Р Е Ш И: 

 

Определя временна комисия за определяне на възнагражденията на общинските 

съветници в Общински съвет – Якоруда в състав: 

 

1. Вайдин Хасанов Мисанков - Председател на Общински съвет – Якоруда;  

 

2. Муса Салих Али – Председател на Постоянна комисия по 

„Градоустройство, строителство, архитектура, жилищна политика, 

инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране“;  

 

3. Салих Мустафа Шольов – Председател на Постоянна комисия по 

„Финанси, бюджет, стопанска политика и общинска собственост“; 

 

4. Наско Танчев Котоманов – Заместник-председател на Постоянна комисия 

по „Опазване на околната среда, земеползване, крайградски и селски 

райони“; 

 

5. Золейка Али Иланска – Председател на Постоянна комисия по 

„Здравеопазване, социална политика, обществен ред, сигурност, 

граждански и човешки права, молби и жалби на граждани“; 

 

6. Емине Мустафа Сапунджиева – Председател на Постоянна комисия по 

„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика, 

безопасност на движението, противодействие на корупцията и отнемане на 

незаконно придобитото имущество“; 

 

7. Алиш Шабанов Вакльов – Председател на Постоянна комисия по 

„Образование, наука, култура, вероизповедания, преименувания, децата, 

младежта, спорта и туризма“; 

 

8. Димитър Николов Мехомийски – Член на Постоянна комисия по 

„Здравеопазване, социална политика, обществен ред, сигурност, 

граждански и човешки права, молби и жалби на граждани“ и вносител на 

Предложение с вх. 94.00 – 4281/06.12.2022 г.; 
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9. Представители от Общинска администрация - Якоруда. 

 

 
 

РЕШЕНИЕ № 10/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

         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 2023 година. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 11/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

 

 

                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1, т.1 и ал.4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Якоруда   

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Приема Годишен план за паша за стопанската 2023-2024 год., изготвен с цел 

подобряване стопанисването, контрола и реда за ползване на пасища, мери и ливади 

от Общинския поземлен фонд – Приложение №1; 

 

2. Приема Правила за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен 

фонд, съобразени с националните стандарти за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние, утвърдени със Заповед № РД-09-122, София, 

23.02.2015 год. – Приложение № 2; 

 

3. Определя Задълженията на Община Якоруда и на ползвателите за поддържане на 

пасищата, мерите  и ливадите – Приложение № 3; 
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4. Приема Списък с пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за 

индивидуално ползване, изготвен  по землища - Приложение № 4; 

 

5. Приема Списък с пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо 

ползване - Приложение  № 5; 

 

6. Възлага на Кмета на Община Якоруда да организира и контролира изпълнението на 

Годишния план за паша на територията на община Якоруда за стопанска 2023-2024 

г.; 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н 

 

ЗА   ПАША  ЗА  СТОПАНСКАТА 2023-2024 г. 

 

 

І. ОСНОВАНИЕ 

 

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2023-2024 г. се разработва на 

основание чл.37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя  ежегодно и се внася за разглеждане и 

приемане от Общинския съвет. 

 

ІІ. ОБХВАТ 

 

Годишният план за паша определя годишното разпределение и ползване на 

пасищата, мерите и ливадите в населените места на територията на община Якоруда при 

спазване на правилата за ползването им, изготвени съгласно чл.37о, ал.2 от ЗСППЗ и 

предложени за приемане от Общински съвет - Якоруда. 

 

ІІІ. ЦЕЛ 

 

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасищата, 

мерите и ливадите - общинска собственост от земеделските стопани или техните 

сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите 

селскостопански практики и тяхното положително въздействие върху околната среда. 
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ІV. ОТГОВОРНОСТИ  НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПЛАНА 

 

1. Кметът на Община Якоруда 

 

 Ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по 

стопанисване и управление пасищата, мерите и ливадите  на територията на 

общината. 

 Упълномощава длъжностно лице за провеждането на конкретни 

процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на законовите уредби. 

 Изисква от кметовете на населените места спазването правилата  

по отношение ползването на пасищата, мерите и ливадите на територията 

на съответното кметство. 

 

`     2. Кметовете  на населени места: 

          

 Спазват правилата за ползване  на пасищата, мерите и ливадите 

на територията на община Якоруда; 

 Уведомяват собствениците на животни за общинските  пасища, 

мери и ливади, предоставени за общо ползване; 

 Уведомяват пастирите на стадата в кои пасища, мери и ливади  

ще се извършва пашата на общите стада; 

 Организират и контролират мероприятията  по поддържане на 

пасищата, мерите и ливадите за общо ползване в добро земеделско и 

екологично състояние; 

 

V. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И 

ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО  ПОЛЗВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ 

 

Община Якоруда изготвя  списък с размера  и местоположението на пасищата, 

мерите и ливадите на територията на община Якоруда по населени места, 

предназначени за общо  и за индивидуално ползване. 

Изготвеният списък се предоставя на Общинския съвет, който  ежегодно приема 

решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране 

на ползването на пасищата,  мерите и ливадите  съгласно чл.37о, ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ. 

 

VІ.  ПРАВИЛА  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ЯКОРУДА 
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Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на община 

Якоруда включват: 

 

 перспективен експлоатационен план; 

 частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени за общо и 

индивидуално ползване и тяхното разграничаване; 

 частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени предимно за косене; 

 прокари за селскостопанските животни до местата за паша и водопой; 

 мерки за опазване, поддържане и подобряване на пасищата, мерите и ливадите 

като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни 

мероприятия, наторяване, временни ограждания; 

 ветеринарна профилактика; 

 частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, 

за засяване на подходящи тревни смески; 

 построяване на навеси; 

 въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 

 охрана; 

 режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните 

дадености по топографски, почвени, климатични и други физически условия, 

и на развитието на животновъдството на територията на общината; 

 карта за ползване на пасищата, мерите и ливадите по физически блокове, 

определени в Системата за идентификация на земеделските парцели. 

 

VІІ.  СПИСЪК НА ВСИЧКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ  ПАСИЩНИ  

ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА 

ЯКОРУДА 

 

 На основание чл.37о, ал.5 и ал.6 от ЗСПЗЗ е изготвен списък с регистрирани 

ферми, съдържащ данни за земеделските стопани и техните сдружения, регистрирани 

като юридически лица и отглежданите от тях по брой и вид пасищни животни на 

територията на община Якоруда, заверен от Областна дирекция по безопасност на 

храните Благоевград . 

 

VІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 

 

Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез: 

 Постъпления от наемите за ползване на пасищата, мерите и 

ливадите, общинска собственост. 

 Финансиране по проекти - Общинската администрация и/или 

ползвателите на пасищата, мерите и ливадите могат да кандидатстват по 

европейски програми за средства с цел подобряване екологичното им 

състояние. 
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ІХ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

При изпълнение на плана общинската администрация взаимодейства  с ОС 

”Земеделие”, които представят  списък на  свободните пасища, мери и ливади по 

землища, както и наличната информация за броя на пасищните животни съгласно 

изискванията на  чл.99 от ППЗСПЗЗ.  

Общинска администрация взаимодейства и с общинския  ветеринарен лекар, 

който заверява списъка на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на 

територията на населените места, съобразно регистрацията им, както и да предприема 

мерки за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

       

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ 

ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ЯКОРУДА  ЗА 

СТОПАНСКАТА 2023-2024 ГОДИНА 

 

Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на община 

Якоруда са изготвени, съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи - чл.37о, ал.1, т.2 и съдържат: 

 перспективен експлоатационен план; 

 частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени за общо и за 

индивидуално ползване и тяхното разграничаване; 

 частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени предимно за косене; 

 прокари за селскостопанските животни до местата за паша и водопой; 

 мерки за опазване, поддържане и подобряване на пасищата, мерите и ливадите, 

като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни 

мероприятия, наторяване, временни ограждения;  

 ветеринарна профилактика; 

 частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, 

за засяване на подходящи тревни смески; 

 построяване на навеси; 

 въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 

 охрана; 



 

11 

 

 режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните  

дадености по топографски, почвени, климатични и други физически условия, 

и на развитието на животновъдството на територията на общината; 

  карта за ползването на пасищата, мерите и ливадите по физически блокове, 

определени в Системата за идентификация на земеделските парцели. 

 

І. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША 

 

Цели на перспективния експлоатационен план са: 

1. Дългосрочно опазване на пасищата в община Якоруда и опазване на биологичното 

разнообразие, с цел преобръщане на негативните промени, причинени от несъобразена 

с възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите 

за други цели. 

2. В дългосрочен план да се повиши капацитета за разработване и управление на 

агроекологични проекти. В тази връзка стопаните, кандидатстващи с проекти от 

програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ да бъдат насърчавани да поддържат 

и възстановяват тревостоя. 

3. Постигане на максимална ефективност при използване на пасищата, мерите и 

ливадите и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно 

разходване на средствата, получени чрез финансовите стимули на Европейския съюз, 

предназначени за развитието на земеделието. 

4. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските стопани, които ще 

допринесат за по-нататъшното развитие и икономически растеж на районите с пасища. 

5. При разпределяне на пасищата, мерите и ливадите да се отдаде приоритет на 

земеделски стопанства с одобрени и изпълняващи в момента проекти за стабилизиране 

на икономическото състояние на земеделските стопанства и утвърждаване като фактор 

за развитие на животновъдството. 

 

ІІ. ЧАСТИТЕ ОТ ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 

ОБЩО И ИНИДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ И ТЯХНОТО РАЗГРАНИЧАВАНЕ 

 

1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд 

се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ без търг или 

конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по 

пазарен механизъм от лицензиран оценител. Пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни 
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задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен 

фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2. 

2. Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет определя с решение пасищата, 

мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за 

индивидуално ползване с категории се обявява в Община Якоруда и кметствата, и се 

публикува на интернет страницата на Общината в срок до 1 март 2023 год. 

3. Съгласно чл. 37о, ал. 1,т. 1 от ЗСПЗЗ Общински съвет Якоруда определя с решение, 

прието с мнозинство от общия брой на съветниците, размера и местоположението на 

мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване . 

4. Съгласно чл. 37о, ал.7 и ал. 8 от ЗСПЗЗ, Решението на общинския съвет е правно 

основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на  чл. 41 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители. Земеделски стопанин, включен в списъка 

може да получи заверено от кмета на общината или кметството копие на решението за 

определяне на ползването на пасищата и мерите. 

5. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите се разпределят между 

правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, 

съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в 

зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, 

но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория 

и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 

правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо 

и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска 

единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в 

имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко 

или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки 

"Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на 

биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се 

разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията 

на имотите. 

6. В срок до 10.03.2023 год. лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра 

на земеделието и храните до кмета на общината, към което прилагат документи. 

7. Съгласно чл. 37и, ал.6, ал.7, ал.8 и ал.9 от ЗСПЗЗ при разпределяне на пасищата за 

индивидуално ползване, кметът на общината назначава комисия, която определя 

необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ и разпределя 

имотите за всяко землище. 

Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие 

на необходимите площи в срок до 1 май 2023 год. 
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8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището 

към разпределените по реда на ал.6 имоти, съответната комисия извършва 

допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна 

община или област и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в 

срок до 1 юни 2023 година. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския 

поземлен фонд или до достигане на нормата по ал.4. Разпределението се извършва 

последователно в съседното землище, община и област. Протоколът по ал.6 или по ал.7 

се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на Общината и може да 

се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред 

Районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

след разпределението по ал.7 в съответното и съседни землища, по заявление от 

правоимащото лице в срок до 10 юни 2023 година, комисията по ал.6 предоставя 

служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице 

протоколите по ал.6 и/или ал. 7 и копие от заявлението за допълнително разпределение 

на имоти от държавния поземлен фонд. 

9. Сключването на договори за наем за индивидуално ползване на пасищата, мерите и 

ливадите със срок 5 /пет/ стопански години се извършва от Кмета на община Якоруда  

въз основа на протоколите на комисията по разпределение на свободните пасища, мери 

и ливади от Общинския поземлен фонд, след заплащане на наемната цена. Договорите 

съдържат данните по чл.37и , ал.1, ал.4, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ  

10. Общинският съвет Якоруда определя с решение пасищата, мерите и ливадите за 

общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с 

категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се 

обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в 

срок до 10 март. След разпределението по чл. 37и, ал.6, ал.7 и ал.10 от ЗСПЗЗ, 

свободните пасища мери ливади от ОПФ се отдават чрез търг съобразно чл. 37и, ал. 13 

и ал. 14. 

11. Мерите, пасищата и ливадите  от общинския поземлен фонд, за които са сключени 

наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 

12. Договорите за наем и аренда за индивидуално ползване могат да се прекратяват 

преди изтичането на срока и когато ползвателят: 

12.1. по искане на ползвателя; 

12.2. при промяна на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ; 

12.3. не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние, определени по реда на чл.42 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители. 
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13. В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или арендната 

цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от 

Националния статистически институт. 

14. Съгласно чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ останалите свободни пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат 

до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се 

провеждат от кмета на общината. Договорите се сключват за една стопанска година. 

15. Съгласно чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търга по ал.13 

свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни 

селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние, по ред, определен в Правилника за прилагане на 

закона. Договорите се сключват за една стопанска година. 

 

ІІІ. ЧАСТИТЕ ОТ ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ 

ПРЕДИМНО ЗА КОСЕНЕ 

 

Земеделските стопани, които поддържат постоянно затревените площи чрез 

косене трябва да спазват следните правила: 

1. Да извършват първата коситба в равнинните райони от 15 юни до 15 юли, а в 

планинските райони в периода 30 юни до 15 август; 

2. Да извършват косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от 

центъра към периферията, а когато това не е възможно - от единия край към другия, като 

използват ниска скорост. 

3. Подпомаганите лица могат да извършват свободна паша на животни след 

последната коситба, с изключение на горските ливади, като спазват гъстота на 

животните до 1,5 ЖЕ/ха. 

 

ІV. ПРОКАРИ към местата за паша и водопой на селскостопанските животни се 

определят от кметовете и кметските наместници на населените места със заповед, като 

се ползват съществуващите полските пътища. 

 

V. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАСИЩАТА, 

МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ, КАТО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ И ДРУГА 

НЕЖЕЛАНА РАСТИТЕЛНОСТ, ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАТОРЯВАНЕ, ВРЕМЕННИ ОГРАЖДАНИЯ 
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А. Мерки по спазване на националните стандарти: 

 

 При ползване на пасищата, мерите и ливадите е необходимо да се спазват 

Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние, определени със Заповед № РД-09-122/23.02.2015 г. на Министъра на 

земеделието и храните, а именно: 

Национален стандарт 1.  

Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в 

буферните ивици: 

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на 

повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера); 

-  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция 

на оборския тор; 

-  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 

-  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон. 

Национален стандарт 2. 

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да 

притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.). 

 

Национален стандарт 3. 

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в 

подземните води (Приложение към НС 3 към Заповед № РД -09-122, София, 

23.02.2015 год.). 

Национален стандарт 4. 

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и 

обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се 

включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за 

производство на тютюн. 

 Национален стандарт 5.  

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага: 

- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно 

на склона или по хоризонталите; 

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване 

частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на 

почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите. 

Национален стандарт 6. 

Забранява се изгарянето на стърнищата. 



 

16 

 

Национален стандарт 7.  

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: 

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или 

земеделския парцел; 

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или 

земеделския парцел; 

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - 

орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus 

altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния 

период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли). 

 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) 

на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици 

и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по: 

- директните плащания;  

- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите 

на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 

234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007; 

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): 

Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и 

Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични 

ограничения. 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята 

не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по 

Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и други нормативни актове. 

 

Б. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на пасищата мерите и ливадите. 

 

1. Да не се допуска строителство в пасищата мерите и ливадите без промяна на 

предназначението им с решение на Общински съвет. 

2. При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство 

на територията и Закона за опазване на земеделски земи. 

3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя – нива. 
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4. Кметът /кметският наместник/ на населеното място и специализираните органи да 

осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна 

безопасност в пасищата, мерите и ливадите. Мероприятията по осигуряване на пожарна 

безопасност се извършва от и за сметка на ползвателите при сключен договор за 

ползването им. 

5. Почистване от камъни: 

- при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и 

след това се изнасят; 

- при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на 

кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м. 

6. Възстановяване на изоставени пасища (чрез умерена паша или косене). 

7. Почистване от храсти: 

- чрез целенасочена паша; 

- механично почистване чрез изрязване. 

8. Борба с плевелната растителност: 

- чрез навременна коситба; 

- регулирана паша; 

- окосяване на неопасаната трева. 

9. Регулиране на водния режим при заблатени площи: 

- чрез диги, или мрежа от открити канали за отводняване за ускоряване на 

повърхностния отток. 

10. Косенето в пасищата следва де се извършва съгласно разпоредбите на 

„Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 –2020 г. 

 

В. Мерки свързани с пашуването. 

 

1. При свободна паша се спазват следните основни положения: 

- Начало на пашата – в края на фазата на бретене на тревните култури при височина на 

тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. – за крави; 

- Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен; 

- При силно охрастени пасища да се прилага т. н. целенасочена паша в началото на 

вегетацията; 

- Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне 

селективното изпасване. 

2. Комбинирано използване -сенокосно и пасищно: 

- Редуване по години; 



 

18 

 

- Двуполна система, при която площа се разделя на две части, в едната се пасе до края 

на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцели се сменя. 

 

VІ. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА 

 

Схемите за ветеринарна профилактика и надзор на заразните заболявания, с цел 

гарантиране на благополучен здравен статус на отглежданите на територията на 

страната животни са посочват в Държавната профилактична програма /ДПП/ за 

задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 

2017 г., съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Изпълнението на ДПП гарантира опазването на здравето на животните от заразни 

болести и здравето на хората от зоонози /болести общи за човека и животните/. 

 При поява на заразна болест Изпълнителният директор  на Агенцията по 

безопасност на храните  издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и 

ликвидиране на болестта. Постоянно действащите към Областните управители и 

кметства на общини епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и 

контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до 

стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се 

провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, 

почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на 

забрана върху използването им при необходимост. В обявените огнища на заразни 

болести се провеждат задължителни /текущи и заключителни/ дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации /ДДД/ предвидени в съответната наредба. 

Съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗВД средствата за покриване на разходите, свързани с 

епизоотични рискове, ежегодно се осигуряват целево от републиканския бюджет. При 

възникване на заболяване от списъка по чл. 118, ал. 1 от ЗВД, ДДД мероприятията и 

консумативите се заплащат от бюджета съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗВД.  

Профилактичните ДДД мероприятия се договарят и заплащат от собствениците 

на обектите, съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗВД. 

 

VІІ. ЧАСТИТЕ ОТ ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ 

ЗА ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА, ЗА ЗАСЯВАНЕ С ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ 

СМЕСКИ 

  

При необходимост, частите от пасищата, предназначени за изкуствени пасища да 

се засяват с подходящи тревни смески. 

 



 

19 

 

VІІІ. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ 

 

Строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им може да 

се извършва за оранжерии и за обекти, чиито функции са свързани със земеделското 

предназначение на земята - при условия и по ред, определени с наредба на министъра 

на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Построяването на навеси и построики в пасища, мери и ливади се извършва 

съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25 октомври 2012 година за строителство в 

земеделски земи без промяна на предназначението им и Закона за опазване на 

земеделските земи.  

 

ІХ. ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДУВАНЕ НА ПАРЦЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩНИ 

КОМПЛЕКСИ 

 

При свободна паша се спазват следните основни положения: 

1. Начало на пашата – в края на фазата на братене на тревните култури при 

височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. – за крави; 

2. Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен; 

3. При силно охрастени пасища да се прилага т. н. целенасочена паша в началото 

на вегетацията; 

4. Да не се допуска струпване на животните на едно и също място за да се избегне 

селективното изпасване. 

При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни 

положения: 

1. Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището; 

2. Брой, големина и форма на парцелите зависят от периода на възстановяване на 

тревостоя – при сухи условия броя им е от 10 до 17дни, а при поливни 5-10 дни; 

3. Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите; 

4. Животните престояват във всеки парцел до 6 дни; 

5. Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя; 

6. След всяко използване на парцела се почива 20-30 дни при поливни условия и 

40-50 дни при сухи условия. 

При комбинирано използване - сенокосно и пасищно: 

1. Редуване по години; 

2. Двуполна система, при която площта се разделя на две части - в едната се пасе 

до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцели се сменя. 
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Х. ОХРАНА 

  

     Ползвателите на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд 

организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за 

които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние. 

 

ХІ. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

КОНКРЕТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ТОПОГРАФСКИ, ПОЧВЕНИ, 

КЛИМАТИЧНИ И ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И НА РАЗВИТИЕТО НА 

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НА ОБЩИНАТА 

 

Собствениците и ползвателите на земеделските земи носят отговорност за 

съответствието с хигиенните норми на произвежданата растителна или животинска 

продукция от земеделската земя и вредите, нанесени на земеделските земи, 

притежавани от другите собственици, а също така и за увреждане на качеството на 

повърхностните и подпочвените води. 

Собствениците и ползвателите на земеделските земи имат право на данъчни и 

кредитни преференции, когато прилагат: 

1. задължителните ограничения при ползване на земеделските земи; 

2. препоръките по опазване на почвената покривка и присъщите й екологични 

функции; 

3. противоерозионната агротехника; 

4. системите на органично земеделие и земеделие с редуцирано използване на 

хербициди, пестициди и изкуствени торове; 

5. проектите за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на 

земеделските земи. 

Физическите и юридическите лица носят отговорност, ако с действията си 

увреждат качеството или екологичните функции на земеделските земи. 

Забранява се: 

1. употребата на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както 

и на биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична 

регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на 

земеделието и храните, Министерството на здравеопазването и Министерството на 

околната среда и водите; 

2.  изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи; 
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3. използването на органични утайки от промишлени и други води и битови 

отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи 

на Министерството на земеделието, храните и горите; 

4.унищожаването или промяната на изградени противоерозионни и 

хидромелиоративни съоръжения без изрично съгласие на съответните държавни органи; 

5. превръщането на пасища, мери и ливади в обработваеми земи; 

6. коситба в размножителния период на птиците; 

Не могат да се използват за напояване води, които съдържат вредни вещества и 

отпадъци над допустимите норми. 

Организациите, които стопанисват и доставят води за напояване, извършват 

периодично проверки за качеството на водите и в случаите, когато се установят вредни 

вещества и остатъци над пределно допустимите норми, уведомяват ползвателите и 

спират подаването на водата до възстановяването на нейното качество. Ползвателите на 

водите за периода на спиране имат право да искат обезщетение за претърпени вреди и 

пропуснати ползи по исков ред. 

 

 Ползвателите на общински пасища, мери и ливади се задължават: 

 1. Да почистват постоянните пасища, мери и ливади от нежелана храстовидна 

растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 

 2. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, да не ги 

разорават и да не ги използват за неземеделски нужди. 

 3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни 

и други отпадъци. 

4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите. Ползвателите 

на земеделски земи носят отговорност за изгарянето на стърнища и други растителни 

отпадъци на земеделската земя и са длъжни да участват при гасенето им. 

 5. Да окосяват пораснала неизпасаната трева. 

 6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 

препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с 

утайки от пречистени отпадни води. 

 7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя. 

 8. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 

 9. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 

 10. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата, мерите и 

ливадите. 
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 11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища, 

мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с 

това органи. 

 12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 

 13. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата,  мерите и ливадите. 

 14. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 

 15. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в 

пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което за извършва това от 

тяхно име и за тяхна сметка. 

 16. При агротехнически мероприятия като подсяване, торене, борба с плевелната 

растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват 

с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от 

храсти с кмета или кметския наместник на населеното място. 

17. Да заплащат в срок годишния наем за пасищата, мерите и ливадите.  

18. Да не допускат по никакъв начин навлизането на животните им в земеделски 

земи на други лица, освен в собствените и наетите. 

 

 ХІІ. Карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, 

определени в Системата за идентификация на земеделските парцели 

 

При необходимост физическите блокове, определени в Системата за 

идентификация на земеделските парцели, могат да се проверят в Общинска служба 

„Земеделие” Якоруда. 

 За неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат реда и условията на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и действащото 

законодателство на Република България. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

       

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА 

ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ 

 

      Задълженията на Община Якоруда и на ползвателите за поддържането на 

пасищата, мерите и ливадите са изготвени съгласно чл.37о, ал.4, т.3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  
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І. Задължения на Община Якоруда: 

1. Ежегодно да актуализира списъка на свободните пасища, мери и ливади от ОПФ, 

подлежащи на ползване. 

2. По общодостъпен начин да бъдат обявени по населените места, общинските 

пасища, мери и ливади  разпределени за общо и индивидуално ползване, като се 

разяснят реда и условията за предоставянето им за ползване.  

3. Да предоставя информация и методически указание на ползвателите, относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите, пасищата и 

ливадите. 

4. Да осигури безпрепятствено ползване на общински мери и пасища за пашата на 

притежаваните от земеделските стопани животни. 

5. Да актуализира ежегодно договорите за наем (ползване) на пасищата, мерите и 

ливадите от ОПФ, съобразно изискванията на ЗСПЗЗ. 

 

II. Задължения на ползвателите на общинските пасища, мери и ливади: 

1. Да ползват поземлените имотите по предназначение с грижата на добър стопанин. 

2. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 

провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.  

3. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, да не ги 

разорават и да не ги използват за неземеделски нужди. 

4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни 

и други отпадъци. 

5. Да не допускат запалването на растителност в пасищата, мерите и ливадите, и да 

спазват противопожарните изисквания. 

6. Да не допускат пашата без пастир, пашата в горите, граничещи с пасищата, 

пашата в чужди имоти, както и преизпасване на пасищата и мерите от животни 

над допустимия минимум на хектар. 

7. Да не извършват сеч на отделно стоящи или групи дървета в предоставените за 

ползване пасища, мери и ливади, без разрешение от компетентните органи. 

8. Да опазват пасищата и мерите от ерозиране, заблатяване, засоляване. 

9. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите. 

10.  Да не преотдава за ползване на трети лица поземлените имоти изцяло или части 

от тях.  

11.  Наемателите без животни да не ограждат наетите пасища, мери и да осигурят 

свободен достъп на всички тревопасни животни, отглеждани в населено място, 

независимо от техния вид и възраст. 

12.  Наемателите без животни нямат право да събират такса от собствениците на 

животни, независимо от разходите, които са направили по почистване на 

пасищата и мерите. 

13.  При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват 

Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние, одобрени със Заповед № РД 09-122 от 23.02.2015 година 
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на Министъра на земеделието и храните, включващи опазване на почвата от 

ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на 

поддръжка на естествените местообитания, и задължително Национален стандарт 

7, съгласно който се спазват и поддържат съществуващите: 

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или 

земеделския парцел; 

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или 

земеделския парцел; 

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - 

орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант 

(Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния 

период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли). 

      Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не 

отменят задълженията на ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на 

земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други 

нормативни актове. 

 

14.  Да осигурят поддържане на полуестествените тревни площи чрез традиционни 

земеделски практики (паша и/или косене). 

15.  Да осигурят подобряване състоянието на мерите и пасищата чрез оптимизиране 

на минералното и / или органично торене на площите. 

16.  При констатиране на заразни болести при животните, същите да не се допускат 

на паша, както и да не се изпълняват указанията  на специализираните 

ветеринарни органи. 

17.  Да не се използват общинските пасища за пашуване на животни, които не са 

обхванати от държавна профилактична програма и които не са идентифицирани. 

 

      Настоящите задължения не отменят задълженията на общината и ползвателите 

на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, определени в  нормативни актове.  

 

 

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията на Община 

Якоруда за индивидуално ползване за стопанската 2023-2024год. 
Приложение № 4 

№ 

по 

ред 

Имот № и начин на трайно 

ползване 

Местност Допустима 

площ 

дка 

Акт 

 Землище на гр. Якоруда, 

ЕКАТТЕ  87338 

   

1. 87338.502.35 - ливада „Драгиовец“ 1.128 1569/24.10.2018 

2. 87338.502.36 – ливада „Драгиовец“ 0.750 2001/22.07.2019 
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3. 87338.500.966 – използв. 

ливада 

„Бяла Места“ 0.620 1924/24.06.2019 

4. 87338.526.3 – ливада „Бяла Места“ 0.937 2015/24.07.2019 

5. 87338.526.5 – ливада „Бяла Места“ 2.339 2016/24.07.2019 

6. 87338.526.10 – ливада „Бяла Места“ 5.059 2017/24.07.2019 

7. 87338.526.13 – ливада „Бяла Места“ 0.973 2018/24.07.2019 

8. 87338.527.5 – ливада „Бяла Места“ 1.137 2019/24.07.2019 

9. 87338.527.7 – ливада „Бяла Места“ 0.557 2020/26.27.2019 

10. 87338.527.11 – ливада „Бяла Места“ 0.479 2021/26.07.2019 

11. 87338.528.7 – ливада „Бяла Места“ 3.307 2022/26.07.2019 

12. 87338.536.2 – ливада „Бяла Места“ 1.452 2029/26.07.2019 

13. 87338.539.10 – ливада „Бяла Места“ 0.857 2030/26.07.2019 

14. 87338.544.5 – използ. ливада „Бяла Места“ 0.517 2031/26.07.2019 

15. 87338.547.1 – използ. ливада „Бяла Места“ 2.677 2033/29.07.2019 

16. 87338.557.1 – използ. ливада „Бяла Места“ 0.894 2034/29.07.2019 

17. 87338.1.62 – ливада „Бяла Места“ 1.927 2096.09.08.2019 

18. 87338.526.15 – ливада „Бяла Места“ 1.412 2137/26.08.2019 

19. 87338.526.17 – ливада „Бяла Места“ 0.287 2138/26.08.2019 

20. 87338.526.18 – ливада „Бяла Места“ 0.239 2139/26.08.2019 

21. 87338.526.19 – ливада „Бяла Места“ 0.493 2140/26.08.2019 

22. 87338.4.26 - ливада „Джебре“ 1.072 1059/08.05.2015 

23. 87338.103.22 - ливада „Бръбрите“ 2.608 695/10.02.2015 

24. 87338.103.23 - ливада „Бръбрите“ 3.731 694/10.02.2015 

     

  ОБЩО : 35.113  

     

 Землище на с.Юруково 

ЕКАТТЕ  86101 

   

1. 86101.133.379 - ливада „Юруково” 1.600 2869/24.02.2021 

2. 86101.12.12 – ливада „Срътеш” 1.065 2944/23.03.2021 

3. 86101.12.13 – ливада  „Срътеш” 1.077 2945/23.03.2021 

4. 86101.12.17 – ливада  „Срътеш” 1.500 2946/23.03.2021 

5. 86101.18.1 – ливада  „Юруково” 1.800 1140/22.03.2016 

6. 86101.18.2 – ливада „Юруково” 1.200 1138/22.03.2016 

7. 86101.18.3 – ливада „Юруково” 1.700 1139/22.03.2016 

8. 86101.18.4 – ливада „Юруково” 2.035 2861/24.02.2021 

9. 86101.18.5 – ливада „Юруково” 0.329 2862/24.02.2021 

10. 86101.18.6 – ливада „Юруково” 1.436 2863/24.02.2021 

11. 86101.34.1 – ливада „Юруково” 13.800 2866/24.02.2021 

12. 86101.35.13 – ливада „Долна 

воденица“ 
3.300 2949/23.03.2021 

13. 86101.44.4 – ливада „Юруково” 4.500 2867/24.02.2021 

14. 86101.44.5 – ливада „Юруково” 1.200 2868/24.02.2021 

15. 86101.45.2 – ливада „Юруково” 2.146 2952/23.03.2021 

16. 86101.45.3 – ливада „Юруково” 1.216 2953/23.03.2021 

17. 86101.46.8 - ливада „Долна 

воденица“ 
1.985 2954/23.03.2021 

18. 86101.80.8 - ливада „Барчовец“ 1.548 3196/19.08.2021 

19. 86101.51.1 – ливада „Юруково“ 1.000 3473/24.02.2022 
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20. 86101.80.143 - ливада „Барчовец“ 1.938 3486/08.03.2022 

21. 86101.58.5. - пасище „Кору дере“ 2.800 3812/08.08.2022 

22. 86101.58.18 - пасище „Кору дере“ 3.000 3813/08.08.2022 

23. 86101.63.1 - пасище „Кору дере“ 1.700 3816/08.08.2022 

24. 86101.68.2 - пасище „Кору дере“ 1.000 3820/08.08.2022 

     

  ОБЩО : 54.875  

     

 Землище на с. Конарско 

ЕКАТТЕ  38220 

   

1. 38220.39.19 - ливада „Сувато” 2.700 2970/31.03.2021 

2. 38220.39.77 - ливада „Конарско” 3.200 2971/31.03.2021 

3. 38220.29.25 - ливада „Целината 1.677 3315/02.11.2021 

4. 38220.27.79 - ливада „Над плевнята” 1.638 3306/27.10.2021 

5. 38220.27.64 - ливада „Бръчината” 4.300 3304/26.10.2021 

6. 38220.27.75 - ливада „Усойката” 3.700 3305/27.10.2021 

7. 38220.28.20 - ливада „Мораво 

ливаде” 

2.000 3308/27.10.2021 

8. 38220.28.28 - ливада „Полената” 1.300 3309/27.10.2021 

9. 38220.28.52 - ливада „Дурльовица” 1.800 3310/27.10.2021 

10. 38220.28.65 - ливада „Мръцевото” 1.400 3311/27.10.2021 

11. 38220.28.78 - ливада „Колибището” 3.000 3312/27.10.2021 

12. 38220.29.12 - ливада „Киселицата” 2.126 3313/27.10.2021 

13. 38220.29.21 - ливада „Кисалицата” 1.458 3314/27.10.2021 

     

  ОБЩО : 30.299  

     

 Землище на с. Бунцево 

ЕКАТТЕ 07822 

   

1. 07822.29.37 - ливада „Ридо“ 4.995 2541/27.07.2020 

2. 07822.27.15 - ливада „Горен дребак“ 12.041 2539/27.07.2020 

3. 07822.15.68 - ливада „Табачкото“ 6.775 2532/27.07.2020 

4. 07822.11.34 - ливада „Добрево ниве“ 9.891 814/08.05.2015 

5. 07822.11.35 - ливада „Добрево ниве“ 3.386 818/08.05.2015 

6. 07822.15.16 - ливада „Колибището“ 5.996 819/08.05.2015 

7. 07822.20.28 - ливада „Колибището“ 7.564 820/08.05.2015 

8. 07822.21.1 - ливада „Колибището“ 2.655 821/08.05.2015 

9. 07822.29.52 - ливада „Бърчината“ 11.155 827/08.05.2015 

10. 07822.26.2 - ливада „Чуките“ 4.000 2538/27.07.2020 

11. 07822.33.20 - пасище „Бунцево“ 21.500 2542/27.07.2020 

12. 07822.33.10 - ливада „Мулалевица“ 21.100 2509/15.07.2020 

13. 07822.14.1 – ливада „Шишковото” 1.923 2788/14.01.2021 

14. 07822.14.29 - ливада „Осиката” 2.000 2790/14.01.2021 

15. 07822.14.30 – ливада + „Осиката” 0.323 2791/14.01.2021 

16. 07822.14.31 – ливада + „Осиката” 0.493 2792/14.01.2021 

17. 07822.14.32 – ливада + „Осиката” 0.709 2793/14.01.2021 

18. 07822.14.7 – ливада + „Осиката” 0.380 2789/14.01.2021 

19. 07822.15.67 - ливада „Крушата” 2.400 2794/14.01.2021 

20. 07822.16.2 – ливада „Реката” 1.300 2796/14.01.2021 
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21. 07822.19.34 – ливада „Бръчината” 2.800 2799/18.01.2021 

22. 07822.19.37 – ливада „Колибището” 1.600 2800/18.01.2021 

23. 07822.20.27 – ливада „Колибището” 4.200 2801/18.01.2021 

24. 07822.11.59 - ливада „Добрево ниве“ 1.900 3734/08.07.2022 

25. 07822.15.44 - ливада „Крушата 1.000 3736/08.07.2022 

26. 07822.27.10 - ливада „Чучуро“ 1.376 3710/15.06.2022 

27. 07822.27.18 - ливада „Дребако“ 1.700 3711/15.06.2022 

28. 07822.27.35 - ливада „Страната“ 5.700 3713/15.06.2022 

29. 07822.27.37 – ливада „Горен дребак“ 2.280 3714/15.06.2022 

30. 07822.27.103 - ливада „Лехата“ 1.766 3719/20.06.2022 

31. 07822.27.104 - ливада „Лехата“ 2.038 3720/20.06.2022 

32. 07822.28.18 - ливада „Бърчината“ 2.200 3725/22.06.2022 

33. 07822.18.35 - ливада „Ридо“ 1.800 3746/12.07.2022 

34. 07822.19.2 - ливада „Карантията“ 3.700 3747/12.07.2022 

35. 07822.20.8 - ливада „Колибището“ 5.300 3748/12.07.2022 

36. 07822.21.5 - ливада „Колибището“ 3.805 3749/12.07.2022 

37. 07822.24.57 - ливада „Весковото“ 5.800 3752/14.07.2022 

38. 07822.29.38 - ливада „Ридо“ 1.100 3767/18.07.2022 

39. 07822.15.66 - ливада „Крушата“ 1.400 3832/30.09.2022 

40. 07822.19.33 - ливада „Старковото“ 3.200 3835/30.09.2022 

41. 07822.20.6 - ливада  „Колибището“ 1.600 3837/05.10.2022 

42. 07822.20.9 - ливада „Колибището 1.511 3838/05.10.2022 

43. 07822.23.87 - ливада „Исприяновото“ 1.500 3840/05.10.2022 

44. 07822.23.88 - ливада „Исприяновото“ 1.993 3841/05.10.2022 

45. 07822.26.19 - ливада „Колибището“ 1.100 3843/05.10.2022 

46. 07822.27.16 - ливада „Колибище“ 1.136 3845/05.10.2022 

47. 07822.27.20 - ливада „Гръми-горка“ 2.110 3846/05.10.2022 

48. 07822.27.84 - ливада „Колибище“ 1.584 3848/10.10.2022 

49. 07822.27.97 - ливада „Колибище“ 2.900 3849/10.10.2022 

50. 07822.28.14 - ливада „Даловото“ 2.600 3852/10.10.2022 

51. 07822.32.61 - ливада „Гниле“ 3.000 3862/12.10.2022 

52. 07822.33.34 - ливада „Бръчината“ 1.700 3863/12.10.2022 

53. 07822.35.2 - ливада „Билото“ 1.000 3793/28.07.2022 

     

  ОБЩО : 198.985  

     

 

 

 

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията на Община 

Якоруда за общо ползване за стопанската 2023-2024 год. 

 

Приложение 5 
№ 

по 

ред 

Имот № и начин на трайно 

ползване 

Местност Площ 

дка 
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 Землище на гр.Якоруда, ЕКАТТЕ  

87338 

  

1. 87338.9.8 – ливада „Чесна“ 27.054 

2. 87338.74.1– ливада „Кройдово тепе“ 11.816 

3. 87338.74.7 - ливада „Кройдово тепе“ 6.473 

4. 87338.434.30 – ливада „Гувнище“ 21.410 

5. 87338.446.126 – изп. ливада  „Блатца“ 34.501 

6. 87338.446.75 – изп. ливада „Блатца“ 10.358 

7. 87338.420.5 – ливада „Згор чучур“ 13.172 

8. 87338.103.67 – изп. ливада „Бръбрите“ 14.704 

9. 87338.420.5 – ливада  „Згор чучур“ 13.173 

10. 87338.415.23 – ливада  „Згор чучур“ 8.687 

    

  ОБЩО : 161.348 

    

 Землище на с.Юруково ЕКАТТЕ  

86101 

Местност Площ 

дка 

1. 86101.30.5 – ест. ливада „Юруково“ 0,807 

2. 86101.89.5 – ливада  „Вацково дере“ 4.811 

3. 86101.89.11 – пасище  „Вацково дере“ 12.596 

    

  ОБЩО : 18.214 

    

 Землище на с.Конарско ЕКАТТЕ  

38220 

Местност Площ 

дка 

1 38220.27.106 – пасище с храсти „Конарско“ 9.168 

2 38220.27.108 – пасище с храсти „Конарско“ 9.416 

3. 38220.27.109 – пасище с храсти „Конарско“ 1.587 

4. 38220.29.24 – пасище с храсти „Конарско“ 10.495 

5. 38220.39.16 – ливада  „Сувато“ 4.134 

6. 38220.39.18 – ливада  „Сувато“ 4.367 

7. 38220.39.20 – ливада  „Сувато“ 10.164 

8. 38220.39.27 – ливада  „Сувато“ 7.765 

    

  ОБЩО : 57.096 

    

 Землище на с.Бунцево ЕКАТТЕ  

07822 

Местност Площ 

дка 

1. 07822.33.23 – пасище, мера „Бунцево“ 4.903 

2. 07822.11.37 – ливада „Добрево ниве“ 1.163 

3. 07822.11.38 – ливада „Добрево ниве“ 1.744 

4. 07822.12.5 – ливада  „Крънчовото“ 2.770 

5. 07822.17.35 - ливада „Тайчева ливада“ 2.225 

    

  ОБЩО : 12.805 

    

 Землище на с.Черна Места 

ЕКАТТЕ  81850 

Местност Площ 

дка 

1. 81850.13.26 - храсти „Черна Места“  1,972 
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2. 07822.6.35 – пасище, мера „Черна места“ 2,926 

  ОБЩО : 4.898 

 Землище на с.Смолево ЕКАТТЕ  

32603 

Местност Площ 

дка 

1. 32603.24.53 – пасище, мера Смолево 12.607 

2 32603.20.81 – пасище, мера Смолево 13,441 

3 32603.21.88 –пасище, мера Смолево 7.697 

4. 32603.38.356 – ливада  „Смолево” 28.280 

5. 32603.37.327 – ливада  „Смолево“ 8.384 

    

  ОБЩО : 70.409 

    

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 12/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.4 и чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ,  

Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

        І. Одобрява приложените Списъци на свободните пасища, мери и ливади от ОПФ 

на територията на община Якоруда / Приложение № 1 и Приложение № 2/; 

  

        ІІ. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, 

без търг или конкурс, съгласно чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, посочените в Приложение № 1 

имоти от ОПФ на територията на община Якоруда, на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, по цена, определена по пазарен 

механизъм от лицензиран оценител. 

 

        ІІІ. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на Община Якоруда Беди 

Осман да сключи договори за наем на описаните в списъка пасища, мери и ливади от 

ОПФ на територията на община Якоруда. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 13/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 
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              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и 

ползаването на земеделските земи, §2б на допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и чл.20, 

ал.3, т.1 и чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество – Якоруда, Общински съвет - Якоруда   

 

РЕШИ: 

 

 

         І. Одобрява приложения Списък на маломерните имоти от ОПФ на територията на 

община Якоруда - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с 

площ на имотите до 10 дка и начин на трайно ползване: ниви и друг вид земеделска земя 

/Приложение № 1/; 

  

        ІІ. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 1 /една/ стопанска година, 

без търг или конкурс, съгласно чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, посочените в Приложение № 1 

имоти от ОПФ на територията на община Якоруда; 

 

        III. Годишната наемна цена за ползване на нивите се определя съгласно 

Приложение №1 към Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, приета с Решение №80/Протокол № ОбС-08/08.08.2008 год.; 

 

        ІV. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на Община Якоруда Беди 

Осман  да сключи договори за наем на описаните в списъка маломерни имоти от ОПФ 

на територията на община Якоруда. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 14/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

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

администрация и във връзка с  чл.129, ал.1  от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет - Якоруда   
 

                                                        РЕШИ: 
 

         Одобрява проект за Подробен устройствен план -  план за   изменение на уличната 

регулация на улица между о.т. 437 и о.т. 515 по плана на град Якоруда и създаване на 

нов УПИ XIV-1587 „за КОО”, кв.80 по плана на град Якоруда  с възложител:  г-жа Сайфа 

Муртаза Ибчо. 
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РЕШЕНИЕ № 15/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, ал. 2 и чл. 48, ал. 1  от ЗМСМА и във връзка с чл. 

19, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-Якоруда, 

Общински съвет - Якоруда       

 

 

РЕШИ: 

 

 

Променя състава на постоянната комисия по ,,Опазване на околната среда, 

земеползване, крайградски и селски райони” към Общински съвет – Якоруда, като на 

мястото на Вайдин Хасанов Мисанков - Председател на Комисията избира Сабри 

Абидин Мангов. 
 

РЕШЕНИЕ № 16/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 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 „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 
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РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.  с проектно предложение 

“ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1907“ – ГР. ЯКОРУДА, СОБСТВЕНОСТ НА 

ОБЩИНА ЯКОРУДА“ в рамките на допустимия бюджет на процедурата. 

 

2. Потвърждава, че дейностите включени в проектното предложение, 

съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на Община 

Якоруда за периода 2021- 2027 г. и по-конкретно на:  

 

ПРИОРИТЕТ 4: Съхраняване на околната среда и икономически ефективно 

презентиране на природни и историческите дадености като условие за привличане 

на инвестиции и развитие на туризма.  

МЯРКА 2. Прилагане на изискванията за енергийната ефективност и ВЕИ при 

съхраняване на околната среда, по-добро качество на живот и развитие на 

туризма. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 17/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 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 „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 
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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.  с проектно предложение 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКА СГРАДА, В КОЯТО СЕ 

ПОМЕЩАВА  УЧАСТЪК „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО” – ЯКОРУДА И  РУ НА МВР РАЗЛОГ – УЧАСТЪК 

„ЯКОРУДА““   в рамките на допустимия бюджет на процедурата. 

 

2. Потвърждава, че дейностите включени в проектното предложение, съответстват 

на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на Община Якоруда за периода 

2021- 2027 г. и по-конкретно на:  

 

ПРИОРИТЕТ 4: Съхраняване на околната среда и икономически ефективно 

презентиране на природни и историческите дадености като условие за привличане 

на инвестиции и развитие на туризма.  

МЯРКА 2. Прилагане на изискванията за енергийната ефективност и ВЕИ при 

съхраняване на околната среда, по-добро качество на живот и развитие на 

туризма. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 18/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

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

местната администрация, Общински съвет - Якоруда   

 

 

РЕШИ: 
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1. 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.  с проектно предложение 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО СЕЛО 

ЮРУКОВО И КМЕТСТВО СЕЛО БУНЦЕВО, СОБСТВЕНОСТ НА 

ОБЩИНА ЯКОРУДА“  в рамките на допустимия бюджет на процедурата. 

 

2. Потвърждава, че дейностите включени в проектното предложение, съответстват 

на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на Община Якоруда за периода 

2021- 2027 г. и по-конкретно на:  

 

ПРИОРИТЕТ 4: Съхраняване на околната среда и икономически ефективно 

презентиране на природни и историческите дадености като условие за привличане 

на инвестиции и развитие на туризма.  

МЯРКА 2. Прилагане на изискванията за енергийната ефективност и ВЕИ при 

съхраняване на околната среда, по-добро качество на живот и развитие на 

туризма. 

 

 

 



 

35 

 

 

РЕШЕНИЕ № 19/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за 

социалните услуги, Общински съвет - Якоруда   

 

 

РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Якоруда 

да бъде в следния състав:  

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: г-жа Магдалена Богданова -  зам. кмет в Община Якоруда 

 

 

      ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Сабие Удева  – социален работник отдел „ИОХУСУ“ в Дирекция „Социално 

подпомагане“ - град Якоруда; 

2. Алекси Грънчаров – социален работник отдел „ЗД“ в Дирекция „Социално 

подпомагане“ град Якоруда; 

3. Владимира Караджова – старши експерт по организация на средното образование 

в РУО Благоевград; 

4. Д-р Райничка Бошнакова – главен инспектор, дирекция МД в РЗИ Благоевград; 

5. Радко Шаламанов – младши инспектор в РУ на МВР Разлог – Участък „Якоруда“; 

6. Татяна Стоянова –  секретар – доброволец към ОбС БЧК Якоруда; 

7. Д-р Золейка Иланска – председател на  Постоянна комисия по ,,Здравеопазване, 

социална политика, обществен ред, сигурност, граждански и човешки права, 

молби и жалби на граждани” в Общински съвет – Якоруда; 

 

 

II. Възлага на Кмета на Община Якоруда да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението. 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 20/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 
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           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал.1 от Закона за 

общинската собственост и постъпило Заявление с вх. № 94.00-570/08.02.2023 год., 

Общински съвет – Якоруда  

 

РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на управление на 

помещения, представляващи кухня, складове и хладилна камера с обща площ 256.00 

кв.м., находящи се в блок „Б“, на партера в общинска сграда /ученически пансион /, 

изградена в кв. 39, парцел ХIV, по плана на гр. Якоруда, описана в Акт за публична 

общинска собственост № 2 / 10.10.1996 г., за срок от 5 /пет/ години на Бюджетно звено 

„Заведения за социални услуги“ - Домашен социален патронаж – гр. Якоруда. 

II. Общински съвет – Якоруда упълномощава Кмета на Община Якоруда Беди 

Осман да сключи Договор за безвъзмездно право на управление на описания по-горе 

недвижим имот. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 21/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 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. № 04.05-4/19.01.2021 год. от Бедиха Хасим 

Кафелова, представител на наследници на Муса Мустафов Кафелов 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 87338.635.56 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Якоруда, местност „Буковец”, с начин на трайно ползване – нива, 

8 /осма/ категория, с площ 609 кв.м., описан в Решение № 1034 от 18.10.1995 

година на Поземлена комисия – гр. Якоруда; 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 22/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 
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          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. № 04.05-46/31.08.2022 год. от Марин Николов 

Палов, представител на наследници на Александър Николов Палов 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 87338.1.967 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Якоруда, местност „Бяла Места”, с начин на трайно ползване – ливада, 8 

/осма/ категория, с площ 2298 кв.м., описан в Решение № 787 от 10.06.1998 година 

на Поземлена комисия – гр. Якоруда; 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 23/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 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. № 92-00-645/15.09.2015 год. от Илия Крумов 

Алексиев, представител на наследници на Христо Алеков Алексиев 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 № 581270 с площ  5.050 дка, образуван от част /4.520 дка/ от имот № 581090 

с обща площ 19.131 дка и част /0.530 дка/ от имот № 581234 с обща площ 2.050 

дка, находящ  се в землището на гр. Якоруда, местност „Стофричено”, с начин на 

трайно ползване – ливада, 10 /десета/ категория, описан в Решение № 2063 от 

18.04.1995 година на Поземлена комисия – гр. Якоруда; 

2. Имот № 581266 с площ  7.231 дка, образуван от част от имот № 581050 с обща 

площ 14.856 дка, находящ се в землището на гр. Якоруда, местност „Стофричено”, 

с начин на трайно ползване – нива, 10 /десета/ категория, описан в Решение № 2063 

от 18.04.1995 година на Поземлена комисия – гр. Якоруда; 
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РЕШЕНИЕ № 24/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 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 № 3929/28.11.2022 г., находящ се в 

кв.120 по плана на гр. Якоруда, а именно: 

 

 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. - 

за сумата от 9 400.00 лв. /девет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС; 
             

      ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Якоруда – Беди Осман да открие процедура за 

провеждане на неприсъствен публичен търг за продажбата на горепосочения недвижим 

имот, описан в Акт за частна общинска собственост № 3929/28.11.2022 г., при начална 

тръжна цена по така изготвената пазарна оценка. 

 

 

      ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Якоруда – Беди Осман, да сключи договор за 

покупко-продажба на описания по-горе недвижим имот - частна общинска собственост 

след провеждането на  неприсъствен публичен търг. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 25/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

         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 ПРЗ на ЗИД на ДОПК (обн. ДВ. бр. 105 от 2020г. 

изм.,бр.23 от 2021 г; изм. Бр.17 от 01.03.2022 г.),  Общински съвет-град Якоруда   

 

РЕШИ : 
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Месечните отчисления по чл. 60, ал. 2 т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление 

на отпадъците за 2023 година да бъдат разходвани за закупуване на специализиран 

автомобил за транспортиране на строителни отпадъци, контейнери за строителни 

отпадъци, съдове за битови отпадъци, самоходна метачна машина, както и  за 

дофинансиране на планираните разходи, заложени в План-сметката по чл. 66 от Закона 

за местните данъци и такси за 2023 година. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 26/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

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

администрация и във връзка с  чл.129, ал.1  от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет - Якоруда   
 

РЕШИ: 
 

         Одобрява проект за 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 № 27/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 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.№ 9400-3610 / 10.10.2022 г. 

от г-жа Беди Осман - зам.-кмет на Община Якоруда, Общински съвет - Якоруда  
 

РЕШИ: 
 

1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план - изменение на 

плана за регулация и застрояване в обхват кв.77 по плана на град Якоруда, 

община Якоруда и изменение на плана за улична регулация на улица по о.т. 423-

о.т.430 по плана на град Якоруда, община Якоруда; 

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - изменение на плана 

за регулация и застрояване в обхват кв.77 по плана на град Якоруда, община 

Якоруда и изменение на плана за улична регулация на улица по о.т. 423-о.т.430 

по плана на град Якоруда, община Якоруда; 



 

40 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 28/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

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

предоставянето на услугата по операция „BG05SFPR002-2.001 – ГРИЖА В ДОМА“ 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 

издаде заповед за възлагане /Акт за възлагане/ на услугата „ГРИЖА В ДОМА“, на звено 

„Социални дейности и проекти“, като Услуга от общ икономически интерес, за срок до 

приключване предоставянето на услугата „ГРИЖА В ДОМА”, считано от 01.04.2023 г. 

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

Вътрешни правила по предоставяне на услугата от общ икономически интерес „ГРИЖА 

В ДОМА”, съдържащи всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на 

ЕК за УОИИ. 

3. Услугата „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЯКОРУДА“, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. да се ползва от 

потребителите без заплащане на такса. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 29/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

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

земетресението в Република Турция, Общински съвет –Якоруда  

 

 

РЕШИ: 

 

        Разрешава да бъде отпусната финансова подкрепа в размер на 10 000 /десет хиляди/ 

лева за оказване на помощ за пострадалите в Република Турция. По сметка 

BG96DEMI92405000309448, BIC: DEMIBGSF,  ще се преведе сумата. 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 30/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 
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       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 Ви моля да разгледате и подложите на гласуване следното   

 

РЕШИ: 

 

Одобрява поименен списък за капиталови разходи за 2023 г. по обекти и 

източници на финансиране. 

  

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА 

ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 2023 ГОДИНА КАКТО СЛЕДВА:  

           лева 

№  по 

ред 

Наименование и местонахождение на 

обектите 

ПЛАН 

01.01.2022 

01. Реконструкция на водохващането и външен 

водопровод село Черна Места община 

Якоруда 

350 000 

02. Изграждане на подпорна стена на река 

Гниле в град Якоруда 

60 000 

03. Проектиране на път BLG 1352/II-84 Бела 

Места – село Конарско община Якоруда 

30 000 

04. Основен ремонт на улица в село Аврамово, 

община Якоруда от км. 0+000 до км.0+500  

130 000 

05. Основен ремонт на улица в с. Юруково, 

общ. Якоруда 

163 200 

 ОБЩО: 733 200 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 31/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 10 от ПМС 7/2023 г. за уреждане 

на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане 

на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона 

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., Общински съвет-Якоруда  

 

РЕШИ: 
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1. ПРИЕМА РАЗЧЕТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ  НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА 

2023 ГОД. КАКТО СЛЕДВА: 

       

   1.1. По прихода в размер на  11 209 957 лв./съгласно Приложение №1/в т.ч.:   

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 136 706 лв., в 

т.ч.: 

 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 8 017 294 лв. 

 1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 год. в размер на 223 773  лв.,разпределен 

съгласно Приложение № 2 

 1.1.1.3. Преходен остатък от 2022 год. във валута по левова равностойност  в 

размер на 548 лв.,разпределен съгласно Приложение № 1 / СУ „Св.Св.кирил и Методий 

по проект ЕРАЗЪМ/ 

 1.1.1.4. Чужди средства на разпореждане - /-104 909 лева/./ По проекти във 

функция образование/. 

 

 1.1. 2. Приходи за местни дейности в размер на  3 073 251 лв. в т.ч. 

 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 654 900 лв./съгласно приложение №1/ 

 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 529 100 лв./съгласно приложение №1/ 

 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 

733 200 лв.,  

 1.1.2.6. Преходен остатък от 2022 год. в размер на 119 151 лв. разпределен 

съгласно Приложение № 2 

 1.1.2.7. Погашение на дългосрочен кредит  - /- 275 000/ лв. 

   

1.2. По разходите в размер на  11 209 957 лв., разпределени по функции, 

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

 

 1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 8 136 706 лв.: 

 1.2.2. За местни дейности в размер на  3 073 251 лв.  – разпределени съгласно 

Приложение №1; 

 

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

 2.1. Членски внос – 7 000 лв. 

2.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 30 000 лв. 

2.3. Спортни клубове – 7 000 лв. 

2.4. Упълномощава Кмета на общината да определи и договори допълнителни 

условия по представянето и отчитането на целевите средства. 
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 3. Приема индикативен годишен разчет  за сметките за средства от Европейския 

съюз в размер съгласно Приложение № 3,4 
 

Приложение № 1 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- РАЗЧЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПАРАГРАФИ граф 2023 г. 

1 2 4 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ 3110 8 017 294 

        а/обща допълваща субсидия 3111 8 017 294 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:   8 017 294 

ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ 8803 -104 909 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 223773 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502 548 

ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:   8 136 706 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР     

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ     

Патентен данък 103 10 000 

Имуществени данъци 1300 644 800 

     -данък върху недвижимите имоти 1301 88 500 

     -данък върху превозните средства 1303 450 000 

     -данък при придоб.на имущ.по дар. 1304 74 300 

     -туристически данък 1308 32 000 

Други данъци 2000 100 

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   654 900 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ     

Приходи и доходи от собственост 2400 144 100 

     -приходи от продажби и услуги 2404 200 

     -приходи от наеми на имущество 2405 45 000 

     -приходи от наеми на земя 2406 98 900 

Общински такси 2700 394 000 

     -за ползване на пазари,тържища,панаири 2705 22 000 

     -за битови отпадъци 2707 300 000 

     -за ползване на домашен социален патронаж 2704 25 000 

     -за технически услуги 2710 5 000 

     -за административни услуги 2711 42 000 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара- РАЗЧЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПАРАГРАФИ граф 2023 г. 

1 2 4 

Глоби и административни наказания 2800 35 000 

     -глоби,санкции,нак.лихви 2802   

     -  наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски 2809 35 000 

Други неданъчни приходи 3600 6000 

     -други общински такси 3619 6 000 

    - реализ. курсови разлики 3601   

Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност 3700 -50 000 

    -внесен ДДС 3701 -48 000 

    -внесен данък 3702 -2 000 

Приходи от продажба на общинско имущество 4000   
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ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   529 100 

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ   1 184 000 

      

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ     

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 2 045 100 

       а/обща изравнителна субсидия 3112 1 311 900 

       б/целева субсидия за капиталови разходи 3113 733 200 

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ   2 045 100 

Погашения по дългосроср. заеми от банки в страната 8322 -275 000 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 119 151 

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502   

ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:   3 073 251 

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   11 209 957 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   11 209 957 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на РАЗЧЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2023 г. 

1 2 4 

ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР     

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" 122 1 067 600 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   165 010 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   5 995 381 

Целодневни детски градини 311 1 453 359 

Общообразователни училища 322 4 438 696 

Общообразователни училища преходен остатък 322 103 326 

Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"   180 834 

Функция "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   613 851 

Център за обществена подкрепа 526 223 766 

Дневни центрове за  деца с увреждания 551 247 066 

Асистентска подкрепа 562 126 933 

Програми временна заетост- преходен остатък 532 16 086 

Функция "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   114 030 

Читалища 738 114 030 

Функция "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"   0 

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

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР   8 136 706 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на РАЗЧЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн. 2023 г. 

1 2 4 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР     

Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"   520 897 

Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   271 000 

Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   213 854 

Функция "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   192 000 

Функция "Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"   1 708 800 

Функция "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   14 000 

Функция "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"   111 900 

Функция "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"     
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Разходи по лихви   40 800 

ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР   3 073 251 

 

 

 Приложение № 2 

      

С П Р А В К А 

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г. 

по бюджета на общината за 2023 г. 

      

№ 
по 

ред 

ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ 

ЕБК ОБЩО 

в това число: 

Държавни 

дейности 

Местни 

дейности 

Дофинан-

сиране 

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: 0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

3 Образование - всичко: 222477 103326 119151 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 222477 103326 119151   

                  - 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: 
16086 16086 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 16086 16086     

                  - капиталови разходи 0       

            

6 

Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално с -во и 

опазване на ок.среда всичко: 

0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

            

7 

Култура, спорт, почивни дейности и 

религиозно дело - всичко: 
0 0 0 0 
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  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: 
238563 119412 119151 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 238563 119412 119151 0 

                  - капиталови разходи 0 0 0 0 

10 

Позиции от раздела за Финансиране на 

бюджетното салдо 104909 104909     

11 

Позиции от подразделите Трансфери и 

Временни безлихвени заеми  0       

12 

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН 

ОСТАТЪК 343472 224321 119151 0 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   № 3 

 

РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА ЗА 2023 Г. 

 

Наименование  №§§  РАЗЧЕТ 

2023   

 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ      

Приходи   1  311 779  

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  1 311 612  

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    
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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  167  

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

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

     

Разходи   1 311 779  

Функция     

Дейност     

Заплати и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00  162 596  

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00    

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00  37 976  

Издръжка 10-00  844 707  

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  266 500  

Капиталови трансфери 55-00    

Всичко разходи:     

     

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   № 4 

 

ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС В ЛЕВА ЗА 2023 Г. 

 

Наименование  №§§  РАЗЧЕТ 

2023 

 

Програма за развитие на селските райони     

Приходи     

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  1 693 368  

Всичко  трансфери     

     

ІІ.Временни безлихвени заеми     

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

получени заеми(+) 74-11    

Погасени заеми(-) 74-12    

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

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

Врем.безл.заеми м/у  извънб.с/ки/фондове 77-00    
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Всичко временни безлихвени заеми:     

     

ІІІ.Депозити и средства по сметки     

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

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

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

     

Разходи     

Функция     

Дейност     

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

Други възнагр.и плащания на персонал 02-00    

Задълж.осиг.вноски от работодател 05-00    

Издръжка 10-00    

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  1 693 368   

Капиталови трансфери 55-00    

Всичко разходи:     

 

 

РЕШЕНИЕ № 32/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

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

местната администрация,  чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, и 

във връзка с постъпило  заявление с наш вх. 9400-643/14.02.2023 г. от „ЛИДО – ГРУП“ 

ЕООД с ЕИК 203536012, представлявано от Лидия Илиева Василева, Общински съвет - 

Якоруда  

 
 

РЕШИ: 
 

1. Одобрява задание за проектиране на изменение на Общия устройствен план 

(ОУП) на община Якоруда, приет с Решение № 65 / Протокол № ОбС-04 / 

08.06.2018г. на Общински съвет-Якоруда, в обхват: поземлени имоти с 

идентификатори 87338.626.9, 87338.627.15, 87338.627.16, 87338.627.17, 

87338.627.20, 87338.627.21, 87338.627.22 по КККР на гр. Якоруда, община 

Якоруда, местн. „Сливина“. 

2. Разрешава изработването на изменение на Общия устройствен план  (ОУП) на 

община Якоруда, приет с Решение № 65 / Протокол № ОбС-04 / 08.06.2018г. на 

Общински съвет-Якоруда, в обхват: поземлени имоти с идентификатори 

87338.626.9, 87338.627.15, 87338.627.16, 87338.627.17, 87338.627.20, 

87338.627.21, 87338.627.22 по КККР на гр. Якоруда, община Якоруда, местн. 

„Сливина“, с цел предвиждане на устройствена зона за инженерна 

инфраструктура „Т-и“ и смесена многофункционална зона „Смф“. 
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РЕШЕНИЕ № 33/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

                На основание чл. 21, ал.1, т. 23  от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет - Якоруда 
 

РЕШИ : 
 

1. Община Якоруда подновява участието си в колективните органи за управление 

на Асоциация по „Водоснабдяване и канализация” на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград. 

2. Настоящото Решение отменя Решение № 33/Протокол № ОбС-04/10.02.2020 

година. 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 34/ПРОТОКОЛ №ОбС-02/20.02.2023 година 

 

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

Община Якоруда - Заявление с вх. № 94.00-519/03.02.2023 г. за еднократна финансова 

помощ от Радка Иванова Бурева, жител на гр. Якоруда, община Якоруда, Общински 

съвет–Якоруда  

 

 

РЕШИ: 

 

        Разрешава да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 2 000.00 

лева /две хиляди лева/, необходима за лечение на съпруга й Васил Райков Бурев, жител 

на град Якоруда, Община Якоруда. 

 

 
 

 


