О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА
9870 гр. Върбица, ул. Септемврийско въстание № 40 ; тел. 05391/ 21-10

Препис!
ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Общински съвет Върбица по Протокол №3,
проведено на 28 март 2019 година
1.
Дoкладна записка с вх. № 44 / 21.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на
Община Върбица, относно:Приемане на отчет за изпълнение на „Дългосрочна стратегия за
интегрирано развитие на туризма в община Върбица 2014-2020 г.” през 2018/г.
2. Дoкладна записка с вх. № 45 / 21.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на
Община Върбица, относно:Годишен Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие на община Върбица 2014-2020г. за 2018 година.
3. Дoкладна записка с вх. № 46 / 21.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на
Община Върбица, относно:Споразумение на местно ниво за интеграция на продължително
безработни лица на пазара на труда.
4. Дoкладна записка с вх. № 47 / 21.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на
Община Върбица, относно:Покана за свикване на извънредно Общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД - гр.Шумен, насрочено за
29.03.2019 г. от 10.00 часа в сградата на „ВиК” ООД – Шумен, пл. „Войн” № 1.
5. Дoкладна записка с вх.№ 48 / 21.03.2019 г. от от Мердин Байрям – Кмет на
Община Върбица, относно:Приемане на План за енергийна ефективност на община Върбица
за периода 2019 – 2028 г.
6. Дoкладна записка с вх.№ 49 / 22.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община
Върбица, относно:Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2019 г.
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7. Дoкладна записка с вх.№ 50 / 22.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община
Върбица, относно:Одобряване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за
регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 448,1442/1927 г., изменен със Заповед
№2067/20.04.1955 г., в обхват квартали с номера 33, 23, 25 и 55, трасето на улица с осови
точки 117 – о.т.112 – о.т.111 (предвидено с плана за трасе на републикански път I7
преминаващ през селото), улица с осови точки 117а – о.т.187а – о.т.124, - о.т.125 и контактната
територия между съществуващата строителна граница на населеното място и границата
определена с КВС, по плана на село Иваново, община Върбица.
8. Дoкладна записка с вх. № 51/ 22.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община
Върбица, относно:Разрешение за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата
инфраструктура – водопровод, извън границите на урбанизираната територия, в землището на
с. Сушина, общ. Върбица, засягащ общински имоти – публична собственост.
9. Дoкладна записка с вх. № 52/ 22.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община
Върбица, относно:Разрешение за разработване на ПУП-ПП за елементи на техническата
инфраструктура – довеждащ канализационен колектор и захранващи имота водопровод и
електропровод, извън границите на урбанизираната територия, в землищата на гр. Върбица и с.
Станянци, общ. Върбица, засягащи общински, държавни и частни имоти.

10. Дoкладна записка с вх. № 53/26.03..2019 г., от Кадир Хасан – Председател на
Общински съвет Върбица, относно: Промени в Наредба за управление на отпадъците на
територията на Община Върбица, приета с решение №4 на Протокол №6 от 02.03.2016 г. на
заседание на Общинския съвет.
11. Питания
Присъстват 16 общински съветника:
1. Кадир Назиф Хасан
2. Мехмед Хюсеинов Юсуфов
3. Мехмед Сабри Юсуф
4. Мустафа Решидов Хюсеинов
5. Ердинч Ахмедов Исмаилов
6. Севдалин Бориславов Алдинов
7. Шемсие Алиева Шабанова
8. Мехмед Мустафа Мехмед
9. Стоян Георгиев Димитров
10. Сашо Радославов Стайков
11. Мустафа Халилов Еминов
12. Емил Иванов Димов
13. Бирсен Еюбов Еллманов
14. Ерсин Ахмедов Хасанов
15. Исуф Алиев Газинов
16. Бинол Хасанов Пехливанов
Отсъства 1 общински съветник:
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1.Хълми Ахмед Амза
На заседанието присъстват:
Мердин Байрям
– Кмет на Община Върбица
Бейсим Мустафа – Заместник кмет на Община Върбица
Къймет Узунова – Секретар на Община Върбица
Хава Хасанова
– Директор Дирекция „РРХДИП“
Виолета Филипова - Гл. специалист „ КРВП “
Джемиле Кюлюмова – Началник отдел „ОЗСП“
Севдат Беев
- Гл.специалист „ Е и НС“

Препис!
РЕШЕНИЕ:№1
по протокол №3 от 28.03.2019 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО : Дoкладна записка с вх. № 44 / 21.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на
Община Върбица, относно:Приемане на отчет за изпълнение на „Дългосрочна стратегия за
интегрирано развитие на туризма в община Върбица 2014-2020 г.” през 2018 г.
Общо брой присъстващи общински съветници – 16,
с 16 гласа „за”, без „против”,без „въздържали се”
На основание чл.21 ал.1, т.12, т.23 и т.24 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№1
На основание чл.21, ал.1, т.12, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за туризма приема:
1.
Отчет за изпълнение на „Дългосрочна стратегия за интегрирано развитие на
туризма в община Върбица 2014-2020 г.” през 2018 г.

О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н
ул. “Септемврийско въстание” 40, тел: 05391/21-31; факс: 05391/ 20-05

ОТЧЕТ
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За изпълнението на Дългосрочната Стратегия за интегрирано развитие
на туризма в община Върбица през 2018г.
Дългосрочната Стратегия за интегрирано развитие на туризма в община Върбица
е разработена в съответствие с чл.11 от Закона за туризма и е приета с Решение № 6 по
Протокол №4 от 17.07.2014г. от редовно заседание на Общински съвет-Върбица. Тя е ключов
документ, който дефинира политиката за развитие на туризма в общината.

Съгласно нормативните разпоредби на Закона за туризма:
Стратегиите се приемат от Общинския съвет, който контролира изпълнението
им. Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на
Стратегиите за интегрирано развитие на туризма, а при необходимост - и предложения
за нейното допълване и актуализиране.
Община Върбица разполага с уникални възможности за практикуване на
различни видове туризъм - здравен, балнеоложки, еко-, къмпинг-, културноисторически, приключенски, ловен, риболовен, селски, спортен и конгресен туризъм.
За съжаление потенциалът на общината не е използван пълноценно до момента и
туризмът остава един от слабо развитите сектори в местната икономика.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ДЪЛГОСРОЧНА
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ПРЕЗ 2017г.
Специфична цел 1. Възстановяване и развитие на Курортен комплекс “Върбица”
като желана дестинация за рекреация, балнеология, спорт, лов, къмпинг–, еко- и
приключенски туризъм.
Мярка 1.1. Възстановяване, подобряване и разширяване на легловата база в
курорта
1.1.1. Ремонт и оборудване на две общински бази в курорта и разширяване на
легловата база.
През 2018г. след като бе ремонтиран и обзаведен изцяло първият етаж на Почивен дом
Еделвайс успешно отвори врати и приема своите гости хотел „Еделвайс”.
Мярка 1.2. Възстановяване и подобряване на обществената инфраструктура в
курорта
1.2.4. Създаване на спортен комплекс със спортна зала, открити спортни площадки и
два плувни басейна.
Изграденият по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.,
„Многофункционален спортен комплекс” в КК-Върбица, бе официално отворен за посетители
през 2017г. Комплексът продължи да функционира успешно и през 2018г. и приема своите
посетители, местни младежи и спортни клубове от цялата страна.
Мярка 1.3. Оползотворяване потенциала на трите минерални извора
1.3.1. Регистрация в МОСВ на минералните извори в курорта и до хижата
1.3.2. Получаване право на ползване на минералната вода от Община Върбица
1.3.3. Благоустрояване на местата с минералните извори
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1.3.4. Постоянно наблюдение, контрол и изследване на качествата на минералните
води
Процедурата по утвърждаване на експлоатационен ресурс на находище на минерална
вода „Върбица” през 2018г. успешно приключи с издаването на Заповед №293 от 18.05.2018г.
на Министъра на околната среда и водите с която е утвърден технически възможният демит и
на двете водовземни съоръжения находящи се в КК-Върбица. В ход е процедурата по
издаване на балнеологична оценка и сертификат на минералната вода. Извършени са първите
пробовземания от комисия назначена от директора на БДЧР-Варна и са предадени за
лабораторни изследвания в съответните лаборатории.
Изработен е проект на санитарно-охранителна зона около водоизточниците от НМВ
„Върбица” и е внесен по съответният ред в МОСВ за процедура по Наредба 3 за утвърждаване
на СОЗ.
Специфична цел 2. Подобряване и разширяване на туристическия потенциал на
язовир “Тича”.
Мярка 2.2. Подобряване на техническите инфраструктури в с. Ловец и с. Сушина

2.2.1. Ремонт на пътната инфраструктура, уличните настилки и тротоари
През 2018г. е изпълнен успешно обект: „Рехабилитация на улица „Калоян“ в с.Ловец;
Специфична цел 3. Реставрация, консервация и социализиране на археологически
обекти и културно-исторически паметници и превръщането им в туристически
атракции
Мярка 3.1. Проучване, реставрация и консервация на археологически обекти
3.1.1. Реставрация и консервация на части от Праисторическо селище при с. Иваново
(обекта попада в частен имот и са необходими отчуждителни процедури)
Селищна могила „Банята” при с. Иваново е сред малкото проучвани праисторически
обекти с особена значимост за ранната история на региона и информация за селищната
система по долината на река Камчия.
Селищна могила „Банята” е висока 6,5 м и е разположена в североизточния край на с.
Иваново, общ. Върбица, върху площ от 8 дка. Тя представлява затворен комплекс от селище,
крепостна стена (ров и палисада) и некропол, за който има податки, че е разположен западно
от селището. Обектът се проучва с археологически разкопки в периода 2008 – 2016 г. По
време на разкопките са разкрити частично жилища от седем жилищни хоризонта. Селището е
просъществувало през каменно-медната епоха (втора половина на 5 хил. г. пр. Хр.). Сред найинтересните находки са богата колекция от 63 бр. керамични модели на сгради и значителен
брой рогови брадви.
Археологическите проучвания се извършват под ръководството на д-р Светлана
Венелинова – н.с. в РИМ-Шумен.
3.1.2. Консервация и частично възстановяване на Праисторическо селище и каменна
крепостна стена в с. Сушина – на полуостров и през част от годината остров в язовира
Праисторическата селищна могила „Нуриюк” се е образувала от продължителното
обитаване на селище през каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.). Тя има елипсовидна форма
и заема площ от около 5 дка. При строителството на язовир Тича през 60-те години попада в
неговата чаша и ежегодно се разрушава от промените в нивото на водата. През 2007 г., поради
рязкото спадане нивото на язовира, на повърхността се появяват човешки кости от некропола
на могилата. Тогава започват спасителни проучвания с научен ръководител доц. д-р Стефан
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Чохаджиев. За два кратки археологически сезона (2007-2008 г.) и през 2015 г. са проучени 15
гроба от този некропол. Предвид ежегодното разрушаване на могилата, през следващите осем
години (2009-2016 г.) са провеждани редовни археологически проучвания и на селищната
могила. Най-значим резултат от тях е разкриването на внушително каменно отбранително
съоръжение. По време на разкопките до този момент са открити около 3000 артефакта с
изключителна научна и експозиционна стойност.
Специфична цел 4. Разнообразяване на туристическото предлагане - атракции,
съпътстващи дейности и услуги, събития, фестивали и др., представящи богатството на
Върбишкия край.
Мярка 4.2. Организиране на събития, фестивали и др., представящи богатството
на Върбишкия край.
4.2.3. Организиране на есенно изложение на животни
През 2018г. на територията на град Върбица се проведе Традиционният Есенен
Панаир, които е атракция, както за гостите на града така и за местните жители. Той се
провежда ежегодно около 18 септември. Част от панаира са и провежданите в последният ден
конни надбягвания и борби. Събират се множество калайджий, търговци и занаятчии.
Обичаят е наричан още „Хайван пазар”, заради търговията на добитък: домашни животни,
магарета и коне.
Специфична цел 5. Административно и информационно обслужване, кадрово
обезпечаване на туризма, маркетинг и реклама
Мярка 5.1. Администриране и управление на туризма в община Върбица
5.1.3. Категоризация на всички туристически обекти и включване в националния
регистър
През 2018г. са постъпили 6 броя заявления за категоризиране на туристически обекти
на територията на общината. След проведените законоустановени процедури е издадено 6бр.
удостоверение за определяне на категория на места за настаняване по Закона за туризма.

В заключение може да се каже, че наблюдението и оценката на Стратегията за
интегрирано развитие на туризма, като неделима част от местната туристическа политика се
извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на изпълнението й.
Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на всички документи,
които допринасят за развитието на туризма в община Върбица.
Реализирането на Стратегията за интегрирано развитие на туризма в община Върбица е
непрекъснат процес на изпълнение на дейностите, наблюдение, контрол и актуализация.
Отчита се натрупания опит, трудностите и неуспехите, извършват се корекции на
съществуващите вече насоки за развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства и
промени във вътрешната и външна инвестиционна среда.
Главните рискове за постигането на стратегическите цели са свързани с комплекс от
фактори, които до голяма степен са трудно предвидими в бъдещето.
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Стратегията за интегрирано развитие на туризма е динамичен и отворен документи. Тя
може периодично да бъдат допълвана, съобразно настъпилите промени в приоритетите на
общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№2
по протокол №3 от 28.03.2019 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 45 / 21.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на
Община Върбица, относно:Годишен Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие на община Върбица 2014-2020 г. за 2018 година.
Общо брой присъстващи общински съветници – 16,
с 16 гласа „за”, без „против”,без „въздържали се”
На основание чл.21 ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№2
1. Общински Съвет –Върбица одобрява Годишен Доклад за наблюдение на изпълнението
на Общински план за развитие на Община Върбица 2014-2020 г. за 2018 г.

О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н
ул. “Септемврийско въстание” 40, тел: 05391/21-31; факс: 05391/ 20-05

ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 2014-2020г.
за 2018г.
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Общинският план за развитие на Община Върбица е разработен в изпълнение на
разпоредбите на Закона за регионално развитие и приет от Общински съвет Върбица с
Решение № 1-1 по Протокол № 7от 30.10.2013г. При съставянето му са спазени принципните
изисквания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, относно
обемът и съдържанието.
Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал
на общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в
Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие.
Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област
Шумен 2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Североизточен район за периода 20142020г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в
Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план
отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на
кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на
регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.
Хоризонтът на Общинския план за развитие е 7-годишен и съвпада с периода на
действие на Областната стратегия за развитие на област Шумен, Регионалния план за развитие
на Североизточния район и с периода на програмиране на помощта от Европейските фондове.
Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС,
съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а
също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие
от прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.
ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие с ясно дефинирана
визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за по-висок стандарт и доходи на
хората в община Върбица, по-добра жизнена среда и качество на живот.
Общинският план за развитие на община Върбица 2014-2020 г. има характер на отворен
документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с
динамично променящите се условия.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ ЗА 2017г.
Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, насърчаване на
предприемачеството и инвестициите с приоритети селско, горско стопанство и туризъм.
Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство
Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури
Дейност:
- Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини);
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Общинска администрация след взето решение на Общински съвет- Върбица за
дългосрочно отдаване под наем на земи от ОПФ, провежда търгове за отдаване на земи
предимно на местни младежи за създаване на трайни насаждения.
Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството
Дейност:
- Модернизация и разширяване на животновъдните обекти;
Съгласно
регистър
на
фермите
за
производство
на
краве
мляко
(Съгласно Наредба №4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството,
съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и
пускане на пазара на мляко и млечни продукти) на територията на Община Върбица има 14
ферми от първа група.
Мярка 1.2.4: Поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на
горското и ловно стопанство
Дейност:
- Залесяване на пустеещи и на неземеделски земи;
На 02.04.2013г. Община Върбица подписа договор по Мярка 223 по Програма за
развитие на селските райони - „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община
Върбица – общо 1193.918 дка в землищата на гр.Върбица, с.Тушовица, с. Маломир и с.
Станянци”– обща стойност – 928 788 без ДДС. Изпълнението на проекта продължава и през
2018г.
Проектното предложение включва дейности по залесяване на широколистни култури
върху имоти при наклон до 10° и над 10° в землищата на гр.Върбица, с.Маломир, с.Станянци
и с.Тушовица, изразяващи се в почистване, почвоподготовка, залесяване, попълване и
отглеждане до петата година. Изпълнението на дейностите по проекта продължи и през 2018г.
Дейност:
- Подобряване превенцията срещу горски пожари и др.;
Община Върбица след проведена обществена поръчка има разработен проект с предмет
„Изработване на технически и инвестиционен проект за високотехнологична система за
пасивно пожаронаблюдение по проектно предложение на община Върбица с работно заглавие
''Въвеждане и подобряване на превантивните дейности за намаляване на опасността от горски
пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Върбица
чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение''. При
отваряне на мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
проекта ще бъде внесен в ДФ „Земеделие”.
Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и
опазване на околната среда.
Специфична цел 2.1: Доизграждане и модернизиране
инфраструктура и подобряване качествата на средата

на техническата

Мярка 2.1.2: Ремонт и реконструкция на общински пътища и улични мрежи
Дейност:
- Ремонт на общински път Станянци – Божурово – Чернооково – Крайгорци;
Община Върбица на 08.03.2018г. сключи Договор с № 27/07/2/0/00468 от 08.03.2018 г.
за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
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подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
ПРСР (2014-2020г.) и проектно предложение “ Реконструкция и/или рехабилитация на
участъци от общински пътища на територията на община Върбица”
В проектното предложение са включени следните обекти:
- ПОДОБЕКТ 1:Път SHU 1041 /І-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово –
Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;
- ПОДОБЕКТ 2:
Път SHU 3042 / I-7, В.Преслав - Върбица/ - Кьолмен
от км 0+000 до км 1+800.00
- ПОДОБЕКТ 3: Път TGV 1161 /I-4, Омуртаг-Търговище/ - Стража - Драгановец граница общ. (Търговище - Върбица)- Иваново - /I-7/ от км 24+400 до км 27+250"
През 2018г. бяха проведени всички обществени поръчки за възлагане на дейностите по
проекта.
През 2019г. предстои изпълнението на заложените строително-монтажни дейности.
Дейност:
- Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица – гр.
Върбица, с. Бяла река, с. Ловец, с. Чернооково, Станянци и Тушовица.
През 2018 г. след проведени обществени поръчки се изпълниха следните обекти:
"Ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Върбица"
-ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица „Камчия“ в с. Станянци-от О.Т.10- О.Т.33- О.Т.37 +
25м, От О.Т.10 до О.Т.37;
-ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица „Калоян“ в с. Станянци- О.Т.33- О.Т.32 - О.Т.31О.Т.30 до ул.Балкан;
- ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица „Балчик“ в с. Станянци-О.Т.13- О.Т.7 - О.Т.1аО.Т.1;
- ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица “ Тича" в с. Чернооково- О.Т.38- О.Т.37 - О.Т.35;
- ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица “ Симеон" в с. Чернооково-О.Т.31- О.Т.37;
- ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица “Вапцаров" в с. Чернооково- О.Т.30- О.Т.31- О.Т.32
-О.Т.33 и от- О.Т.32 -О.Т.15;
- ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица “ Г.Димитров" в с. Чернооково-от О.Т.9триъгълника - О.Т.10-О.Т.11 - О.Т.12 и О.Т.61- О.Т.13- О.Т.15 -О.Т.14- О.Т.3;
- „Рехабилитация на улица “Преслав" в с. Чернооково О.Т.3 - О.Т.4- О.Т.62 -О.Т.5О.Т.209;
-ОБЕКТ„Рехабилитация на улица “Христо Ботев" в с. Чернооково-О.Т.5 - О.Т.60;
- ОБЕКТ „Рехабилитация на улица “Дружба" в с. Чернооково-О.Т.60 - О.Т.61
"Рехабилитация на улична мрежа в с. Менгишево, с. Иваново, с. Ловец и с. Крайгорци
община Върбица" a именно:
-ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица „Аврора“ от О.Т.76- О.Т.50, ул."Пирин" от О.Т.51О.Т.52- О.Т.53- О.Т.54- О.Т.55 -О.Т.38 и ул.Добри Войников- 42м от О.Т.38 към О.Т.59 , в
с.Менгишево;
-ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица „Калоян“ от 84м преди О.Т.94- О.Т.94 - О.Т.91 О.Т.58 - О.Т.58- О.Т.59- О.Т.60- О.Т.44 с.Ловец;
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-ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица „Свобода“ от О.Т.14- О.Т.13,- О.Т.7 и ул."Балкан"
от О.Т.11- О.Т.12- О.Т.8- О.Т.2 в с.Крайгорци;
-ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица „Чавдар“ от О.Т.49- О.Т.59а - О.Т.89 - О.Т.90, ул.
Г.Димитров от О.Т.90- О.Т.88- О.Т.87 и ул.Чапаев 72м преди О.Т.87- О.Т.86- О.Т.85- 75м
след О.Т.85 в с. Иваново;
"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община
Върбица" - „Рехабилитация на улица „Баба Тонка“ в с.Бяла Река“, „Рехабилитация на
улица „Георги Димитров“ в с.Бяла река“
-ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица „Баба Тонка“ в с.Бяла река;
- ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица „Георги Димитров“ в с.Бяла река;
- ОБЕКТ: „Рехабилитация на улица “ Балчик“ в с.Бяла река;
През 2016г. след проведена обществена поръчка по ЗОП за „Доставка на бетонови
изделия, за нуждите на община Върбица” са доставени бетонови изделия – паве бехагон 195
х 160 х 80 мм 5650 кв.м.; бетонова тръба Ø400 - 405 лм.; Бетонова тръба - Ø500 -155 лм..
През 2018г. ул. „Чавдар“ в с. Менгишево бе цялостно ремонтирана, чрез полагане на
паважна настилка.
Мярка 2.1.7: Комплексно планиране и устройство на територията
Дейност:
- Разработване на Общ устройствен план на община Върбица;
През 2014г. Община Върбица след проведени процедури по ЗОП възложи проектиране
на Общ устройствен план, като проектирането продължи през 2018г. Внесен е
предварителният проект на ОУП в МРРБ за съгласуване.
Мярка 2.1.8: Благоустрояване и обновяване на населените места
Дейности:
- Ремонт и благоустрояване на площади в гр. Върбица и селата: Бяла река, Ловец и
Чернооково;
- Ремонт и благоустрояване на площади в селата: Нова Бяла река, Станянци и
Тушовица;
През 2018г. бе проведена обществена поръчка по ЗОП за "Благоустрояване на
площадно пространство в централната част на с.Маломир, община Върбица "
През 2018г. се изпълниха строително- монтажните дейности на обект "Благоустрояване
на площадно пространство в централната част на с.Маломир, община Върбица "
.
Изградено е площадно пространство с паркова среда и водно огледало - фонтан. Зоната е с
обществен достъп, комуникационно обвързана със урбанизираната територия и осигуряваща
правилна експлоатация и поддържане на зелените площи.
През 2018г. бе проведена обществена поръчка по ЗОП за „БЛАГОУСТРОЙСТВО И
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова Бяла река ,УПИ IIозеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по плана на с. Нова
Бяла река,общ.Върбица“
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През 2018г. започна изпълнението на строително- монтажните дейности на обект
„БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова
Бяла река ,УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по
плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“, като изпълнението ще продължи и през 2019година.
В центъра на площадната зона се предвижда изграждане на фонтан. Около фонтана ще се
изгради алейна мрежа, където ще се поставят парково обзавеждане, пейки с пергола, беседка,
осветителни тела и т.н. Зоната е с обществен достъп, комуникационно обвързана със
урбанизираната територия и осигуряваща правилна експлоатация и поддържане на зелените
площи.
Специфична цел 2.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на
природните ресурси
Мярка 2.2.2: Подобряване управлението на отпадъците
Дейности:
- Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, транспортиране,
депониране обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци и рекултивация
на замърсени територии;
През 2017г. е подписан договор между Община Върбица и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД
за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци в трите найголемите населени места: гр.Върбица, с.Бяла река и с.Тушовица. Разработена е и утвърдена
Програма за развиване на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни
контейнери на територията на община Върбица. Поставени са общо 16 комплекта контейнери,
както следва:
I. Гр.Върбица:
1. Ул.„Септемврийско въстание”, паркинга срещу автогарата;
2. Ул.„Септемврийско въстание”, срещу училището уширението пред
книжарницата;
3. Ул. „Септемврийско въстание”, паркинга срещу читалището;
4. Ул. „Септемврийско въстание”, уширението пред супермаркет „Магат маркет”;
5. Ул. „Септемврийско въстание”, уширението срещу ДГС - Върбица;
6. Ул. „Александър Стамболийски” – ЦДГ – Върбица;
7. Кръстовището между ул.„Александър Стамболийски” и ул. „Милан Борисов”
м/у о.т. 325, 350, 351 и 350.
8. До джамията в квартал „Трошка”;
9. Пред ресторант „Еделвайс” – Курортен комплекс „Върбица”;
10. Срещу Спортно тренировъчен комплекс – Курортен комплекс „Върбица”.
II.
1.
2.
3.
4.

с.Бяла река:
ул."Г.Димитров" – уширението пред супермаркет „Саров”;
Централен площад до паметника от страната на път 7304;
ул."Г.Димитров" – уширението пред Здравна служба;
ул."Г.Димитров" – уширението пред кафе – аперитив /Майзер/.

III. с.Тушовица:
1. ул."Г.Димитров" – на моста срещу супермаркет.
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2.

ул."Г.Димитров" – уширението до зала за общоселски мероприятия.

Поставените общо 16 комплекта контейнери продължават да се използват по
предназначение през 2018г..
Приоритет 3: Подобряване качеството на живот, повишаване на заетостта,
доходите и задържане на младите хора в района.
Специфична цел 3.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни
места
Мярка 3.1.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите.
Дейност:
- Повишаване производителността на труда и доходите.
През 2018г. Община Върбица сключи договор № РР003-10-1360 9 от 27.06.2018г. по
проект BGM9О001-1.028-0001 „Работа“ по Оперативна програма „Развитие на Човешките
ресурси” 2014-2020.
По проекта след проведено обучение са наети на следните длъжности:
- „Работник, озеленяване” 20 лица,
- „Работник , строителство” 19 лица.
По Регионална програма за заетост 2018г. бяха наети 10 безработни лица на длъжност
„общ работник”.
През 2018г. след кандидатстване на Община Върбица по Национална програма
"Активиране на неактивни лица" се сключи договор № 310-0039-18-11016 от 19.09.2018г. с
Агенция по заетостта. По Национална програма "Активиране на неактивни лица" бяха наети 2
безработни лица на длъжност „Организатор на обществено полезен труд“.
През 2018г. Община Върбица сключи Договор № ОЗ-ХУ-03-10-1951#5 от 11.12.2018г.
по проект BGО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост”, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд”, след което бяха наети безработни лица на длъжност „Работник,
поддръжка“ и „Технически сътрудник“;
След кандидатстване на Община Върбица
пред Агенция по заетостта се сключи
Договор № 310-0026-18-51369 Договор № 310-0033-18-11006 от 23.08.2018 г. Национална
програма „Помощ за пенсиониране”. През 2018г. бяха наети 2 безработни лица на длъжност
„Общ работник”.
Мярка 3.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до
29 години
Дейност:
- Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование.
През 2017г. след кандидатстване на Община Върбица пред МТСП по програма „Старт
в кариерата” бяха одобрени следните работни места
- специалист ”Еколог”
- специалист ”Социални дейности“.
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Наемането на безработните младежи се извърши през февруари 2018г.
През 2018г. след кандидатстване на Община Върбица пред МТСП по програма „Старт
в кариерата” бяха одобрени следните работни места:
- специалист ”Земеделие”;
- специалист „Компютърни мрежи и системи“.
Наемането на безработните младежи се извърши през февруари 2019г.
-

Дейност:
Наемане на работа на млади хора за чиракуване и стажуване;

През 2017г. след кандидатстване на Община Върбица пред Агенция по заетостта по
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 по
програма „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”- етап 3 бяха одобрени следните
работни места: 18 наети лица
на длъжност- „Работник, строителство” за период от
07.12.2017г. до 07.06.2018г.
След кандидатстване на Община Върбица пред Агенция по заетостта се сключи Договор
№ 310-0026-18-51369 по Мярка - насърчаване на работодателите да наемат на работа на
непълно работно време продължително безработни лица до 29-годишна възраст. През 2018г.
бяха наети 2 безработни лица на длъжност „Общ работник“ .
Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни,
образователни, социални и културни услуги.
Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование
Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование
Дейност:
- Повишаване качеството на образованието и уменията на човешките ресурси използване на информационни и комуникационни технологии;
Във всички училища има изградени кабинети по информационни технологии –
оборудвани със компютри.
Дейност:
- Създаване на оптимални условия за самоподготовка на учениците, пълноценен
отдих и извънкласни форми на обучение;
През 2018г. 95% от учениците са включени в групи за целодневна организация на
учебния ден.
Сформирани са общо 39 обучителни и по интереси групи за извънкласни дейности с
различни названия по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични
знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, „Спорт старт“ и „Спортувай с мен“,
,,Спорт за здраве”, ,,Приказен свят”, ,,Краезнание”, ,,Аз говоря английски език”,
,,Преодоляване на обучителните затруднения по БЕЛ” , ,,Магията на математиката”,
,,Успешна матура по български език и литература”, ,,Матура по биология – желана и
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успешна”, ,,Уча се да чета и пиша 1 клас”, ,,Българският език – извор на знание”,
,,Математиката – ключът към успеха”, ,,Различната математика”, ,,Аз искам, аз мога, аз знам”,
,,Химия с любознателните”, ,,Подготовка за НВО по математика 4 клас”, ,,Младежта е
толерантност и устрем за образование”, ,,Музика без край”, ,,Планинари”, ,,Арт студио”,
,,Забавна физика”, ,,Вълшебното в нас – театрална работилница”, ,,Младите програмисти”,
,,Мама и татко са страхотни учители” и ,,Зениците на фотоапарата” и др. като осъществяват
публични изяви на учениците.
- Участие в отбелязването на 31.05. – ден за борба с тютюнопушенето;
- Участие на ученици от училищата в национални благотворителни кампании ,,Българската коледа”, като и по инициатива на УНИЦЕФ ,,Коледари” подпомагане на деца с
,,Онкологични заболявания”.;
- Участие в публични изяви на ученици в групите по занимания по интереси по проект
,,Твоя час”;
- Участие на ученици в тържества по случай 3 – ти март, Освобождението на България,
19- февруари –почитане паметта на Васил Левски, отбелязване на 22 април – деня на Земята, 9
май - Деня на Европа;
- Участие на ученици, учители и служители на училища, читалища и общината, в
кампанията ,,Да изчистим България за един ден”;
- Участие в културните празници, заложени в културния календар на Община Върбица –
Деня на гр.Върбица;
- Участие на ученици в областен кръг на турнири по футбол и волейбол (момичета и
момчета) през месец март 2018г.;
- Участие на ученици в деня на самоуправлението – на училищно и общинско ниво.
Учениците се запознават с работата на училището и Общинска администрация като участват в
тяхното управление.
Дейност:
- Разгръщане на творческите способности на децата и учениците;
В училищата има обособени клубове и сипове за развитие на талантите на учениците;
Дейност:
- Реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система деца
и ученици.
В училищата няма отпаднали ученици от образователната сфера, има ученици, които са
преместени в други училища или заминали в чужбина.
С цел задържане на учениците в училище са проведени благотворителни кампании за
подпомагане на ученици от финансово затруднени семейства и подпомагане на завършващите
12 клас със символична сума от община Върбица.
Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните
институции
Дейност:
- Подобряване на образователната инфраструктура, включително въвеждане на
мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда:
През 2017г. след проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет „„Строителноремонти работи за саниране на Детска градина, община Върбица”, е изградена
отоплителна инсталация и котелно помещение, направена е топло изолация на външни стени
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на сградата на Детска градина „Кокиче” с.Бяла река ; извършени са строително-монтажни
дейности на покривната част на сградата.
Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни
услуги
Мярка 4.3.1: Подобряване на материално- техническата база в здравеопазването
Дейности:
-

Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети;

През 2018г Община Върбица обяви обществена поръчка с предмет.„Медицински
център гр.Върбица-преустройство и реконструкция от работническа болница и поликлиника ,
УПИ-462 , кв.51, гр.Върбица“. След избора на изпълнител през 2018г. започнаха строителномонтажни работи, които ще продължат и през 2019г.
С реализацията на проекта, ще бъде разкрит нов медицински център във Върбица.
След изпълнението на строително-монтажните дейности ще се разкрие болнично
заведение със стационар от 10 легла, което е необходимо заради отдалечеността на Върбица.
Има села в общината, за които болницата във Велики Преслав е на повече от 40 км, а
областната в Шумен е на над 70 км.
Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги
Дейност:
- Повишаване броя на медицинския персонал;
През 2018г. осигуряват здравни грижи на населението 5 индивидуални практики за
първична извънболнична медицинска помощ, 2 индивидуални практики за първична дентална
помощ, лаборатория за изследване на кръв и урина и 1 Център за спешна медицинска помощ.
Дейност:
- Осигуряване на мобилност на медицинските услуги.
През 2018 г. със съдействието на ОА –Върбица са осигурени безплатни гинекологични
прегледи на 100 жени от различни възрасти част от тях здравно неосигурени и извършени
ортопедични прегледи на над 150 лица.

Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността
Дейност:
- Разширяване дейността и капацитета на Домашен социален патронаж;
Община Върбица през 2018г. с реализирането на проект "Осигуряване на топъл обяд в
Община Върбица" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
Приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд”, разшири дейността на капацитета на
съществуващият до момента Домашен социален патронаж, като вече социалната услуга се
предоставя на общо 825 лица изпаднали в нужда във всички населени места на територията на
община Върбица.
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През 2018г. след кандидатстване на Община Върбица пред фонд „Социална закрила“ се
изпълни проект „"Закупуване на оборудване и обзавеждане за домашен социален патронаж в
гр.Върбица".
С реализацията на проекта се осигури следното оборудване за Домашен социален
патронаж гр. Върбица:
1. Професионална електрическа фурна на 3 нива - 1брой ;
2. Професионална електрическа печка с 4 обединени електрически котлона-тип плоча
- 2броя ;
3. Фризер тип "ракла"- 646л. - 1 брой ;
4. Автоматична зеленчукорезачка за зеленчуци и плодове - 1брой ;
5. Тава неръждаема - 12броя;
6. Казан неръждаем 80 л -5 броя ;
7. Черпак - 5броя ;
8. Професионална съдомиялна машина с електронно управление - 1 брой;
9. Професионална количка за сервиране от неръждаема стомана - 1брой;
10. Картофобелачка - 1 брой;
11. Професионална Електрическа тръбна скара - 1 брой;
12. Планетарен миксер - 1 брой .
Чрез подобряване на условията в ДСП в гр. Върбица се обслужват около 825/брой/
възрастни, самотно живеещи хора и хора с увреждания от община Върбица и са подобрени
условия на труд за 11/брой/ общински служители.
Дейност:
- Предоставяне на услугата „Личен асистент”;
На 22 декември 2018г. Община Върбица сключи споразумение с Агенция социално
подпомагане за осигуряване на средства за личен асистент с цел осигуряване на непрекъсване
на предоставяните услуги в домашна среда след приключването на проект по ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020” №BG05M9OР001-2.0020203-С001 “Право на независим живот в Община Върбица” на общата стойност 499 749,79 лв. с
вкл. ДДС и период на изпълнение: от 01.02.2016 г. до 31.12.2017г.
През 2018г. са назначени още 115 лични асистенти, като общия брой на обслужваните
потребителя е 115.
Чрез предоставяне на услугата „личен асистент” се подобрява качеството на живот и ще
се подпомогнат възможностите им за независимост и за социално включване на потребителите.
Дейност:
- Обществени трапезарии за социално слаби лица.
Община Върбица през 2016г. кандидатства за финансиране по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане, Приоритетна ос Осигуряване на топъл обяд,
процедура "Осигуряване на топъл обяд - 2016" Код на процедураBG05FMOP001-3.002
проектно предложение "Осигуряване на топъл обяд в Община Върбица".
Основна цел на проекта е да бъде осигурен безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица,
които са изпаднали в неблагоприятно социално положение.
Проектното предложение отговаря на заложените мерки за разширяване и създаване на
нови, съобразени с потребностите на хората, социални услуги в Общинския план за развитие на
община Върбица 2014-2020. Храната за потребителите се приготвя от Домашен социален
патронаж в гр.Върбица, който е с дългогодишен опит в предоставянето на социалната услуга на
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възрастни хора, изразяваща се в ежедневна доставка на топла храна по домовете, съобразена с
изискванията за рационално хранене.
Основните целеви групи на които се предоставя топъл обяд са:
- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане;
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от
съответната дирекция „Социално подпомагане“;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен
стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
- Скитащи и бездомни деца и лица.
Социалната услуга „Обществена трапезария“ се предоставя на потребители във всички
населени места на територията на общината.
С реализирането на проекта се осигури топъл обяд на общо 825 лица от избраните по
горе целеви групи.
Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура
Дейност:
- Изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община
Върбица в курорта;
Изграденият по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.,
„Многофункционален спортен комплекс” в КК-Върбица, бе официално отворен за посетители.
През 2018г. Комплексът функционира успешно и приема своите посетители, местни младежи
и спортни клубове от цялата страна.
Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове.
Дейност:
- Подкрепа за развитие на местни спортните клубове и млади спортни таланти;
През 2018г. в община Върбица създаденият през 2014г. едноименен клуб по футбол
има проведени общо 23 футболни срещи от които 15 победи, 3 равни и 5 загуби.
Дейност:
- Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора.
Местната комисия за противообществени прояви работи в тясна връзка с РУ на МВР
гр. Върбица. Разглеждат се възпитателни дела и се налагат възпитателни мерки по ЗБ ППМН,
Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Върбица,
която има за цел да осигури спокойствие на гражданите.

В заключение трябва да се отбележи, че в Общинска администрация – гр.Върбица няма
специфично обособени механизми за събиране, обработка и анализ на данни. Общоприетата
практика е винаги да се отделя максималното от общинския бюджет за подобряване условията
на живот на гражданите живеещи на територията на общината. В последните години
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финансиране на различни видове дейности се търси предимно чрез проекти към Оперативните
програми на ЕС и други донорски програми, а по-специално през последната година това се
наложи като основен източник поради съкращаване на бюджетните средства. Като резултат от
всичко това, основна пречка пред осъществяване на Общинския план за развитие може да се
отбележи липсата на средства и амортизацията на инфраструктурата на територията на
общината, подобряване състоянието на която пък от друга страна изисква значителен обем
средства. Попадането в този омагьосан кръг наложи изпълнението на по-дребномащабни
мерки, които от своя страна са не по-маловажни, но недостатъчни за задоволяване на
обществените нужди и потребности.
Основни проблеми остават застаряващото население, миграцията и безработицата. Има
съществен напредък в обновяването на техническите и социални инфраструктури. Слабост на
този етап отчитаме при реализиране на проекти за насърчаване на заетостта, както и по
проекти и дейности в сферата на здравеопазването, с бенефициент МЗ и в сферата на опазване
на културното наследство с бенефициент МК.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№3
по протокол №3 от 28.03.2019 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО Дoкладна записка с вх.№ 46 / 21.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на
Община Върбица, относно: Споразумение на местно ниво за интеграция на продължително
безработни лица на пазара на труда.
Общо брой присъстващи общински съветници – 16,
с 16 гласа „за”, без „против”,без „въздържали се”
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№3
1. Одобрява приложеният Проект Споразумение на местно ниво за интеграция на
продължително безработни лица на пазара на труда.
2. Определя лице за контакт от Общинска администрация – Върбица: Джемиле
Кюлюмова – началник отдел „ОЗСП”, при отсъствие на лицето, се определя Джемиле
Чолакова – гл. спец. „ППОП” за лице за контакт.
Допуска се предварително изпълнение по чл.60, ал.1 от АПК, поради кратък срок на
изпълнение на Решението.
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Приложение: Споразумение на местно ниво за интеграция на продължително безработни
лица на пазара на труда.

СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКАТА НА СЪВЕТА НА
ЕС ОТНОСНО ИНТЕГРАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА НА
ПАЗАРА НА ТРУДА
между
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ,
ОБЩИНА ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНА ГР. СМЯДОВО,
ОБЩИНА ГР. ВЪРБИЦА,
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ,
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ,
Като отчитаме,
че успешната интеграция на пазара на труда на продължително безработните лица от една
страна ще допринесе за увеличаване на предлагането на труд и потенциала на растеж на
икономиката в страната ни, а от друга е превенция на социалното изключване, бедността и
маргинализацията, както на лицата от тази уязвима на пазара на труда група , така и на
техните семейства,
Като сме убедени,
че само със съвместни и координирани усилия на институциите, местната власт и останалите
организации, имащи отношение към проблемите на продължително безработните лица и
техните семейства, можем да постигнем позитивен и устойчив краен резултат –
преодоляването на състоянието на продължителна безработица,
И в съответствие,
с подписаното Национално рамково Споразумение между Министерството на труда и
социалната политика, Министерството на образованието, Министерство на здравеопазването,
Националното сдружение на общините,
се споразумяваме за следното:
I. Предмет на споразумението
В изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно
безработните лица на пазара на труда1, страните по настоящото споразумение, се ангажират да
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предприемат действия, чрез координирано предоставяне на услуги, от тяхната компетентност,
които подпомагат решаването на проблемите, препятстващи успешната интеграция в заетост
на продължително безработните лица.
II. Цел на споразумението
С изпълнението на настоящото споразумение се цели достигане до всеки продължително
безработен и прилагането на индивидуален подход за комплексно решаване на проблемите,
препятстващи включването му в трудова дейност. За безработни лица с регистрация над 12
месеца, се предприемат конкретни действия чрез сключване на индивидуално Споразумение
за интеграция в заетост (СИЗ) между Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/ и всяко продължително
безработно лице.
ІІІ.

Задължения на страните

Всеки участник, страна по настоящото Споразумение, се ангажира да реализира дейности от
своята компетентност, с които да допринесе за постигане целта на Споразумението,
посредством следните действия:
-

предоставяне на услуги, от компетентността на всеки от партньорите по
Споразумението, за преодоляване на проблемите, препятстващи заетостта на всяко
отделно лице;

-

определяне на „контактна точка“ на местно ниво (списък с име и информация за
контакт с определеното лице), информацията за която се предоставя на Дирекция
„Бюро по труда” гр. Велики Преслав;

-

обмяна на информация относно предоставените услуги на продължително безработни
лица, насочени от Дирекция „Бюро по труда”, в изпълнение на сключеното с тях СИЗ,
след 12-тия месец от регистрация;;

-

обмяна на информация относно предоставените услуги на продължително безработни
лица, които не са насочени от Дирекция „Бюро по труда”.

За изпълнение на посочените действия всеки от партньорите по Споразумението се ангажира
за следното:
1) Дирекция „Бюро по труда” гр. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.Изпълнява ролята на „единно
звено за контакт”, относно интеграцията на продължително безработните лица на
пазара на труда на местно ниво, чрез служителите, определени като „контактна точка”;
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
o Организира дейности за идентифициране, мотивиране и активиране на продължително
безработните лица;
o Сключва СИЗ с продължително безработните лица, регистрирани в бюрата по труда,
съгласно чл. 15 (6) и § 11 на Преходни и заключителни разпоредби от Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, след изготвяне на индивидуална
оценка;
o Издава насочващи писма на лицата, сключили СИЗ, за ползване на услуги,
предоставяни от страните по настоящото Споразумение;
21

o Отговаря за цялостната организация и изпълнение на СИЗ и дейностите за
преодоляване на бариерите пред интеграцията в заетост на продължително
безработните лица;
o Координира процеса на обмен на информация между страните по настоящото
Споразумение във връзка с изпълнението на дейностите по компетентност;
o Осъществява контакти с работодатели, организира и провежда специализирани трудови
борси за продължително безработни лица за активиране и предоставяне на
възможности за заетост.
o Събира и обобщава информацията за предоставените от всички страни и ползвани
услуги от лицата, обект на настоящото Споразумение, която предоставя в Агенция по
заетостта чрез дирекция „Регионална служба по заетостта” до 25-то число на месеца,
следващ периода, за който се отнася.
2) Община гр.Велики Преслав, община Смядово и община Върбица
o Определя за лице за контакт (контактна точка) във връзка с изпълнението на
настоящото Споразумение:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
o Съдейства за преодоляване на установените в процеса на консултиране пречки чрез
подходящи образователни и социални услуги, предоставяни от общинската
администрация;
o Оказва съдействие на продължително безработните лица за ползване на безплатни
здравни услуги/услуги (вкл. предоставяни от здравен медиатор - за общините, в които
има нает такъв);
o Разработва и изпълнява проекти и програми за обучение и/или заетост на
продължително безработни лица.
3) Дирекция „Социално подпомагане” гр.Велики Преслав
o Определя за лице за контакт (контактна точка), във връзка с изпълнението на
дейностите, включени в СИЗ, по компетентност:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
o Предоставя услуги по компетентност за решаването на проблеми, препятстващи
продължително безработното лице да работи.
4) Регионално представителство на Агенцията за хората с увреждания за
………..район
o Определя за лице за контакт (контактна точка), във връзка с изпълнението на
дейностите по компетентност:
..……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
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o Участва в разработването на програми и финансирането на проекти за стимулиране на
трудовата дейност и самостоятелната стопанска дейност на безработните лица с
увреждания, включително и продължително безработните лица с увреждания.
5) Регионален инспекторат по образованието гр. ………………….
o

Определя за лице за контакт (контактна точка), във връзка с изпълнението на
дейностите за подпомагане на продължително безработните лица да преодолеят
проблеми, свързани с образованието и квалификацията , препястващи ги да работят:
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
o Оказва съдействие на продължително безработните лица, насочени от Дирекция „Бюро
по труда“ , за:
-

включване в курсове за ограмотяванеи курсове за придобиване
компетентности от прогимназиалния етап на основното образование;

на

-

връщане във формалната образователна система , чрез вклюване във вечерна
или задочна форма на обучение за придобиване на етап или степен на
образование или на професионално образование и обучение;

-

валидиране на компетентности за завършен период от училищно образование
или за завършен клас или етап на образование;

-

включване в курсове за придобиване степен на професионална квалификация
или валидиране на професионални компетентности придобити чрез неформално
обучение и информално учене.

6) Регионалена здравна инспекция гр. ………………….
o

Определя за лице за контакт (контактна точка), във връзка с изпълнението на дейности
по компетентност, за подпомагане на продължително безработните лица да преодолеят
проблеми, препястващи ги да работят:
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

o Оказва съдействие на продължително безработните лица за:
-

ползване на безплатни здравни услуги;

-

насочване на медико - социални грижи за деца на продължително безработни
лица (за осигуряване на продължително медицинско наблюдение на деца с
хронични заболявания и медико – социални проблеми; за диагностиране ,
лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико – социални
проблеми; за специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико –
социални проблеми: отглеждане , възпитание и обучение и подготовка за
интеграция в обществото чрез посещаване на масови детски заведения,
интеграция в семейство , подготовка за осиновяване);

-

ползване на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по
специални показания и при извънредни обстоятелства, свързани с
профилактиката на заразните болести, противоепидемични дейности и достъп
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до здравни дейности , включени в национални, регионални и общински здравни
програми.
7) Неправителсвени организации
o

Определя за лице за контакт (контактна точка), във връзка с изпълнението на дейности
по компетентност, за подпомагане на продължително безработните лица да преодолеят
проблеми, препястващи ги да работят:
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

o Разработват и изпълняват проекти за представяне на подкрепящи услуги, обучение
и/или заетост на продължително безработни лица;
o Насърчават и мотивират продължително безработните лица за активно поведение за
интеграция на пазара на трда.
При изпълнение на ангажиментите по настоящото Споразумение, всяка
институция/организация, посредством определените лица за контакт (контактни точки),
предоставя информация за изпълнение на дейностите, от компетентността си,
допринасящи за преодоляване на бариерите пред интеграцията в заетост на
продължително безработните лица.
Информацията се предоставя в табличен вид (Приложение 1) към настоящото
споразумение.
Информацията се предоставя на Дирекция „Бюро по труда” - Велики Преслав за всяко
тримесечие, до 20-то число на месеца, следващ периода за който се отнася.
ДБТ гр. Велики Преслав обобщава информацията за ползваните услуги от лицата, обект
на настоящото Споразумение и я предоставя на всяка страна по Споразумението до 25то число на месеца, следващ периода, за който се отнася.
IV. Финансови условия
Дейностите на институциите и организациите, описани в настоящото Споразумение, са от
компетентностите на съответната институция/организация и са присъщи за изпълнение на
нейните функции. Поради това изпълнението на включените дейности не изисква
допълнително финансово обезпечаване от страна на институциите и организациите.
V. Заключителни разпоредби
Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването му. То може да бъде
изменяно и допълвано, по взаимно съгласие на страните, в писмена форма с анекс,
представляващ неразделна част от него.
При необходимост от извършване на промяна на контактната точка, информацията се изпраща
в срок до 3 работни дни на вниманието на Дирекция „Бюро по труда” гр. Велики Преслав.
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Неразделна част от настоящото Споразумение са:
o Приложение 1, Таблици с дейности за отчитане на резултатите (обща и за всеки
партньор);
o Приложение 2, Образец на Споразумение за интеграция в заетост, което се сключва с
всяко продължително безработно лице в Дирекция „Бюро по труда” (за информация на
партньорите);
o Приложение 3, Образец на насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда” към
институция/организация (за информация на партньорите).
Настоящото Споразумение е сключено на ……………. и е подписано в ……. еднообразни
екземпляра – по един за всяка от страните.
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

………………………..

ОБЩИНА ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

…………………….........

ОБЩИНА ГР. СМЯДОВО

...........................................

ОБЩИНА ГР. ВЪРБИЦА

……………………………

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ГР. ВЕЛИКИ …………………………
ПРЕСЛАВ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ С

…………………………

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА , ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Препис!
РЕШЕНИЕ:№4
по протокол №3 от 28.03.2019 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 47 / 21.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на
Община Върбица, относно:Покана за свикване на извънредно Общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД - гр.Шумен, насрочено за
29.03.2019 г. от 10.00 часа в сградата на „ВиК” ООД – Шумен, пл. „Войн” № 1.
Общо брой присъстващи общински съветници – 16,
с 16 гласа „за”, без „против”,без „въздържали се”
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 3, 4 и 5 от ЗМСМА, чл.226 във
връзка с чл. 137 и чл.138, ал.1 от ТЗ
Общински съвет Върбица прие следното:
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РЕШЕНИЕ:№4
Общински съвет Върбица оправомощава Мердин Мустафа Байрям, представител на
община Върбица в Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД – гр.Шумен, да
гласува в общото събрание решенията, посочени в дневния ред, както следва:
1. Да бъде освободен управителя на „ВиК - Шумен” ООД Красимир Марков, във връзка
с депозирано от него заявление за прекратяване на договора му за възлагане на управлението
на дружеството - ДА ГЛАСУВА „ЗА”
2. Избира се нов управител на „ВиК - Шумен” ООД за срок до провеждане на конкурс
за избор на управител, като се одобрява спечелилия конкурса кандидат и избора му от общото
събрание на съдружниците на дружеството. Определяне на възнаграждението на
новоизбрания управител да е съгласно чл. 33 от Правилника за реда за упражняване на правата
на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала - ДА ГЛАСУВА „ЗА”
3. Упълномощава се министъра на регионалното развитие и благоустройството да
сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК - Шумен” ООД с новоизбрания
управител, във връзка с решението на т. 2 - ДА ГЛАСУВА „ЗА”
При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на
Община Върбица в извънредното заседание на Общото събрание на съдружниците на „ВиК –
Шумен” ООД – гр.Шумен, се определя Бейсим Мехмед Мустафа – заместник-кмет на Община
Върбица, с право да гласува решенията, по предвидените въпроси от съответния дневен ред.
Допуска се предварително изпълнение по чл.60, ал.1 от АПК, поради кратък срок на
изпълнение на Решението.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№5
по протокол №3 от 28.03.2019 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО Дoкладна записка с вх.№ 48 / 21.03.2019 г. от от Мердин Байрям – Кмет на
Община Върбица, относно: Приемане на План за енергийна ефективност на община Върбица
за периода 2019 – 2028 г.
Общо брой присъстващи общински съветници – 16,
с 16 гласа „за”, без „против”, без „въздържали се”
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№5
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.12, ал.2 от ЗЕЕ Общински съвет - Върбица
приема План за енергийна ефективност на община Върбица за периода 2019 – 2028 г.

ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
2019 – 2028г.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Понятието за енергийна ефективност е далеч от старите представи за икономия на
енергия. Тя не е изключване на отоплението и лишаване от комфорт. Енергийната
ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица енергия чрез
съответните навици и използване на модерни технологии за задоволяване на ежедневните
нужди. Тя е най-лесния и ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и
замърсяването на околната среда.
Енергийната ефективност може да се представи като измерител на разумното
използване на енергията. В основни линии включва повишаване на ефекта от дейностите,
свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това,
естествено без загубата на комфорт.
За енергийна ефективност говорят следните фактори:
•

Намаляване разходите за скъпи горива и енергии;

•

Повишаване сигурността на снабдяването с енергия;

•

Подобряване топлинния комфорт;

•

Намаляване емисиите на вредни вещества;

•

Предпоставка за устойчиво развитие.

Чрез Плановете за енергийна ефективност (ПЕЕ) в Р.България се изпълнява държавната
политика по енергийна ефективност (ЕЕ) за постигане на Националната индикативна цел за пестене на
горива и енергии. Тази цел е заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност
2014 – 2020 г.

Една от ключовите цели е да се подпомогне местната власт при осигуряването на
достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите ѝ за предоставяне на адекватни
обществени услуги. В това отношение с Плана за енергийна ефективност се цели да се
подпомогне общината да намери финансиране за решаването на належащи инфраструктурни
проблеми и други социално ориентирани програми.
Държавната политика в направление Енергийна ефективност (ЕЕ) се осъществява въз
основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми, приети от МС в
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съответствие с чл.10 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и наредбите към него.
Отговорностите на общините в сферата на енергийната ефективност се съдържат в чл.9 и
чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за енергийна ефективност, в чл.6 от Закона за енергетика, в
чл.92 от Закона за устройство на територията и в съответствие с изпълнението на
регионалните им планове за развитие за определен период.
2. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА
Разработването на ПЕЕ от органите на държавната власт и на местно
самоуправление е регламентирано в чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност
(ЗЕЕ), обн. ДВ бр.98 от 2008.
Във връзка с посоченото по-горе изискване на Закона за енергийна ефективност /глава
втора, Раздел четвърти, Чл.11 и Чл.12/, е необходимо всяка Община да изготви план и
програма за енергийната ефективност. При липса на такива планове и програми, Общините се
лишават от средства от бюджета и търпят парични санкции, съгласно „Административнонаказателни разпоредби”, глава седма от ЗЕЕ.
Изготвянето на Общински програми и изпълнение на проекти за повишаване на
енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ е
един от приоритетите на Европейския съюз. Основанието за разработване на настоящия документ
е свързано с европейското и българско законодателство, с планови и програмни документи.
2.1.

Европейско законодателство

• ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април
2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на
енергийни услуги, която отменя Директива 93/76/ЕИО на Съвета.
• ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май
2010 година относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия на ДИРЕКТИВА
2002/91/ЕС)
• ДИРЕКТИВА 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други
ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за
продуктите
•

ДИРЕКТИВА 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия

•

ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО за енергията от възобновяеми източници

2.2.

Закони в Република България

• Закон за енергийната ефективност
•

Закон за енергията от възобновяеми източници

•

Закон за опазване на околната среда

•

Закон за чистотата на атмосферния въздух

•

Закон за устройство на територията

•

Закон за защита на потребителите

•

Подзаконови нормативни актове, свързани с посочените закони за прилагането им

2.3. Планови и програмни документи със свързани политики и мерки

• Национален план за развитие на Р България
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•

Общински план за развитие на община Върбица за периода 2014 г.-2020 г.

•

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

•

Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г.

Основен специализиран закон в случая е Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) , който
:
• Определя ангажиментите и ролята на държавата за развитието на енергийната
ефективност
• Дефинира политиката за повишаване на енергийната ефективност като съставна
част от политиката по устойчиво развитие на страната
• Създава институционални, нормативни и финансови условия за реализирането на
националната политика по енергийна ефективност
• Хармонизира политиката по енергийна ефективност на България с изискванията на
европейските директиви за енергийните характеристики на сгради и за енергийната
ефективност при крайното енергийно потребление
• Национална стратегия, национални планове за действие по енергийна ефективност
и национална индикативна цел, индивидуални цели за енергийни спестявания.
Към момента по Закона за енергийна ефективност задължения на всяка Общината са:
• Планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение;
• Енергийни обследвания за всички обитавани сгради за обществено обслужване в
експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. - с разгъната
застроена площ над 250 кв. м.
• Проверки за енергийна ефективност на отоплителни водогрейни котли и
климатични инсталации;
• Индивидуални цели за енергийни спестявания;
• Управление на енергийната ефективност в сгради и стопански потребители.
• Да представят ежегодно отчети за изпълнение на плановете на изпълнителния
директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) енергийна ефективност
• Срокът за представяне на отчетите е 31 март на годината, следваща годината на
изпълнение на съответните дейности и мерки
• Отчетите се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР
3. ОБЗОР НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Планът за енергийна ефективност на Община Върбица и програмата към него са разработени и
структурирани въз основа на съществуващите данни за административно – териториалната
характеристика на Общината, за икономика, за промишленост, за селско стопанство, за

инженерна инфраструктура и за сградния фонд .

3.1. Аднинистративно - териториална характеристика на община Върбица
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/ Населени места, население, географско положение, релеф, климат, води и почви /

Община Върбица е разположена в
Североизточна България и е включена в
териториалните граници на област Шумен.
Територията на общината е 456,803 кв.
км. и заема 13,5% от територията на област
Шумен и 3,15% от
територията на
Североизточен район (СИР, NUTS 2).
Географското й положение е на раздела
между Северна и Южна България и попада в
Старопланинската област, Предбалкана и
Герловския район. Върбица е разположена по
северните склонове на главната Старопланинска
верига и Котленско-камчийския район в близост
до река Камчия и язовир „Тича”.
На североизток община Върбица граничи
с община Велики Преслав, на изток с община
Смядово, на югоизток с община Сунгурларе,
област Бургас, а на югозапад с община Котел,
област Сливен. От запад и северозапад граничи
съответно с общините Омуртаг и Търговище.
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Община Върбица има сравнително неблагоприятно, периферно географско
положение поради липсата на главни пътни артерии, състоянието на Върбишки проход, който
е затворен и отдалечеността от големи административни и промишлени центрове.
Таблица 1: Разстояния в километри от Върбица до някои големи градове в
България
Шумен

Варна

Бургас

Русе

Пловдив

София

54

141

136

144

263

329

Източник: Интернет - http://bgmaps.com/

Административния център гр. Върбица е разположен на 54 км от областния град
Шумен, на 141 км от голямото морско пристанище и летище – Варна, на 144 км от
пристанището на Дунав – Русе и на 329 км от столицата на България - София.
Урбанистичната структура на общината се състои от 16 населени места - град Върбица
и селата: Божурово, Бяла река, Иваново, Конево, Крайгорци, Кьолмен, Ловец, Маломир,
Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица и Чернооково.
Община Върбица е една от 10-те общини в област Шумен. Тя е на второ място по
територия и на пето място по население сред общините в областта.
Във Върбица живее 5,8% от населението на област Шумен и едва 1.08% от населението
на СИР (10 391 души към 01.02.2011 г.). Най-голяма е концентрацията на населението в
общините Шумен и Нови пазар – 61% от общия брой жители на областта. Най-малката
община в областта по територия е Венец 222,6 кв. км, а по население Никола Козлево – 6 100
души.
Около 90% от територията на община Върбица се състои от земеделски и горски
площи. Най-голям е относителният дял на горите – 262 853 дка (58% при средно за страната
33,5%). Около 32% от територията е заета от земеделска земя – 148 402 дка. Обработваемата
земеделска земя по официални статистически данни е около 115 188 дка или около 78% от
земеделските територии.
Фиг. 2: Разпределение на площта на община Върбица по видове територии
3,2%

0,2%
5,3% 1,3%
32%

58%

земеделска

горска

населени места

водни течения и водни площ и

за добив на полезни изкопаеми

за транспорт и инфраструктура

Източник: Национален статистически институт

Водните течения и водни площи заемат 5,3% от общината. Населените места и другите
урбанизирани територии са само 3,2% от общата площ на Върбица (14 667 дка). Най-малък
относителен дял съответно 1,3% и 0,2% имат териториите за добив на полезни изкопаеми и за
транспорт и инфраструктура.
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Община Върбица попада в старопланинската област, в предбалкана и Герловския
район, по северните склонове на главната старопланинска верига и Котленско-камчийския
район. Релефът на общината се характеризира като полупланински.
Климатът е умерено-континентален, което в съчетание с плодородната земя предполага
добро развитие на селското стопанство.
На територията на общината е разположен яз.”Тича” с площ 19 000 дка, с височина на
язовирната стена около 54,50 м., а котата на преливния ръб е 186 м. Завирения обем на язовира
е 311,80 мил.м3. Водата на язовира се използва за водоснабдяване на градовете Шумен,
Търговище, Преслав, както и за напоителни цели.
Основните реки, които преминават през територията на общината и се вливат в
яз.”Тича” са: р.Тича, р.Герила, р.Елешница и р.Вардун дере.
Освен яз.”Тича” на територията на общината има още около 20 микроязовира, които са
разпръснати по цялата територия и заемат площ от 5 до 136 дка и имат локално значение – за
напояване и риборазвъждане.
В курортния комплекс, който се намира на 4-5 км от града има два минерални извора, с
доказани лечебни свойства при стомашно-чревни и очни заболявания.
Отстоянието в километри от административния център – гр. Върбица до отделните
населени места в общината е следното: Божурово-8,1 км, Бяла река-10,7 км., Иваново-17,2 км.,
Конево-10,8 км., Крайгорци-11,8 км., Кьолмен-11,3 км., Ловец-13,7 км., Маломир-5,9 км.,
Менгишево-7,3 км., Методиево-21,5 км., Нова Бяла река-6,8 км., Станянци-5,4 км., Сушина18,4 км., Тушовица-14,2 км. и Чернооково-9,5 км.
Населението на община Върбица по постоянен адрес бележи слаба тенденция на
намаление, но само с 44 души през 2012 г. спрямо 2007 г., като жителите на общинския център
гр. Върбица се увеличават с 56 души за същия период. Населението в селата се променя
колебливо, в някои има увеличение, а в други намаление. Най-малкото село по население е
Кьолмен 115 души, а най-голямото Бяла река – 1772 души.
Таблица 3: Население по постоянен адрес в община Върбица 2007 - 2012 г.
Населени места
2007
2008
2009
2010
2011
2012
с. Божурово

553

545

547

548

554

559

с. Бяла река

1735

1741

1755

1753

1762

1772

гр. Върбица

4189

4206

4196

4197

4226

4245

с. Иваново

555

551

556

554

548

540

с. Конево

434

432

432

426

440

441

с. Крайгорци

346

346

350

341

344

351

с. Кьолмен

119

118

118

116

115

115

с. Ловец

593

586

582

578

590

595

с. Маломир

571

580

583

584

580

579

с. Менгишево

763

758

744

732

729

727

с. Методиево

751

738

729

721

709

706

с. Нова Бяла река

611

606

605

604

593

602

с. Станянци

950

946

942

949

955

960

с. Сушина

449

446

442

438

444

441

с. Тушовица

1165

1144

1126

1118

1106

1113

32

с. Чернооково

Община Върбица

836

838

842

830

826

829

14619

14581

14549

14489

14521

14575

Източник: Национална база данни „Население”

- http://www.grao.bg

Урбанистичната класификация на селищата е слабо поляризирана - един град-Върбица,
2 големи села – Тушовица, Бяла река (над 1000 жители), 9 средно големи села – Чернооково,
Станянци, Нова Бяла река, Методиево, Менгишево, Маломир, Ловец, Иваново, Божурово
(500-1000 жители), 3 средни села – Крайгорци, Конево, Сушина (200-500 жители) и само 1
малко село – Кьолмен (100 - 200 жители).
Урбанизираността на територията на общината е 32% градско, спрямо 68% селско
население /при 73% за страната в полза на градското/. В община Върбица се наблюдава
концентрация на населението по селата.
Развитието на селищната мрежа в общината е довело до съсредоточаване на основните
административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в гр. Върбица. Почти
всички хора, живеещи на село, са постоянно пребиваващи там и се занимават със земеделие в
лични стопанства. Като цяло икономическият потенциал на градското население в общината е
по-висок от този при селското население. Това се обуславя от различния начин на живот и
възможностите за трудова реализация. Всички селища разполагат с изградена инфраструктура
по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен
достъп, но нямат изградена канализация.
Като физическа структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана е върху
цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се проявява при демографските,
икономическите и функционалните характеристики на селата. По тази причина и поради
големия брой населени места, общината има нужда от целево създаване на няколко вторични
опорни центъра, различни от град Върбица, които да гарантират балансираното развитие на
района в бъдеще.
Отчитайки географското разположение спрямо общинския център, броя на жителите на
селата, осигуреността им с обществени и обслужващи функции и други фактори, като
естествени вторични пунктове за развитие можем да определим следните 3 опорни центъра:
- Източен опорен център - с. Бяла река;
- Западен опорен център - с. Чернооково;
- Северен опорен център – с. Ловец.
В община Върбица разпространение имат светлосивите и сиви горски почви от IV и V
категория. На отделни масиви в с. Методиево, Иваново и Маломир на малки участъци има и
III категория земеделски имоти. В южната част на землището на общината в района на селата
Тушовица, Бяла река, Нова Бяла река, гр.Върбица, Чернооково, Крайгорци, Сушина Ловец
имат дял и земите от VII – X категория, площите на които се считат като неподходящи и
неефективни за нуждите на селското стопанство. На такива площи земеделското производство
не е рентабилно, добивите са много ниски. За тях са подходящи етеричномаслените култури.
По поречието на река Камчия има условия за добив на инертни материали – пясък,
баластра. Бреговете на язовир „Тича” предлагат добри условия за почивка, съчетана с чист
планински въздух, спортен туризъм, риболов и др.
На територията на община Върбица няма подземни природни богатства с национално
значение.
Според обхвата на районите за планиране, регламентиран с Националния план за
развитие Върбица е включена в групата на изостаналите селски райони.
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В община Върбица има множество защитени територии, зони и обекти, а именно:
Съгласно Закона за биологичното разнообразие в екологичната мрежа НАТУРА 2000
са включени следните зони:
- „Котленска планина” за опазване на дивите птици, с код BG0002029;
- „Котленска планина” за опазване на природните местообитания и дивата флора
и фауна, с код BG0000117;
- „Преславска планина” за опазване на природните местообитания и дивата флора
и фауна;
- „Голяма Камчия” за опазване на природните местообитания и дивата флора и
фауна, с код BG0000501;
- „Еко коридор Камчия - Емине” за опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна, с код BG0000393.
По Закона за защитените територии:
- „Момин град”;
- „Конски кестен”;
- „Червен божур”.

На територията на общината се намира защитен природен обект –
резервата “Момин град” с площ 6,6 ха, който представлява елитна букова гора с
височина 28 м., диаметър 52 см., средна възраст 160 г., ІІ бонитет. Съгласно
Закона за защитените територии той е прехвърлен за стопанисване и охрана към
Министерството на околната среда и водите.
Общината разполага със защитена местност от находище с червен божур
на площ от 11,5 ха. с висока плътност, образуващо характерно растително
съобщество с други видове фигуриращи в приложенията на Закона за
биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения.
От голямо значение за населението от района на горското стопанство са
защитните -водоохранителни, противоерозионни и рекреационни функции на
горите. На територията му няма обособени вододайни зони.
Горите и горските комплекси на държавно горско стопанство “Върбица” са
основен водосборен басейн за язовир “Тича”.
Според зоогеографското райониране на България общината е разположена в
предпланинския и част от планинския район на северната зоогеографска област.
Голямото различие в надморските височини, богатата хранителна база предопределят и
разнообразието в растителния и животински свят.

3.2 Жилищен фонд, домакинства и семейства
По данни на НСИ от преброяването към 01.02.2011 г. жилищните сгради в община
Върбица са 4049, а общият брой жилища е 4664. Полезната жилищна площ в общината е 217
745 кв.м. Около 75% от жилищните сгради (3042 броя) са постоянно обитавани, 1007 са
необитавани и/или се обитават сезонно. Централно водоснабдени са 98% от жилищните
сгради във Върбица. Собствен водоизточник ползват само 0,4% от сградите, 1% имат и
централно водоснабдяване и собствен водоизточник.
В населените места на територията на Община Върбица няма изградени
канализационни системи и пречиствателни станции.
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3.3. Уличното осветление
За оптимизиране на енергопотреблението се разработва внедряване на система за
управление на уличното осветление, като се очаква реалните годишни разходи за консумирана
енергия да бъдат намалени с не по-малко 15%. Следва да се отчете и високата надеждност на
новата уредба, както и намалените експлоатационни разходи за функционирането й.
Очакваните ползи от проекта
1.

Постигане на 100%-на осветеност на площите в населените места ;

2.
Значително подобряване на светотехническите показатели (с до 6,6 пъти спрямо
това преди рекунструкцията);
3.

Годишна икономия на парични средства;

4.

Намалени годишни експлоатационни разходи на новата уредба;

5.
Възможност за централизирано управление, за регулиране на мощността и
товарния график.
3.4. Енергийна инфраструктура
Електроснабдяването на община Върбица и цялостното стопанисване на
електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от
”Електроразпределение Север АД, район Варна.
Всички 16 населени места на територията на община Върбица са електрифицирани и
нуждите на населението от електропотребление са задоволени.
“ Електроразпределение Север” АД, електроенергийният системен оператор,
осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление, осигурява
експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа,
поддържането на спомагателните мрежи, както и ремонтните дейности и услуги и поддържа
електропроводи високо напрежение на територията на община Върбица.
Таблица 34: Електроразпределителна мрежа на община Върбица
Показател

П/ст
бр.

Ел.проводи СН
км

ТП
бр.

ТП
KVA

Община Върбица
0

98

40

24500

На територията на общината има 98 км ел. проводи СН и 40 трафопоста. Две трети от
трафопостовете са в селата, а една трета в града. Инсталираната трансформаторна мощност в
общината не е достатъчна за покриването на консумираната мощност от населението и
предприятията. Трафопостовете са с мощност 24500 кVA. В новите квартали, предвид
застрояването и съсредоточаването на товари в тези райони трафопостовете са недостатъчни.
Така изградената електропроводна мрежа не осигурява достатъчна сигурност и
оперативност в захранването на населените места. Инсталираната трансформаторна мощност
не е оразмерена за товара от сегашните мощности и трансформаторите работят на границата
на натовареност. Електроразпределителната мрежа средно и ниско напрежение също е лошо
развита както в пространствен аспект така и в техническо отношение. В градската част тя е
въздушна и от части кабелна.
Град Върбица се захранва с две средни напрежения 2 х 10, а селата на 20 кVA.
Въздушните изводи 20 кVA. захранват всички населени места от общината, без възможност за
резервиране в аварийни ситуации за града, така и за селата.
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Всички бъдещи инвестиции на “ Електроразпределение Север” АД Варна ще са насочени
към постигане на висока сигурност на доставките, подобряване на услугите и клиентското
обслужване, както и към утвърждаване на култура на взаимно доверие и лоялност.
За използване на енергия от възобновяеми източници на територията на община Върбица
са изградени:
1. „Фотоволтаична електроцентрала” в землището на с.Нова бяла река с инсталирана
мощност 683 kw;
2. „Малка електроцентрала с фотоволтаични модули” в землището на с.Конево с
инсталирана мощност 600 kw;
3. „Малка водноелектрическа инсталация” след яз.Тича с инсталирана мощност 1895 kw;
4. „Малка водноелектрическа инсталация Тича – Допълнителна турбина” след яз.Тича с
инсталирана мощност 315 kw;
3.5. Газоснабдяване
В общи линии енергията, която се консумира за отопление на територията на общината
е електроенергия и дървесина, която в последните години е на изчерпване, за което
захранването на община Върбица трябва да се осъществи с природен газ. Общата дължина на
газоразпределението ще е 30 км. с работно налягане 4 Bar. изградено от полиетиленови тръби
/РЕ – НD/, с което ще се захранят около 12 общински обекта. Приоритетът на развитие
предвижда обхващане на всички части на града с газоснабдителна мрежа и осигуряване на
възможност за захранване на всички желаещи консуматори. За постигане на целта обаче е
необходимо изграждане на газоснабдителна мрежа и газификация на целия град, както и
свързване на селата от общината. В тази връзка, имайки предвид стойността на всички тези
мерки и недоброто икономическо състояние на общината трябва да се сменят приоритетите и
от газификация да се премине към по-широко и ефективно използване на биомасата.
3.6 Образование
Училищната структура и мрежа в община Върбица е съобразена с действащите
законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски
стратегии за развитие на образованието.
Последните години във Върбица са закрити 5 училища и през учебната 2016/2017 г. на
територията на общината функционират 5 учебни заведения.
Намаляващият брой ученици налага преструктуриране и оптимизация на училищната
мрежа.
№
1

Брой ученици по училища в община Върбица
Населено място
Ученици
СУ,,Св.П.Хилендарски”-гр.Върбица
580

2

ОУ,,Св.св.Кирил и Методий”-с.Бяла река

3

ОУ,,Васил Левски” с.Иваново

32

4

ОУ,,Гео Милев” с.Чернооково

52
ОБЩО:

160

824

Във Върбица има 12 действащи детски градини. Броят на децата в тях се променя в
тесни граници.
Брой деца в детските градини на община Върбица
№
Населено място
1
ДГ,,Славейче" -Върбица
2
ДГ,,Щастливо детство"-Н.Б.река
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Брой
106
14

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ДГ,,Червената шапчица"-Менгишево
ДГ,,Слънце"-Станянци
ДГ,,Мир"-Маломир
ДГ,,Детски свят"-Иваново
ДГ,,Снежанка"-Сушина
ДГ,,Младост"-Чернооково
ДГ,,Миша"-Конево
ДГ,,Щурче"-Тушовица
ДГ,,Детелина"-Ловец
ДГ,,Кокиче"-Бяла река
Общо:

20
12
25
20
12
34
6
12
12
42
303

Извършени са обследвания за енергийна ефективност на част от сградния фонд на
фукция „Образование”. В някои от обектите са автоматизирани горивните и топлинни
процеси, като в резултат на това са подобрени икономическите и технически показатели.
№
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14

15
16

17
18

Обекст

Извършени дейности
С роект ОПРР през 2010г. е извършено подмяна на
дограма,изолация на външни стени и покрив,
ДГ,,Славейче" -Върбица
подменена старата котелна инсталация.
Извършено обследване, подменена дограма, през
2017г. се
предвижда изолация на външни стени и покрив и
монтиране на водогреен котел и отоплителна
ДГ,,Щастливо детство"-Н.Б.река
инсталация
ДГ,,Червената шапчица"Менгишево
Подменена дограма
ДГ,,Слънце"-Станянци
Подменена дограма
ДГ,,Мир"-Маломир
Подменена дограма
ДГ,,Детски свят"-Иваново
Извършено обследване Подменена дограма
ДГ,,Снежанка"-Сушина
Подменена дограма
ДГ,,Младост"-Чернооково
Извършено обследване Подменена дограма
ДГ,,Миша"-Конево
ДГ,,Щурче"-Тушовица
Извършено обследване Подменена дограма
ДГ,,Детелина"-Ловец
Подменена дограма
Подменена дограма, изолация на външни стени,
монтиран водогреен котел и отоплителна
инсталация, топлоизолация покрив, подмяна на
ДГ,,Кокиче"-Бяла река
осветление с енергоспестяващи крушки
Подменена дограма, изолация на външни стени,
С У,,Св.П.Хилендарски”монтиран
гр.Върбица
водогреен котел и отоплителна инсталация
ОУ,,Христо Ботев” с.Тушовица
Подменена дограма
Подменена
дограма,
изолация на външни стени,
Сграда на ОУ,,Св.св.Кирил и
подменена
Методий”-с.Бяла река
старата монтиран водогреен котел и отоплителна
инсталация
Сграда на НУ,,Св.св.Кирил и
Методий”-с.Бяла река
Извършено обследване, подменена дограма
Подменена дограма, изолация на външни стени,
ОУ,,Васил Левски” с.Иваново
монтиран
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Година
2010

2010

2010
2010
2011
2012
2010
2009
2009
2010

2017

2010г.

2009г.

2009г.
2016г.

19 ОУ,,Гео Милев” с.Чернооково

водогреен котел и отоплителна инсталация
Подменена дограма, изолация на външни стени,
монтиран
водогреен котел и отоплителна инсталация

ОУ „"ХРИСТО БОТЕВ" с.Ловец

2008г.

Нефункционира/закрито/

Училищата и детските градини имат нужда от саниране и модернизиране на сградите,
вътрешни тоалетни /за училищата/, ново обзавеждане на класните кабинети, парно отопление,
изграждане на физкултурни салони, кабинети по БДП /безопасно движение по пътищата/,
оборудване на здравните кабинети, изграждане на лента за инвалиди и др.
3.7. Състояние на общинския сграден фонд
Сградният фонд на община Върбица е създаден с течение на годините и с цел за задоволяване на потребностите й.
Той е разнообразен и разделен по целеви групи, определени по функции и предназначение за по-лесното и
бързо оценяване на енергийното потребление във всяка от групите.

№
1

2

Обекст

Извършени дейности

Административна сграда, гр.Върбица

Подменена дограма, изолация на
външни стени, монтиран на водогреен
котел и отоплителна инсталация

Година
2009г.

Стара административна сграда,
гр.Върбица
Извършено обследване

3

Читалище "Пробуда - 1871",
гр.Върбица
4 Читалище - "Христо Ботев - 1923",
с.Бяла река

Извършено обследване подменена
дограма, изолация на покрив

2010г.

Извършено обследване подменена
дограма, изолация на покрив

2010

Извършено обследване
Извършено обследване
Извършено обследване
Извършено обследване

2009г.
2018г
2018г
2018г

5

Здравна служба - гр.Върбица /бивша
поликлиника/
6
7
8

Кметство с.Тушовица
Кметство с.Бяла река
Административна протоколна сграда

Реализира се проект: „Медецински център гр.Върбица рекунструкция и преустройство
от Работническа болница и Поликлиника”.Предвижда се отопление с котел на пелети и
изграждане на нова отоплителна инсталация,изолация на външни стени и покрив, подмяна на
дограма, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на
енергията от възобновяеми източници".
3.7.1. Обследване за енергийна ефективност
На основание на раздел II, чл. 19, ал. 2 и ал.3 от ЗЕЕ, на задължително сертифициране
подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена
площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. - с разгъната застроена площ над 250 кв. м., като
собствениците тези сгради са длъжни да изпълнят мерките за повишаване на енергийната
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ефективност, предписани от обследването за енергийна ефективност, в тригодишен срок от
датата на приемане на резултатите от обследването.
Обследването за енергийна ефективност на сгради включва:
идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за
осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики,
анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
технико - икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната
ефективност;
оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането
на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
3.8. Общински бюджет и финансиране към момента

Източници на общинските бюджетни приходи са собствени приходи (данъчни и не
данъчни) субсидии от Републиканския бюджет и други – банкови заеми, трансфери от
извънбюджетни сметки, средства от оперативните програми, предприсъединителните
инструменти и други външни донори. Действащите понастоящем закони, свързани с местното
самоуправление, не осигуряват като цяло достатъчни условия за пълноценна финансова
децентрализация на Общините в България. Законът за местното самоуправление и местната
администрация не урежда източниците на приходи на самоуправляващите се териториални
единици и формирането на разходите им. Законът за местните данъци и такси и Законът за
публичните финанси. Ежегодно тази база се уточнява чрез Закона за държавния бюджет за
съответната година. Той определя някои специфични ограничения, които са в сила за
текущата финансова година. Изискването за стриктно спазване на приоритетите за разходване
на средствата по Общинските бюджети е въведено със Закона за държавния бюджет,
Общинските съвети сами да утвърждават приоритети, по които да се изразходват постъпилите
по бюджетите им средства, с изключение на тези с целево предназначение. Причините за
финансовите затруднения, които Общините срещат при финансирането на проекти за
повишаване на енергийната ефективност, се коренят както във финансовите условия в самите
Общини, така и в състоянието на финансовия сектор в страната.
3.9. Визия за развитието на общината

С „Общинския план за развитие на Община Върбица от 2014 до 2020 година” се
определя дългосрочна визия за развитие на общината, съгласно която към 2020 община
Върбица да се превърне в община с привлекателна жизнена среда и добро качество на
живота, съхранила културно-историческото, духовното и природното си наследство, с
изградена и поддържана техническа и бизнес инфраструктура, осигурила условия за
устойчив растеж, конкурентоспособна икономика, селско стопанство, туризъм и услуги.

4. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
(ПЕЕ) И ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ
4.1. Цели
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Основните цели на Плана за енергийна ефективност и програмата за неговото
изпълнение са да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до
енергийни спестявания в сгради с вече изпълнени първични енергоспестяващи мерки –
детски градини, училища и административни сгради, както и да продължи енергийното
обследване на общинските сгради и последващото изпълнение на предписаните мерки.
Политиката на община Върбица по отношение на EE се базира на общински „План за развитие на
община Върбица 2014-2020”.

Община Върбица определя следните цели в програмата за енергийна
ефективност.
• намаляване на разходите за горива и енергия;
• намаляване бюджетните разходи за енергия;
• намаляване на замърсяването на околната среда - намаляване на
вредните емисии в атмосферата;
• подобряване на качеството на енергийните услуги;
• изграждане/реиновация на инфраструктура, енергоспестяващо улично
осветление и нови ВЕИ.
4.1.1. Подцели:
а) Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради:
-

Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински сгради в
експлоатация, с обща разгърната площ над 250 кв.м;

-

Изолация на външни стени;

-

Изолация на под;

-

Изолация на покрив;

-

Подмяна на дограма;

-

Енергоспестяващи мерки по котелни инсталации;

-

Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление;

-

Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации;

б) Намаляване на разходите за улично осветление в населените места;
в) Намаляване разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от и общински бюджет,
чрез:
-

Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови
такива;

-

Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;

г) Повишаване нивото на:
-

Обучения по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация;

-

Информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските обекти,
40

-

Експерти и специалисти в общинската администрация за разработване и реализиране
на проекти по енергийна ефективност;

-

Квалификация на експлоатиращия персонал;

д) Създаване на информационна система за енергопотреблението на сгради и системи,
общинска собственост, за изготвяне на анализи и прогнози, Енергийно обследване на сгради и
системи,Сертификати и др. Съгласно действащото законодателство.
4.1.2. Потенциал:
При разработването на ПЕЕ се прилага метода на приоритетните целеви групи, като се
разглеждат нуждите на групи крайни потребители със сравним модел на потребление на
енергията.
Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за енергия
в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, социалната
значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на администрацията,
желанието на отделните структури към общината и др.
Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община Върбица
се насочват в четири сектора:
сектор "Сграден фонд" с целеви групи - детски градини, училища, социални домове
и административни сгради;
сектор "Услуги" с целева
административните сгради;

група

"Улично

осветление"

и

осветление

в

сектор " Възобновяеми енергийни източници ".
В сектор "Сграден фонд" най- ефективните енергоспестяващи мерки са:
•

Енергийно обследване на сградите.

•

Подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова пластмасова и
алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло;

•

Топлоизолация на покриви;

•

Полагане на фасадна топлоизолация;

•

Повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за
автоматично регулиране ;

•

Внедряване на възобновяеми енергийни източници (напр. за сградите с
непрекъсната употреба, като детски градини, болници, соц.домове и др.) е
подходящо поставянето на термосоларни инсталации за топла вода.

В сектор "Услуги" най-ефективните енергоспестяващи мерки са: Подобряване на
енергийните характеристики на енергийните системи:
•

Обследне за енергийна ефективност на системата и анализи;

•

Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветлението чрез
внедряване на определени мерки по дейности;

•

Оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление ;
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•

Система за мониторинг на уличното осветление.

•

Въвеждане на енергоефективни уреди ;

•

Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общинските сгради;

•

Оптимизиране броя на осветителните тела;

В сектор "Възобновяеми енергийни източници" могат да се приложат мерки за
енергийна ефективност както в общинския сектор така и по инициатива на частни ползватели
и инвеститори. Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи по-малко околната
среда и растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда
и подобряване на качеството на живот, предотвратяването и решаването на екологичните
проблеми в общината ще се предприемат действия за повишаване информираността на
живеещите за възможностите за въвеждане и използване на енергия от възобновяеми
енергийни източници. През последните години нараства интересът към слънчевите колектори
и системи за затопляне на вода, тъй като за нашата климатична зона слънчевите системи могат
да доставят от 50 до 75 % от потребностите от топла вода.

5. ПРИОРИТЕТИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ ЗА
ПЕРИОДА 201 -2028 Г.”
В „Общинския план за развитие на Община Върбица от 2014 до 2020 година”, за
приоритетна област 2.2. е определено „Подобряване устройството на територията и
ефективността на енергийните мрежи, ВЕИ и сградния фонд“ със специфична цел:
Специфична цел 2.2.1.
Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни
източници и обновяване на енергийната инфраструктура.
Мярка 2.2.1.1.
Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа.
Мярка 2.2.1.2.
Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на алтернативните източници на
енергия.
Мярка 2.2.1.3. Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
5.1. Приоритети
За изпълнение на специфична цел 2.2.1. по „Общинския план за развитие на Община
Върбица от 2014 до 2020 година”, в ПЕЕ са определени следните приоритети:
Приоритет 1. Изграждане и развитие на устойчива енергийна инфраструктура
Специфична цел 1.1. Повишаване на енергийната ефективност в публичната общинска
инфраструктура
Мерки:
-

Извършване на обследвания за ЕЕ на сгради общинска собственост;
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-

Изготвяне на инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за ЕЕ в сгради общинска
собственост;

-

Изграждане на системи за контрол и мониторинг на резултатите от реализираните
мерки за ЕЕ;

Очаквани резултати:
-

Подобряване на комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на
нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;

-

Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на
енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за
предходни периоди;

-

Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура.

Специфична цел 1.2. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление
Мерки:
-

Изготвяне и поддържане на база данни за електроенергийните и светлотехнически
данни за системата на уличното осветление в общината;

-

Енергийно обследване на системата за улично осветление;

-

Ремонт на съществуващото и изграждане на ново улично осветление, въвеждане на
мерки за ЕЕ;

-

Поетапно изграждане на автономно енергоспестяващо улично осветление;

Очаквани резултати:
-

Подобряване на качеството и ефективността на уличното осветление и привеждането
му в съответствие с хигиенните норми;

-

Намаляване на бюджетните разходи за улично осветление;

-

Подобряване на безопасността и физическите характеристики на градската среда.

Приоритет 2. Оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници
Специфична цел 2.1. Повишаване на дела на енергията от ВЕИ, използвана в общинските
сгради
Мерки:
-

Инсталиране на системи използващи възобновяеми енергийни източници в сгради –
общинска собственост /соларни и фотоволтаични инсталации, термопомпи, биомаса/;

-

Разработване и прилагане на мерки за въвеждане на хибридно улично осветление,
което представлява захранване на уличните лампи с енергия от слънцето. Генерираната
през деня енергия се съхранява в батерия, която може да осигури нощното осветление;

Очаквани резултати:
-

Подобрени енергийни характеристики на общинския сграден фонд и подобрен
енергиен комфорт за работещи и посетители;
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-

Подобряване качеството на услуги, предоставяни от общината;

-

Намаляване на разходите за енергия за отопление и осветление в публичния сектор;

-

Намаляване на въглеродните емисии генерирани в публичния сектор
5.2. Обхват на Общинския план и програма за енергийна ефективност

Изпълнението на Общинския план за енергийна ефективност ще се осъществи за период
от 3 години за този период е и разработена програма за реализация на Плана за енергийна
ефективност, където ще се вземе под внимание финансовото осигуряване и тежест на плана
върху общинския бюджет както във времето така и по отношение на различните източници на
финансиране на плана и възможностите за неговото реално изпълнение.
5.3. Очаквани ефекти от изпълнението на Плана за енергийна ефективност на
община Върбица
Прилагането на плана ще допринесе за повишаването на жизнения стандарт на
населението, опазването на околната среда и подобряването на екологичната обстановка,
изграждането на нова и разширяването на съществуващата инфраструктура, които са
приоритети за развитието на общината.
Чрез повишаване на енергийната ефективност ще се намалят разходите на общинския
бюджет и ще се осигурят средства за решаване на други жизнено важни обществени
проблеми.
Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на ПЕЕ са следните:
Икономия на топлинна енергия;
Икономия на електрическа енергия;
Икономия на гориво;
Намалени емисии парникови газове;
Икономия на средства.
Освен горните практически резултати, изпълнението на ПЕЕ ще доведе до:
Опазване на околната среда;
Замяна на енергия от класически източници;
Забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;
Подобряване на условията и стандарта на живот на хората;
Диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на
обектите от цените на горива и енергии;
Подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на
показателите на околната среда
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5.4. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
В ОБХВАТА НА ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2028 год.
Наименование на мярката
1.

Очакван резултат

Срок

Индикативна цена

Индикатори за резултат

Приоритет 1.
Изграждане и развитие на
устойчива енергийна
инфраструктура

1.1.

Специфична цел 1.1.
Повишаване на енергийната
ефективност в публичната общинска
инфраструктура.

1.1.1. Извършване на обследвания за ЕЕ на 5
сгради общинска собственост;

Идентифициране на
енергоспестяващите
мерки

2019-2021

-

1.1.2. Изготвяне на инвестиционни проекти
за въвеждане на мерки за ЕЕ в 6
сгради общинска собственост и
тяхното изпълнение;
1.1.3. Изграждане на 2 системи за контрол и

Подобряване конфорта,
осветлението и
отоплението

2019-2021

40 000 лв.

Брой сгради с извършени
енергийни обследвания.
Доклади от извършено
енергийно обследване.
Спестени разходи – лв.

Въвеждане на системи за
наблюдение, поддържане
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2021-2025

5 000 лв.

Спестени разходи – лв.

мониторинг на резултатите от
реализираните мерки за ЕЕ;
1.2.

и експлоатация на
сградите

Специфична цел 1.2.
Повишаване на енергийната
ефективност на уличното осветление

1.2.1. Енергийно обследване на системата за
улично осветление;

1.2.2. Ремонт на съществуващото и
изграждане на ново улично
осветление, въвеждане на мерки за ЕЕ;
1.2.3. Поетапно изграждане на автономно
енергоспестяващо улично осветление;
2.

-определяне на
енергийните
характеристики
-Идентифициране на
енергоспестяващите
мерки
-Намаляване разхода за
ел. енергия

2021

8 000 лв.

Доклад от извършено
енергийно обследване.

2022

150 000 лв.

Брой осветителни тела.
Спестени разходи – лв

-Намаляване разхода за
ел. енергия

2022

800 000 лв.

Брой осветителни тела
Спестени разходи – лв

Приоритет 2.
Оползотворяване на енергията от
възобновяеми енергийни източници
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2.1.

Специфична цел 2.1. Повишаване на
дела на енергията от ВЕИ, използвана
в общинските сгради

2.1.1. Инсталиране на системи използващи
възобновяеми енергийни източници в
5 сгради – общинска собственост
/соларни и фотоволтаични инсталации,
термопомпи, биомаса/;

-Подобрени енергийни
характеристики
-Намаляване разхода за
ел. енергия
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2022-2025

580 000 лв.

Спестени разходи – лв

6. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, както и
спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е препоръчително Плана за енергийна
ефективност да се изпълнява следвайки нормативно определената етапност, например:
Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи – детайлно обследване
на енергийната ефективност на общинските сгради и на ситемите за улично осветление, анализ на
фактическите енергийни баланси и идентифициране на проектите;
Инвестиционно намерение - това включва извършването на определени проучвания,
с които се цели да се установи дали е целъсъобразно осъществяването на инвестиционното
намерение, начините и мащаба на изпълнението му и др.
Предварително проучване – необходимо е да се направи предварително /т. нар.
предпроектно/ проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани
мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление – състояние на съоръженията,
конструкциите, енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и
др.
Инвестиционен проект – разработване на инвестиционен проект е необходимо в
някои случаи, поради спецификата и обема на предвидените дейности.
Подготовка и изпълнение на строителството – това включва подготовка на всички
необходими документи и извършване на съответните строително-монтажни дейности за постигане
на поставената цел.
Мониторинг – за установяване на намалението на енергийното потребление след
реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършват ежемесечно отчитане и
записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по
поддръжката на инсталациите и др.
7. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
В момента Общината не разполага със достатъчно собствени бюджетни финансови средства
за инвестиции в проекти по ЕЕ. В интерес на Общината е да реализира подобни проекти, тъй като
изразходва значителни средства от бюджета си за енергийни ресурси. Реализирането на подобни
проекти не само облекчават Общинския бюджет, но и водят до модернизация на обектите при
гарантиран енергиен комфорт. Те са атрактивни и изгодни, тъй като генерират енергоспестяващи
ефекти, а не разходи. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност
няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след
влагането им. Инвестирането в енергийната ефективност не е самоцел, а е средство за намаляване
на разходите, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.
За реализиране на проектите, които са включени в Общинската програма по Енергийна
ефективност, може да бъдат използвани следните източници на финансиране:
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• Републикански (държавен) бюджет - средствата за изпълнение на целевите годишни
програми за осъществяване на мерки по ЕЕ се предвиждат ежегодно в републиканския бюджет, в
съответствие с възможностите му (чл. 11,ал .1 и ал.2 от ЗЕЕ);
• Общински бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми за
осъществяване на мерки по ЕЕ - при ЕСКО договори от собствен капитал на изпълнителя или чрез
предоставяне на участие в ПЧП на други инвеститори (търговски дружества, банки);
• Заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондове, търговски
дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в областта на енергийната
ефективност), емисии на Общински облигационни заеми (ценни книжа), финансов лизинг и др.
• безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и международни
програми;
За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може Общината най-ефективно
да се възползва от тях е необходимо: задълбочено проучване на условията за финансиране,
правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на определена програма или
фонд, точна оценка на възможностите за съфинансиране и партньорство, достижими, изпълними и
измерими екологични и икономически ползи от проекта, ресурсно обезпечаване и ефективен
контрол над дейностите и разходване на средствата.
Финансирането (цялостно или частично) на проектите по Енергийна Ефективност може
да се осъществи от различни източници, като ползването на всеки от тях зависи от юридическия
статут на собственика на проекта, както и от спецификата на самия проект, а именно:
Бюджетни средства
Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година.
При обекти общинска собственост средствата, предоставяни от републиканския бюджет,
могат да бъдат заявени чрез бюджетите на общините и се определят като целеви субсидии от
републиканския бюджет. За реализирането на програми за енергийна ефективност, в съответствие
с изискванията на чл.11, ал. 2 от ЗЕЕ, съставяни всяка година от централните органи на
изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи, се предвиждат средства
от републиканския бюджет. Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната
година.
Отпуснатите от държавния бюджет средства трябва да бъдат изразходвани в рамките на
една календарна година.
Собствени средства
Стопанските субекти могат да реализират предложените мерки за енергийна ефективност
чрез собствени средства. Възможно е да ползват и някои от споменатите по- горе механизми.

8. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕЕ И
ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ
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Наблюдението на изпълнението на Общинския план за енергийна ефективност се извършва
от Областния съвет по енергийна ефективност и от Агенцията за устойчиво енергийно развитие специализирана структури сформирана по силата на Закона за енергийната ефективност за
осъществяване на взаимодействие с органите на държавната власти и местно самоуправление при
изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Тя ежегодно събира и обобщава информация за
изпълнението на плановете за енергийна ефективност.
Наблюдението и контролът на плана и на общинската програма по ЕЕ продължава през
целия период на действие. Събраната информация, сравнението и направените изводи се оформят в
доклад. Въз основа на тези доклади се изготвя отчета за изпълнение на програмата всяка година.
Той се представя на заседание на Общински съвет от кмета на общината до края на първото
тримесечие на следващата година /при приемане на бюджета за всяка следваща година/.
При необходимост от корекция и актуализация на програмата, кметът на общината
внася предложение за това отново в Общинския съвет. ПЕЕ има отворен характер и в срока на
действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни,
реалните потребности, срещаните проблеми и финансовите възможности.
9. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
При осъществяване на текущ контрол по изпълнението на целите и мерките на Общинския
план за енергийна ефективност съществено значение има процеса на оценяване. Оценките са
структуроопределящ елемент на изпълнение на програмния документ и ориентир за правилността на
провежданата политика по енергийна ефективност. За Общинския план по енергийна ефективност, в
зависимост от времевия хоризонт
(2019-2028 г.), се формират междинна оценка и последваща
оценка.
Междинната оценка следва да се извършва след първата година на периода на действие на
общинския план за енергийна ефективност. В рамките на тази оценка следва да се оценят
обобщените резултати от изпълнението му, като се прави и преглед на степента на достигане на
формулираните цели и мерки и се отчетат възникналите положителни или отрицателни
отклонения. Оценката следва да се извърши с конкретен анализ, въз основа на който да се
предвиди съответната реакция. Това реално може да послужи и като начало на евентуално
усъвършенстване и актуализация на плана.
За целта е необходимо редовно да се докладва информация относно:
•
Създаване и поддържане на информационна база за състоянието на ЕЕ в общината,
оптимизиране на обема и повишаване на достоверността на набираната статистическа информация;
•

Резултати от изпълнението и ефектите от плановете по ЕЕ в общината.

С цел наблюдението и контрола на изпълнението на Плана за енергийна ефективност са
определени следните индикатори:
-

бр. обследвани сгради;

-

бр. обновени сгради – общинска собственост;
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-

бр. подменени осветителни тела с енергоспестяващи;

-

извършени реконструкции на улично осветление;

-

спестени горива – тон;

-

подменени отоплителни инсталации;

-

спестена ел. енергия – kWh;

-

използвани възобновяеми енергийни източници;

-

спестени емисии;

Последващата оценка, която следва да се извърши една година след приключване на срока на
действие на плана, трябва да съдържа:
•
Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и
ресурси за изпълнението на плана;
•

Анализ на факторите при изпълнение на Общинския план по енергийна ефективност;

•
Изводи, относно същността и начина на прилагане на общинския план за енергийна
ефективност, както и на резултатите от осъществените мерки.
Оценката може да се осъществява от експертите на общинската администрация, но е
възможно тя да се извършва от независим експерт.
Наблюдението и оценката трябва да проследяват не само използването на финансовия и
ресурсен потенциал, но активно да отчитат настъпващите промени, в резултат на интервенциите.
Оптималното осъществяване на дейностите по наблюдение и оценка на изпълнените или
нереализирани цели от настоящата програма, ще позволи до голяма степен да се води успешна
областна политика по енергийна ефективност.
10. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
В съответствие с чл. 11, ал.3 от Закона за енергийна ефективност органите на държавната
власт ежегодно изпращат отчет до изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие.
В съответствие с чл.12, ал.3 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР утвърждава образец
на отчет на изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ, като този образец трябва да бъде
неразделна част от ПЕЕ. Този образец е разработен в таблична форма, посредством която се
систематизират данните и резултатите (очаквани и постигнати) от изпълнението на дейностите и
мерките от ПЕЕ. Към образеца са разработени и указания за неговото попълване.
За получаване на актуалните форми за отчет и указанията към тях се използва сайта на АУЕР www.seea.government.bg
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Препис!
РЕШЕНИЕ:№6
по протокол №3 от 28.03.2019 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх.№ 49 / 22.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на
Община Върбица, относно:Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2019 г.
Общо брой присъстващи общински съветници – 16,
с 16 гласа „за”, без „против”, без „въздържали се”
На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№6
Общински съвет град Върбица на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местна администрация да приеме Общинска програма за закрила на детето 2019 г.
Приложение: 1.Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
В ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и
неговите права, е намерила израз в Закона за закрила на детето. Този закон урежда праватa и мерките за закрила на детето,
органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и
участието на юридически лица с нестопанска цел, и физически лица в такива дейности. Държавата защитава и гарантира
основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус,
физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна
среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.
В Закона за закрила на детето е изразена държавната политика за развитие на системата за грижи за деца, заявена е и
необходимостта от промяна по отношение грижите за децата. Институционалната грижа постепенно трябва да бъде изместена от
алтернативни форми на грижи и услуги, насочени към създаване на условия за отглеждане на всички деца в семейна среда.
І. Въведениe
Настоящата Общинска програма за закрила на детето в Община Върбица за 2019 г. е разработена въз основа на
Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2019 – 2030 година, Стратегия за развитие на
социалните услуги на Община Върбица и принципите в Закона за закрила на детето и цели синхронизиране на действията на
държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в
Община Върбица.
ІІ. Приоритетни области:
За защита на най-добрия интерес на детето е необходимо:
- създаване и поддържане на безопасна и здравословна среда, която да гарантира
социалното развитие на детето;
53

физическото, психическото и

- проява на разбиране и уважение към всяко дете;
- ефективна работа по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;
- приемна грижа за деца – намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции и тяхната реинтеграция
в биологични/осиновителни семейства;
- осигуряване подкрепа на детето при изразяване мнението му по всички въпроси, касаещи правата и интересите му;
- недопускане дискриминация на децата, основана на етнически произход, религия, пол, език, способности, социален
статус, поведение;
- грижа за деца с увреждания, чрез създаване и предоставяне на подходящи социални услуги в общността;
- превенция на противообществени прояви;
- повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
- превенция попадането на децата на улицата, както и включването им в най - тежки форми на детски труд;
- социално включване и развитие на интегрираното обучение и осигуряване на равен достъп до качество на
образованието на децата и учениците със специални образователни потребности;
IІІ. Визия:
- защита висшите интереси на детето;
- отглеждане на детето в семейна среда;
- зачитане и уважение личността на детето;
ІV. Принципи:
- осигуряване достоен начин на живот на детето;
- интересите на детето са от първостепенно значение при намеса в неговия живот;
- гарантиране на гражданските и политическите права на детето;
- зачитане мнението на детето по въпроси, пряко касаещи личността му;
- защита на детето от насилие - физическо, психическо, емоционално отглеждане на детето в семейна среда;
- специална закрила на дете в риск или с изявени дарби;
- насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето;
54

- подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални
качества;
- грижа за тяхната професионална квалификация;
V. Стратегическа цел:
Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно
възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща
икономическа и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.
Повишаване благосъстоянието, качеството на живот и гарантиране законните интереси на всички деца на територията на
община Върбица.
VI. Основни задачи:
- работа по превенция на изоставянето на деца;
- реинтеграция на деца в семейна среда;
- подкрепа на семейства с деца в неравностойно социално положение;
- гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална
реализация;
- осигуряване условия и подкрепяща среда за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в
детски градини и училища;
- подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, малтретирани деца и др.;
- повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
- предотвратяване отпадането на деца от училище;
- намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;
- развиване на услуги за деца с увреждания и намаляване на социалната им изолация;
- партньорско сътрудничество между ведомства, институции и организации, насочено към помощ и подкрепа за деца с
отклоняващо се поведение;
- превенция на детска престъпност;
- превенция отпадане от училище на децата, подлежащи на задължително обучение;
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- повишаване здравната култура на децата;
Програмата няма претенции за изчерпателност, тя може да се допълва и развива при възниканала необходимост.

Приоритетна област 1: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на
децата
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ ОРГАНИ

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ

СРОК

ПАРТНЬОРИ

1.Мониторинг върху спазване
правата на децата и стандартите за
качество на услугите за деца

1.1.Извършване на проверки по
сигнали за нарушаване правата на
децата

2. Повишаване информираността на
обществото за последиците от
институционализацията и
предимствата на грижите в семейна
среда

2.1.Осведомяване на семействата за
съществуващите алтернативни услуги и
за новосъздадените алтернативни услуги,
чрез провеждане на беседи и
разпространение на брошури сред
местното население.
2.2. Развиване на социални услуги на
територията на община Върбица изграждане на ЦНСТ и ЦОП.
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Дирекция “ Социално подпомагане”ОЗД
Участък - гр. Върбица

В рамките на утвърдения
бюджет

31.12.2019

Дирекция “ СП “ – ОЗД
Община
НПО

В рамките на общинския
бюджет
Външни донори

31.12.2019

Община
НПО

В рамките на общинския
бюджет
ДДД, Европейски
програми

31.12.2019

3.Развитие на алтернативни форми
на грижа и социални услуги на
местно ниво

4.Превенция на ранната
бременност

3.1.Анализиране потребностите от
социални услуги за деца и семейства на
местно ниво и разработване на местна
политика за развитието им.
3.2.Популяризиране и развитие на
приемната грижа на местно ниво , като са
заложени 1 брой приемни семейства
3.3. Консултиране насочено към
подобряване качеството на грижи за
настанените деца в семейства на роднини
и близки или приемни семейства

Дирекция “ СП” – ОЗД
Общинска администрация

Не е необходимо

31.12.2019

Дирекция “СП” – ОЗД
Общинска администрация

Не е необходимо

31.12.2019

Дирекции “ СП” – ОЗД

Финансиране – рамките
на утвърдения бюджет

31.12.2019

4.1.Повишаване на сексуалната култура
на ромското население – провеждане на
беседи и разпространение на брошури

Дирекция “СП” – ОЗД
Общопрактикуващи лекари
и други медицински специалисти
Общинска администрация

В рамките на общинския
бюджет
Външни донори

31.12.2019

Приоритетна област 2 : Създаване на по-добри условия за децата на улицата , за упражняване на правата им гарантирани от Конвенцията за правата на
детето и Закона за закрила на детето
1.Превенция на попадането на децата
на улицата или в други
неблагоприятни условия и
насърчаване развитието на социални
услуги на местно ниво

1.1.Установяване броя на децата на
улицата в Община Върбица

Дирекция”СП” – ОЗД,
МКБППМН
Участък - гр. Върбица

1.2.Планиране на работата с деца на
улицата

Дирекция “ СП” – ОЗД,
МКБППМН
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Не е необходимо

31.12.2019

Не е необходимо
финансиране

31.12.2019

Приоритетна област 3: Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация
1.Повишаване осведомеността на
децата и обществото, относно
проблема насилие, “сексуална и
трудова експлоатация”, включително
и злоупотреба в Интернет

2.Повишаване компетентността на
децата за активно включване на в
работата по превенция на насилието

1.1.Провеждане на информационни
кампании за превенция на:
насилието,сексуалната и трудова
експлоатация, злоупотреба в Интернет

Дирекция”СП”- ОЗД
Училищни ръководства
Община, НПО

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2019

1.2.Да се изработят информационни
материали по превенция на насилието

Дирекция”СП”- ОЗД
Училищни ръководства
Община, НПО

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2019

Участък - гр. Върбица,
Д”СП”,Училища,НПО

В рамките на бюджета на
отговорните институции

31.12.2019

Училищни ръководства
Дирекция”СП”- ОЗД

Не е необходимо

31.12.2019

1.3. Разяснителни дейности по правата на
жертвите на трафик на хора и на
възможностите за оказване на помощ и
закрила сред представители на рисковите
групи, особено сред етническите
малцинства
2.1.Създаване на училищни програми по
превенция на насилието с активно
участие на деца,които да включват
обсъждане проблемите на децата в
семейството, проблемите на
тийнеджърската възраст и др.

3.Разширяване на здравното
образование в училищата с цел
подготовка за отговорно сексуално
поведение , предпазване от СПИН и
употреба на наркотици

3.1.Изнасяне на здравни беседи в
училищата от медицинските
работници,които ги обслужват със
съдействието на общопрактикуващите
лекари и здравни медиатори

Училищни ръководства
Общопрактикуващи лекари
Медицински работници
работещи в училищата
Здравни медиатори

Не е необходимо

31.12.2019

4. Намаляване броя на децата жертви
на пътно-транспортни произшествия

4.1.Изнасяне на беседи в училищата
свързани с прилагането на правилата за
безопасност на движението по пътищата
от компетентните органи

Училищни ръководства
Представители на Полицейското
управление

Не е необходимо

31.12.2019
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4.2. Организиране на състезания,
викторини,конкурси, изложби, забавни
игри свързани с прилагането на
правилата за безопасност на движението
по пътищата

Училищни ръководства
Община
Дирекция”СП” –ОЗД

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2019

Дирекции “ СП” – ОЗД

В рамките на утвърдения
бюджет

31.12.2019

5.1. Популяризиране дейността на
отделите “Закрила на детето, свързани с
предотвратяване на риска от насилие в
семейството, на улицата и в училище.

6.1.Разкриване на услуга “кризисен
Дирекция “ СП”- ОЗД,община –
Общински бюджет,
център”,насочена към деца жертви на
отдел “Програми и проекти”
външни донори
насилие и трафик
Училища, Д”СП” - ОЗД
6.2.Включване на жертвите на трафик в
МКБППМН, училища, община,
В рамките на бюджета,
подходящи форми на обучение и
ДСП- ОЗД
външни донори
квалификация
6.3.Усъвършенстване на консултативната
В рамките на бюджета,
работа на центровете за превенция ,
НПО,външни донори
консултативните кабинети, горещи
телефони – 080019100, разработнване на
програми на училищно и общинско ниво
за превенция на насилието
Приоритетна област 4: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца

31.12.2019

5. Повишаване на професионалната
компетентност на специалистите
работещи с деца за разпознаване
белезите на насилие и незабавно
сигнализиране на случаите на
насилие
6. Развиване на услуги насочени към
превенция на насилието и
възстановяване и реинтеграция в
семейството, училището и
обществото на деца жертви на
насилие,особено сексуално насилие ,
трафик, най-тежки форми на детски
труд
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31.12.2019
31.12.2019

1.Социално включване и
разширяване на образователната
интеграция на децата от етническите
малцинства

1.2.Осигуряване на учители за изучаване
на майчин език и организиране на
различни форми за изучаване на
културата и историята на етническите
малцинства

Училищни ръководства
Община

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2019

2.Социално включване и развитие на
интегрираното обучение, с цел
осигуряване на равен достъп и
качество на образование на децата
със специални образователни
потребности

2.1.Осигуряване на ресурсни учители и
допълнителен помощен персонал за
подпомагане на интегрираното обучение
на децата със специални образователни
потребности

Училищни ръководства
Община

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2019

2.2.Привличане на специалисти в
Община Върбица , за работа с деца със
специални образователни потребности –
ресурсни учители, ресурсни групи към
училищата

Училищни ръководства
Община

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2019

2.3.Предоставяне на информация и
консултации на родители, полагащи
грижи за дете с увреждане, във връзка с
интегрираното обучение, социалните
услуги и правата на децата

Общопрактикуващи лекари
Дирекция”СП” – ОЗД
Училищни ръководства

Не е необходимо

31.12.2019

2.4.Реализиране на общински
инициативи за предоставяне на социални
услуги в общността за подкрепа на
интегрираното образование

Община, училищни ръководства,
експерти по образованието,НПО

В рамките на бюджета
външни донори

31.12.2019

3.1. Училищните ръководства съвместно
с местните власти да разработят и
приложат система за оценка на риска от
отпадане от училище

Община, експерти по
образованието,училищни
ръководства

Финансиране – в рамките
на утвърдения бюджет

31.12.2019

3. Разработване на механизъм за
проследяване на записването и
движението в образователната
система на децата
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Училищни ръководства, експерти
по образованието

Финансиране – в рамките
на утвърдения бюджет,
НПО

31.12.2019

1.1.Провеждане на информационни
кампании за здравословно хранене и
начин на живот

Училищни ръководства
Общопрактикуващи лекари
Община

Не е необходимо

31.12.2019

1.2. Разширяване на възможностите за
обхващане на децата в програми и форми
за здравно образование

Училищни ръководства
Общопрактикуващи лекари

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2019

2.Повишаване информираността на
децата за разпространение на ХИВ/
СПИН,болести предавани по полов
път и злоупотреба с психоактивни
вещества

2.1. Провеждане на информационни
кампании за повишаване на
информираността на децата за
разпространението на ХИВ / СПИН и
употреба и злоупотреба с психоактивни
вещества -

Училищни ръководства, ОПЛ,
ОЗД, МКБППМН

В рамките на утвърдения
бюджет

3. Сформиране на междуведомствен
мултидисциплинарен екип за работа
с деца жертва на насилие

3.1.Конкретни задължения на
участниците по прилагане на
координационния механизъм-

ОЗД, МВР,ОПЛ,КМЕТОВЕ НА
ОБЩИНИ,УЧИЛИЩА,МКБПП
МН,ДАЗД,ДОСТАВЧИЦИ НА
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Не е необходимо

3.2. Разработване на програми и проекти
за превенция на отпадането на
учениците от училище.

Приоритетна област 5: Подобряване здравето на децата
1. Намаляване на социално
значимите заболявания сред децата

31.12.2019

31.12.2019
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Препис!
РЕШЕНИЕ:№7
по протокол №3 от 28.03.2019 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх.№ 50 / 22.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет
на Община Върбица, относно:Одобряване на изменение на подробен устройствен план
/ПУП/ - план за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 448,1442/1927 г., изменен със
Заповед №2067/20.04.1955 г., в обхват квартали с номера 33, 23, 25 и 55, трасето на улица
с осови точки 117 – о.т.112 – о.т.111 (предвидено с плана за трасе на републикански път
I7 преминаващ през селото), улица с осови точки 117а – о.т.187а – о.т.124, - о.т.125 и
контактната територия между съществуващата строителна граница на населеното място
и границата определена с КВС, по плана на село Иваново, община Върбица.
Общо брой присъстващи общински съветници – 16,
с 16 гласа „за”, без „против”, без „въздържали се”
На основание с чл. 21, ал. 1, т.11 и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№7
На основание, чл. 129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и 2 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ),
О Д О Б Р Я В А:
Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, за изменение на
подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №
448,1442/1927г., изменен със Заповед №2067/20.04.1955г., в обхват квартали с номера 33,
23, 25 и 55, трасето на улица с осови точки 117 – о.т.112 – о.т.111 (предвидено с плана за
трасе на републикански път I7 преминаващ през селото), улица с осови точки 117а –
о.т.187а – о.т.124, - о.т.125 и контактната територия между съществуващата строителна
граница на населеното място и границата определена с КВС, по плана на село Иваново,
община Върбица.
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С проекта се предвижда промяна на предвижданията на плана и запазване на трасето на
описаната улица и изменение на границите на съществуващите УПИ.
Променят се вътрешните регулационни граници между засегнатите имоти по
съществуващите им имотни граници по смисъла на §8 от ЗУТ, като се запазва
отреждането им за „нискоетажно жилищно застрояване”.
Променя се трасето на неизпълнената на място улица с осови точки 117а – о.т.187а –
о.т.124, - о.т.125, като се прокарва по границата на урбанизираната територия на
населеното място и границата определена с КВС. Образува се нов квартал с номер 56,
югоизточно от трасето на видоизменената улица и се обособява нов УПИ II-642.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№8
по протокол №3 от 28.03.2019 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО Дoкладна записка с вх. № 51/ 22.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет
на Община Върбица, относно:Разрешение за изработване на ПУП-ПП за елементи на
техническата инфраструктура – водопровод, извън границите на урбанизираната
територия, в землището на с. Сушина, общ. Върбица, засягащ общински имоти –
публична собственост.
Общо брой присъстващи общински съветници – 16,
с 16 гласа „за”, без „против”, без „въздържали се”
На основание с чл. 21, ал. 1, т.11 и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА
Общински съвет Върбица прие следното:
РЕШЕНИЕ:№8
На основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл.12
ал.3 и чл.59, ал.1 и 2 от ЗУТ, във връзка с чл.75 от ЗУТ, становище на Гл. архитект на
община Върбица

РАЗРЕШАВА:
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Да се изработи проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
за елементи на техническата инфраструктура – водопровод, извън границите на
урбанизираната територия, в землището на с. Сушина, общ. Върбица, засягащ
общински имоти публична собственост (за селскостопански, горски, ведомствено път),
съгласно скицата предложение и заданието за проектиране
Проекта за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), за елементи на
техническата инфраструктура – водопровод, извън границите на урбанизираната
територия, следва да се съгласува съгласно изискванията на действащата нормативна
уредба.
Проектът да се изработи върху актуална геодезическа снимка на имота.
Проекта да се изготви съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове
Решението следва да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ
Настоящото решение не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№9
по протокол №3 от 28.03.2019 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 52/ 22.03.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет
на Община Върбица, относно:Разрешение за разработване на ПУП-ПП за елементи на
техническата инфраструктура – довеждащ канализационен колектор и захранващи имота
водопровод и електропровод, извън границите на урбанизираната територия, в землищата
на гр. Върбица и с. Станянци, общ. Върбица, засягащи общински, държавни и частни
имоти.
Общо брой присъстващи общински съветници – 16,
с 16 гласа „за”, без „против”, без „въздържали се”
На основание с чл. 21, ал. 1, т.11 и чл. 27, ал.3, от ЗМСМА
Общински съвет Върбица прие следното:
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РЕШЕНИЕ:№9
На основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл.12
ал.3 и чл.59, ал.1 и 2 от ЗУТ, във връзка с чл.83 и чл. 89 от ЗУТ, становище на Гл.
архитект на община Върбица
РАЗРЕШАВА:
Да се изработи проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
за елементи на техническата инфраструктура – довеждащ канализационен
колектор и захранващи имота водопровод и електропровод, извън границите на
урбанизираната територия, в землищата на гр.Върбица и с. Станянци, общ.
Върбица, засягащи общински, държавни и частни имоти.
Проекта за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) и съответните
план схеми, за елементи на техническата инфраструктура следва да се съгласуват
съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.
Проектът да се изработи върху актуална геодезическа снимка на имота/трасето при
необходимост и извадка от действащата КК и отчитайки строителната граница и
регулационният план на град Върбица.
Проекта да се изготви съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове
Решението следва да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ
Настоящото решение не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№10
по протокол №3 от 28.03.2019 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 53/26.03..2019 г. от Кадир Хасан –
Председател на Общински съвет Върбица,
относно: Промени в Наредба за
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управление на отпадъците на територията на Община Върбица, приета с решение №4 на
Протокол №6 от 02.03.2016 г. на заседание на Общинския съвет.
Общо брой присъстващи общински съветници – 16,
с 16 гласа „за”, без „против”, без „въздържали се”
На основание чл.21 ал.2, от ЗМСМА,

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№10
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 и чл.7 от ЗМДТ Общински съвет
Върбица изменя и променя Наредба за управление на отпадъците на територията на
Община Върбица, както следва:

1. Изменя чл.15 „Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и
обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното
разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО/.”
Заличава се текстът след думата „лица“ и вместо него се добавя „регистрирани за
извършваната дейност по реда, предвиден в ЗУО“.
чл.15 придобива следния текст:
„Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане
на битови отпадъци могат да извършват лица, регистрирани за извършваната дейност по
реда, предвиден в ЗУО.”

2. Изменя чл.25 „Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди
оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по
обезвреждане на строителни отпадъци, се извършват от лица, които притежават
документ по чл.35 от ЗУО.”
Заличава се текстът след думата „притежават“ и вместо него се добавя „регистрационен
документ, издаден по реда, предвиден в ЗУО“.
Чл.25 придобива следния текст:
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Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или
обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на строителни
отпадъци, се извършват от лица, които притежават регистрационен документ, издаден по
реда, предвиден в ЗУО.

3. Изменя чл.31 „Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни се
третират от притежателите им самостоятелно или ги предоставят на лицата, които имат
право да извършват събиране, транспортиране и третиране на тези видове отпадъци по
реда на ЗУО.”
Вместо думите „имат право“ да се чете „са регистрирани“.
Чл.31 придобива следния текст:
„Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни се третират от
притежателите им самостоятелно или ги предоставят на лицата, които са регистрирани
да извършват събиране, транспортиране и третиране на тези видове отпадъци по реда на
ЗУО.”

4. Изменя чл.35 „Дейностите по събиране, съхранение, преработване, обезвреждане и
транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършват от
физически и юридически лица, притежаващи разрешителен / регистрационен документ
по чл.35 от ЗУО.”
Заличава се думата „разрешителен“, а след думата „документ“ са заличава текстът по
чл.35 от ЗУО“ и вместо него се добавя „издаден по реда, предвиден в ЗУО.
Чл.35 придобива следния текст:
Дейностите по събиране, съхранение, преработване, обезвреждане и транспортиране на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършват от физически и юридически
лица, притежаващи регистрационен документ издаден по реда, предвиден в ЗУО“.

5. Изменя чл.38 „Дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване
и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ имат
право да извършват само лица, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО.”
След думата „притежаващи“ се заличава текстът „разрешение по чл.35 от ЗУО“ и вместо
него се добавя „регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО“.
Чл.38 придобива следния текст:
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Дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или
обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ имат право
да извършват само лица, притежаващи регистрационен документ, издаден по реда на
ЗУО;

6. Изменя чл.53 „Дейностите по разделно събиране, транспортиране и оползотворяване
на отпадъци от опаковки, включително разделно събрани отпадъци от домакинствата се
извършват от:
- Лица притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава
пета, раздели І и ІІ от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране,
рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на Общината;
- Организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава
пета, раздел ІІІ от ЗУО.”
След думата „притежаващи“ се заличава текстът „разрешение или“.
чл.53 придобива следния текст:
„Дейностите по разделно събиране, транспортиране и оползотворяване на отпадъци от
опаковки, включително разделно събрани отпадъци от домакинствата се извършват от:
- Лица притежаващи регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели І
и ІІ от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или
оползотворяване на отпадъци на територията на Общината;
- Организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава
пета, раздел ІІІ от ЗУО.”

7. Отменя се изцяло раздел ХІ „Административнонаказателни разпоредби“.
След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с
наредбата във вида и преди настоящата промяна до Административен съд Шумен и
заедно с протеста на прокурора при Окръжна прокуратура Шумен, както и на самият
прокурор.

Протоколчик: ……………
Джемиле Ниязиева

Председател на Об С:……………
Кадир Хасан
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