ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА
9870 гр. Върбица, ул. „ Септемврийско въстание” № 40 ; тел. 05391/ 21-10;

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Общинския съвет по Протокол №13 от 27.11.2017 г.

1. Предложение с вх.№104/16.11.2017г. от Мердин Байрям – Кмет на Община
Върбица, относно: Отпускане на персонална пенсия на детето Кирил Ангелов
Христов.

2. Дoкладна записка с вх.№106/20.11.2017г. от Мердин Байрям – Кмет на Община
Върбица,, относно: Членство на Община Върбица в СНЦ“Асоциация на
българските градове и региони“, със седалище и адрес: гр. София, бул. „Витоша“
№18, ет.6

3. Дoкладна записка с вх.№107/21.10.2017г. от Кадир Хасан – Председател на
Общински съвет Върбица, относно:Промяна в Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация на Общински съвет Върбица.

4. Дoкладна записка с вх.№ 108/22.11.2017г. от Мердин Байрям – Кмет на Община
Върбица, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр.
Върбица.
МОТИВИ: За имотите има съставени Актове за общинска собственост, вписани в
Службата по вписвания гр. В.Преслав.Към имотите има проявен интерес за купуване.

5. Дoкладна записка с вх.№109/22.11.2017г. от Мердин Байрям – Кмет на Община
Върбица, относно: Извънредно заседание на Общото събрание Асоциацията по В и
К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД , насрочено за 18.12.2017г.

6. Дoкладна записка с вх.№110/22.11.2017г. от Мердин Байрям – Кмет на Община
Върбица, относно: Приемане на „Стратегия за личностно развитие на децата и
учениците в Община Върбица за периода 2017 – 2019 г.“ и „Годишен план за
дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община
Върбица за периода 2017 – 2018г.“

7. Питания.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№1
по протокол №13 от 27.11.2017 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на детето Кирил Ангелов Христов
Докл. Марияна ХРИСТОВА – Секретар на община
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0,
предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№1
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване и
чл.7,ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с постъпило
заявление с вх.№ 94-A-480 от 14.11.2017 г. от Ангел Михайлов Христов, баща на детето Кирил
Ангелов Христов с ЕГН 0044288722 от гр.Върбица, община Върбица, област Шумен,
Общински съвет Върбица дава съгласие за внасяне на предложение до Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на детето.

Препис!
РЕШЕНИЕ
№2
по протокол №13 от 27.11.2017 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Членство на Община Върбица в СНЦ“Асоциация на българските градове и
региони“, със седалище и адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №18, ет.6
Докл. Марияна ХРИСТОВА – Секретар на община

Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0,
предложението се приема.
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Общ брой присъстващи общински съветници – 17
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№2
На основание на чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА Общински съвет – Върбица взе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Общински съвет- Върбица дава съгласие за участие на Община Върбица да стане член
на СНЦ”Асоциация на българските градове и региони”, със седалище и адрес :
гр.София, бул.”Витоша” №18, ет.6
2. Упълномощава г- н Кадир Хасан- председател на Общински съвет –Върбица в срок от 14
дни след влизане в сила на решението, да подаде заявление за членство на Община
Върбица в Асоциацията на българските градове и региони, съгласно разпоредбите на
чл.20 и чл.21 от Устава на АБГР.
3. Определя за представители на Община Върбица в Общото събрание на АБРГ:
- Мердин Мустафа Байрям-кмет на община Върбица;
- Кадир Назиф Хасан-председател на Общински съвет-Върбица.
Приложение: писмо с входящ рег.№15-00-7 от 08.11.2017 г. от г-н Найден Зеленогорскипредседател на УС на АБГР.

Препис!
РЕШЕНИЕ
№3
по протокол №13 от 27.11.2017 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет
Върбица.
Кадир ХАСАН запозна съветниците с Докладната записка

Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0,
предложението не се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
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Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№3
На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица отменя т.8 в чл.17, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, поради
противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно на КРБ, ЗМСМА и ЗПФ.
След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с Правилника във
вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска
прекратяване на производството.

Препис!
РЕШЕНИЕ
№4
по протокол №13 от 27.11.2017 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Върбица.
МОТИВИ: За имотите има съставени Актове за общинска собственост, вписани в Службата
по вписвания гр. В.Преслав.Към имотите има проявен интерес за купуване.
Докл. Къймет УЗУНОВА –Спец.“ОС“
Резултати от гласуването:
за - 17;
1. Кадир Назиф Хасан
2. Мехмед Хюсеинов Юсуфов
3. Мехмед Сабри Юсуф
4. Мустафа Решидов Хюсеинов
5. Ерсин Ахмедов Хасанов
6. Севдалин Бориславов Алдинов
7. Ердинч Ахмедов Исмаилов
8. Шемсие Алиева Шабанова
9. Мехмед Мустафа Мехмед
10. Бирсен Еюбов Елманов
11. Исуф Алиев Газинов
12. Сашо Радославов Стайков
13. Мустафа Халилов Еминов
14. Стоян Георгиев Димитров
15. Хълми Ахмед Амза
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16. Емил Иванов Димов
17. Бинол Хсанов Пехливанов

против - 0; въздържали се - 0 ; предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
На основание чл. 27, ал.4, ал. 5 от ЗМСМА
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№4
1.На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, Наредбата за реда за придобиване, стопанисване и
разпореждане с общинско имущество и Наредбата за провеждане на търгове на Общински
съвет гр.Върбица да се обяви търг с явно наддаване за продажба на урегулирани поземлени
имоти по плана на гр.Върбица:
1.1.УПИ XVI, кв.34, представляващ празно дворно място с площ 443 кв.м., за който е
съставен АОС №2172/21.11.2017г., вписан в Службата по вписванията гр.В.Преслав;
1.2. УПИ XXIII, кв.27, представляващ празно дворно място с площ 312 кв.м., за който е
съставен АОС №616/17.07.2010г., вписан в Службата по вписванията гр.В.Преслав.
2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет Върбица
одобрява оценка на недвижими имоти – частна общинска собственост по плана на гр.Върбица,
изготвени от независим оценител както следва:
2.1. УПИ XVI, кв.34, представляващ празно дворно място с площ 443 кв.м. е в размер на
6645 лв. с включен ДДС, при данъчна оценка 1657.30 лв.
2.2. УПИ XXIII, кв.27, представляващ празно дворно място с площ 312 кв.м. е в размер на
3750 лв. с включен ДДС, при данъчна оценка 1274.50 лв.
Оценката за всеки имот, изготвена от независим лицензиран оценител, да бъде
първоначална тръжна цена за провеждане на търг с явно наддаване.
Данъчните оценки на имотите са по-ниски от началните тръжни цени.

Препис!
РЕШЕНИЕ
№5
по протокол №13 от 27.11.2017 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Извънредно заседание на Общото събрание Асоциацията по В и К на обособена
територия, обслужвана от „В и К“ ООД , насрочено за 18.12.2017г.
Докл. Марияна ХРИСТОВА – Секретар на община

Общински съвет Върбица прие следното:
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РЕШЕНИЕ:№5
На основание чл. 198е, ал. 5 и ал. 7 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.
21, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица оправомощава Мердин Мустафа Байрям – кмет
на Община Върбица при невъзможност за участие Бейсим Мехмед Мустафа-заместник кмет,
представител на Община Върбица в общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен, да
гласува по точките от дневния ред на извънредното заседание на асоциацията на 18.12.2017 г.
както следва:
По т. 1. – Съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите,
изготвени от „ ВиК – Шумен”ООД:
По представения проект на решение, представителят на Община Върбица да гласува –
съгласува.
По т. 2. – Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен, в размер на 20 000 лв.:
По представения проект на решение, представителят на Община Върбица да гласува –
приема.
По т. 3. – Разни (понастоящем по тази точка няма направени предложения).

Препис!
РЕШЕНИЕ
№6
по протокол №13 от 27.11.2017 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Приемане на „Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община
Върбица за периода 2017 – 2019 г.“ и „Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Върбица за периода 2017 – 2018г.“
Докл. Джемиле КЮЛЮМОВА – Началник отдел “ ОЗСП“
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0,
предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№6
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 197, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищно и
училищно образование, Общински съвет Върбица приема „Стратегия за личностно развитие на
децата и учениците в Община Върбица за периода 2017 – 2019 г.“ и „Годишен план за
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дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Върбица за
периода 2017 – 2018г.“

Препис!
По седма точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Питания.
Решения няма.
Протоколчик: / п /
Мелиха Исмаилова

Председател на Об С: / п /
Кадир Хасан
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