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 № 2, проведено на
28 ноември 2019 година

1.

Дoкладна записка с вх. № 129 / 22.11.2019 г. от Кадир Назиф Хасан – Председател на
Общински съвет Върбица, относно: Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към
общински съвет Върбица.

2.

Дoкладна записка с вх. № 130 / 22.11.2019 г. от Кадир Назиф Хасан – Председател на
Общински съвет Върбица, относно: Определяне на представител на Общински съвет Върбица в
Областния съвет за развитие в област Шумен.

3.

Дoкладна записка с вх. № 131 / 22.11.2019 г. от Кадир Назиф Хасан – Председател на
Общински съвет Върбица, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

4.

Дoкладна записка с вх. № 132 / 25.11.2019 г. от Мердин Байрям – кмет на Община Върбица,
относно: Покана за свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдявяне и
канализация – Шумен“ ООД – гр.Шумен, насрочено за 04.12.2019 г. от 11.00 часа в сградата на
„ВиК“ООД – Шумен, пл. „Войн“ №1.
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5.

Дoкладна записка с вх. № 133 / 25.11.2019 г. от Мердин Байрям – кмет на Община Върбица,
относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация
Върбица и определяне на правомощията на кметския наместник.

6.

Питания.

Присъстват 17 общински съветника:
1. Кадир Назиф Хасан
2. Бирсен Еюбов Елманов
3. Мехмед Сабри Юсуф
4. Севдалин Бориславов Алдинов
5. Руфи Исмет Чуфадар
6. Мехмед Хюсеинов Юсуфов
7. Ердинч Ахмедов Исмаилов
8. Ерсин Ахмедов Хасанов
9. Мустафа Решидов Хюсеинов
10. Исуф Алиев Газинов
11. Есер Хикмет Садък
12. Мехмед Мустафа Мехмед
13. Енвер Якуб Исуф
14. Стоят Георгиев Димитров
15. Емил Иванов Димов
16. Радослав Добрев Чалъков
17. Мустафа Халилов Еминов

На заседанието присъстват:
Мердин Байрям
Бейсим Мустафа
Къймет Узунова
Савина Атанасова

–
–
-

Кмет на Община Върбица
Зам. кмет на Община
Секретар на Община Върбица
Началник отдел „ГР и АПО”
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Препис!
РЕШЕНИЕ:№1
по протокол №2 от 28.11.2019 г. на заседание на Общинския съвет
Дoкладна записка с вх. № 129 / 22.11.2019 г. от Кадир Назиф Хасан – Председател на Общински
съвет Върбица, относно: Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към общински съвет
Върбица.
Резултати от гласуването:
за - 17;
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 1. от ЗМСМА
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№1
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
общински съвет Върбица, избира членове и ръководство на постоянните комисии, както следва:
1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна политика”.
1. Мехмед Хюсеинов Юсуфов
Председател
2. Руфи Исмет Чуфадарчлен
член
3. Мехмед Мустафа Мехмед
член
4. Ердинч Ахмедов Исмаилов
член
5. Емил Иванов Димов
член
2. Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт, устройство, организация и развитие на територията на
общината”.
1. Бирсен Еюбов Елманов
Председател
2. Мустафа Решидов Хюсеинов
член
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3. Мехмед Сабри Юсуф
член
4. Ерсин Ахмедов Хасанов
член
5. Мустафа Халилов Еминов
член
3. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и опазване на околната среда”.
1 . Мехмед Сабри Юсуф
Председател
2. Ерсин Ахмедов Хасанов
член
3. Есер Хикмет Садък
член
4. Севдалин Бориславов Алдинов
член
5. Стоян Георгиев Димитров
член
4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура, младежки дейности и спорт”.
1. Исуф Алиев Газинов
Председател
2. Мехмед Мустафа Мехмед
член
3. Енвер Якуб Исуф
член
4. Мехмед Хюсеинов Юсуфов
член
5. Радослав Добрев Чалъков
член
5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.
1. Руфи Исмет Чуфадар
Председател
2. Мустафа Решидов Хюсеинов
член
3. Исуф Алиев Газинов
член
4 . Севдалин Бориславов Алдинов
член
5. Бирсен Еюбов Елманов
член
На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително
изпълнение на настоящите решения, поради необходимостта за свикване на заседания на комисиите
и вземане на неотложни решения, важни за община Върбица.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№2
по протокол №2 от 28.11.2019 г. на заседание на Общинския съвет
По втора точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 130 / 22.11.2019 г. от Кадир Назиф Хасан – Председател на
Общински съвет Върбица, относно: Определяне на представител на Общински съвет Върбица в
Областния съвет за развитие в област Шумен.
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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:№2
На основание чл.22, ал. 2 на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Върбица определя за
представител Кадир Назиф Хасан който да бъде включен в състава представител в Областния съвет за
развитие в област Шумен.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№3
по протокол №2 от 28.11.2019 г. на заседание на Общинския съвет
По трета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 131 / 22.11.2019 г. от Кадир Назиф Хасан – Председател на
Общински съвет Върбица, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание
на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Резултати от гласуването:
за - 17;
против - 0;
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въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№3
1. Определя за делегат в
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република
България представителя на общинския съвет Кадир Назиф Хасан Председател на Общински съвет
Върбица.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще
бъде заместван от Мехмед Хюсеинов Юсуфов – общински съветник

Препис!
РЕШЕНИЕ:№4
по протокол №2 от 28.11.2019 г. на заседание на Общинския съвет
По четвърта точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 132 / 25.11.2019 г. от Мердин Байрям – кмет на Община
Върбица, относно: Покана за свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на
„Водоснабдявяне и канализация – Шумен“ ООД – гр.Шумен, насрочено за 04.12.2019 г. от 11.00 часа в
сградата на „ВиК“ООД – Шумен, пл. „Войн“ №1

Резултати от гласуването:
Присъстват 17 общински съветника:
1. Кадир Назиф Хасан
2. Бирсен Еюбов Елманов
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3. Мехмед Сабри Юсуф
4. Севдалин Бориславов Алдинов
5. Руфи Исмет Чуфадар
6. Мехмед Хюсеинов Юсуфов
7. Ердинч Ахмедов Исмаилов
8. Ерсин Ахмедов Хасанов
9. Мустафа Решидов Хюсеинов
10. Исуф Алиев Газинов
11. Есер Хикмет Садък
12. Мехмед Мустафа Мехмед
13. Енвер Якуб Исуф
14. Стоят Георгиев Димитров
15. Емил Иванов Димов
16. Радослав Добрев Чалъков
17.Мустафа Халилов Еминов
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 3, 4, 5 от ЗМСМА
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№4
І. Общински съвет Върбица оправомощава Мердин Мустафа Байрям, представител на община
Върбица в Общото 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, гр.Шумен Илиян Борисов Илиев - ДА
ГЛАСУВА „ЗА”
2. Общото събрание на „ВиК - Шумен” ООД избира нов управител до провеждане на конкурс за
избор на управител, одобряване на спечелилия конкурса кандидат и избора му от Общото събрание на
съдружниците на дружеството. Определя възнаграждението на новоизбрания управител - ДА ГЛАСУВА
„ЗА”
3. Общото събрание „ВиК - Шумен” ООД упълномощава министъра на регионалното развитие и
благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК - Шумен” ООД с
новоизбрания управител - ДА ГЛАСУВА „ЗА”
ІІ. 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 –
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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 №2 от 28.11.2019 г. на заседание на Общинския съвет
По пета точка от дневния ред:
ОТНОСНО Дoкладна записка с вх. № 133 / 25.11.2019 г. от Мердин Байрям – кмет на Община
Върбица, относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация
Върбица и определяне на правомощията на кметския наместник.
Резултати от гласуването:
за - 17;
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
На основание чл.21 ал.1, т.2 чл.46а, ал.4, от ЗМСМА,

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№5
1. На основание чл.21, ал.1, т2 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица одобрява обща численост от
66 щатни бройки на Общинска администрация Върбица, щатно разпределени в дирекции и отдели, и
приема структурата на Общинска администрация- Върбица , по приложеното графично разпределение .
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2. На основание чл. 46а, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински
съвет
Върбица,
определя
пълномощията
на
кметския
наместник, както следва:
2.1. Осигурява спазването на обществения ред в населеното място, до пристигане на полицейския
орган;
2.2. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
2.3.
Спазва
бюджета
и
Системата
за
финансово
управление
и
контрол
на Община Върбица;
2.4 Отговаря за стопанисването на обекти общинска собственост, намиращи се на
територията на населеното място.
2.5
Длъжностно
лице
е
съгласно
Закона
за
гражданската
регистрация,
води
регистрите на населението и за гражданското състояние, издава удостоверения въз основа
на тях и изпраща актуализационни съобщения до отдел „ГР и АПО”;
2.6 Извършва и посредничи при извършването на административни услуги на
физически и юридически лица;
2.7
Организира
провеждането
на
благоустройствени,
комунални
и
други
мероприятия. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;
2.8 Изпълнява нотариални функции, изрично посочени в чл.83 от Закона за
нотариусите и нотариалната дейност;
2.9
Извършва
връчването
на
документи,
изпратени
от
компетентен
съд,
прокуратура, община и други държавни органи съгласно изискванията на действащото
законодателство;
2.10. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на
общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място;
2.11. Представя необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от
общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии, касаещи
населеното място;
2.12. Подпомага събирането от населението на дължимите данъци и такси по
Закона за местните данъци и такси;
2.13.Изпълнява заповеди и дейности възложени му от кмета на общината;
2.14. Притежава
всички права, задължения и функции, които съгласно действащото
законодателство са възложени на органите на изпълнителната власт на територията на
съответното населено място.
3.Възлага на Кмета на Община Върбица в качеството му на работодател по чл. 44,
ал. 1, т. 3 от ЗМСМА на служителите в общинска администрация, да предприеме
необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на Общинска
администрация Върбица в съответствие с взетото решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Графично

разпределение

,

което
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е

неразделна

част

от

докладната.

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА-66 щатни бройки
КМЕТОВЕ НА
КМЕТСТВА-14

АБРEВИАТУРА:
1 .АПО и ФД-административно-правно,

КМЕТ

КМЕТСКИ
НАМЕСТНИК-1

ЗАМ.КМЕ
ЗАМ.КМЕТ
Т

ЗАМ.КМЕТ
ЗАМ.КМЕТ

обслужване и финансова дейност

. 2.ГР и АПО-гражданска регистрация и административно правно обслужване
3. ФД –финансова дейност
4. 6.РРХДИП-регионално развитие,хуманитарни

дейности и инвестиционни програми

ОБЩА
АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ
13.5

5. ОЗСП-образование ,здравеопазване и

социална политика

ДИРЕКЦИЯ”АПО
и ФД”-17-Директор

6.ТСУ и ИП-териториално-селищно

СЕКРЕТАР
С
НА ОБЩИНА
Е
К
Р
Е
Т
А
Р
Н
А
О
Б
Щ
И
Н
А

СПЕЦИАЛИЦИРАНА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
АДСТРАЦИЯ-31.5

ДИРЕКЦИЯ”РРХД
ИП”30 - Директор

устройство и инвестиционни програми
ОТДЕЛ”ГР и АПО ”-8
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ОТДЕЛ”ФД”-8

ОТДЕЛ”ОЗСП”-10.5

ОТДЕЛ”ТСУ и ИП”18.5

Протоколчик: / ….П…./
/Джемиле Ниязиева/

Председател на Об С: / ….П…./
/Кадир Хасан/
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