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                                                                                ПРЕПИС! 

 
ДНЕВЕН РЕД  

 
на заседание на Общински съвет Върбица по Протокол №9, 

проведено на 28 май 2020 година  
 

                                                              

 

                                                            

1. Дoкладна записка  с вх. № 52 / 14.04.2020 г. от Мердин Байрям  – кмет на Община 

Върбица, относно: Приемане на допълнение към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Върбица, област Шумен, приета на заседание на Общински съвет гр. Върбица. 

      

2. Дoкладна записка  с вх. № 59 / 19.05.2020 г. Мердин Байрям  – кмет на Община 

Върбица, относно: Приемане на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, 

на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община 

Върбица 

 

3. Дoкладна записка  с вх. № 60 / 19.05.2020 г. Мердин Байрям  – кмет на Община 

Върбица, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за  

принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на 

строежи и части от тях на територията на Община Върбица, приета на заседание приета 

с Решение №2 по Протокол № 7 от 30.10.2013г.  на Общински съвет - Върбица 

 

4. Дoкладна записка  с вх. № 62 / 20.05.2020 г. от Мердин Байрям  – кмет на Община 

Върбица, относно: Приемане на  Наредба за условията и реда за предоставяне на 

социална услуга ,,Домашен социален патронаж” в Община Върбица. 

 

5. Дoкладна записка с вх. № 65/ 26.05.2020 г. от Мердин Байрям – кмет на Община 

Върбица, относно: Обявяване на имоти по одобрения ДРП на с.Ловец, община Върбица 

за частна общинска собственост. 

МОТИВИ: имотите са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС и има                         

проявен интерес за купуването им по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобива 

   

 
 

 

 

О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А,  О Б Л А С Т   Ш У М Е Н  

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   В Ъ Р Б И Ц А 
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управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица. 

 

6. Дoкладна записка с вх. № 66 / 28.05.2020 г. от Мердин Байрям – кмет на Община 

Върбица, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр.Върбица – 

УПИ I-458, кв.58. 

           МОТИВИ: За имота има проявен интерес за купуване. 

 

    7.       Питания.  

 

 

 

 

 

  

Препис! 
 

 

РЕШЕНИЕ:№1 

 

по протокол №9 от 28.05.2020 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО:  Дoкладна записка  с вх. № 52 / 14.04.2020 г. от Мердин Байрям  – кмет на 

Община Върбица, относно: Приемане на допълнение към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Върбица, 

област Шумен, приета на заседание на Общински съвет гр. Върбица. 

 

   Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№1 
  

 

 

I. Общински съвет гр. Върбица приема следното допълнение в „Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Върбица 

област Шумен”, като в раздел „Преходни и заключителни разпоредби” се създава нов. параграф 

с номер 15 със следния текст:: 

§ 15. УДЪЛЖАВА се срока за плащане с отстъпка 5 на сто на „такса битови отпадъци“ за 2020 

г. по чл. 18 ал. 2 от наредбата, а именно до 30.06.2020 г.. 

 

II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Върбица да предприеме всички необходими действия по 

организиране на изпълнението на настоящото решение. 
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МОТИВИ 

 

за приемане допълнение към Наредбата  за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Върбица 

 

                 I.Причини, които налагат приемането: 

                  Министерство на финансите е предприело действия по внасяне на предложения за 

удължаване на срока за годишното счетоводно приключване и представянето на годишните 

финансови отчети и декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане до 30 

юни, както и удължаване на срока за плащане на местните данъци и такси с отстъпка. В § 26 

от раздел „Преходни и Заключителни разпоредби” на Закона за мерките и действията по 

време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

е прието през 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка 

върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата 

година. Тъй като Община Върбица се е съобразявала срока за плащане на такса битови 

отпадъци да е сходен с този за данъка за недвижими имоти и предвид утежнената 

икономическа обстановка, е изготвено настоящето предложение за удължаване на срока за 

ползване на отстъпка на такса битови отпадъци до 30 юни 

 

             II Поставен и цели: 

• Облекчаване на финансовите тежести на данъчно задължените лица; 

• Избягване струпването на много хора в касите и гишетата за обслужване в общината 

• Мотивация на жителите на общината да не предприемат излизания от вкъщи, в предвид 

действащите ограничителни мерки на Министерството но здравеопазването. 

     

                III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

За предложението не се налага ангажирането на допълнителни финансови средства.               

             IV. Очаквани, резултати  от прилагането на наредбата 

•     Финансово облекчаване на данъкоплатците: 

•    Повишаване доверието в институциите от страна на населението; 

• Еднакъв срок за плащане с отстъпка на данъка върху недвижимите имоти, такса битови 

отпадъци и данъка върху превозните средства 

• Предотвратяване на евентуално разпространение на пандемията COVID 19 в условия на 

извънредно положение; 

              

             V. Анализи на съответствие с правото на Европейския съюз. 
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              Предлаганите изменения и допълнения на Наредбата са в пълно съответствие с 

европейското законодателство и са спазени в пълнота разпоредбите и целите на 

националното и местно законодателство. 

 

              На основание чл. 26, ал.4, изр. второ от Закона за нормативните актове, проектът на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Върбица, ведно с мотивите към 

него, е публикуван на интернет страницата на община Върбица секция „Общински съвет", 

подсекция  наредби. В 14-дневен срок от публикуването му всички заинтересовани лица могат 

да изпращат мнения, становища и препоръки на електронната поща на община Върбица 

obshtina@varbitsa.org или в Информационния център с адрес: гр. Върбица ул."Септемврийско 

въстание" №40 стая 103. Предвид обявеното в страната извънредно положение и предвид 

обстоятелството, че срокът за плащане на такса „битови отпадъци“ с отстъпка е до 

30.04.2020г., за да се избегне струпване на много хора в касите и гишетата за обслужване в 

общината, непосредствено преди изтичане на крайния срок, а и поради факта, че промяната е 

изцяло в интерес на жителите на общината, срокът за предложения и становища по проекта 

за изменение на наредбата, публикуван за обществени консултации, следва да бъде намален от 

30 на 14 дни.  

 

 

  

Препис! 
 

 

РЕШЕНИЕ:№2 

 

по протокол №9 от 28.05.2020 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка  с вх. № 59 / 19.05.2020 г. Мердин Байрям  – кмет на 

Община Върбица, относно: Приемане на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и 

изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в 

Община Върбица. 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от  ЗМСМА  
 

   Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                     РЕШЕНИЕ:№2 
 

mailto:obshtina@varbitsa.org
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На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет – Върбица приема  предложеният проект на Наредбата за 

регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни 

средства с животинска тяга в Община Върбица .  

 

 

Приложение: Проект на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на 

които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Върбица в 

едно с мотивите към него. 

 

 

 

         

ПРОЕКТ на  Н А Р Е Д Б А 

 

за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва 

да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община 

Върбица 

 

Проектът на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да 

отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Върбица  заедно с мотивите 

към него са публикуване на интернет страницата на Община Върбица на 08.04.2020 г.  

 

Мотиви: 

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да 

издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, 

неуредени от тях обществени отношения с местно значение, ако наредбата противоречи на 

нормативен акт от по-висока степен, се прилага по-високият по степен акт. 

I. Причини, които налагат приемането на Наредбата: 

Липсата на нормативен акт, които да урежда начина на движение,  регистрация, 

изискванията на които трябва да отговарят, реда за контрол и налагане на санкции за 

нарушаване на правилата от водачи на пътни превозни средства с животинска тяга на 

територията на община Върбица .  

 
Наредбата се издава предвид изискването на чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движение по 

пътищата, където е посочено, че „службите за контрол, определени от кметовете на общините, 

регистрират пътните превозни средства с животинска тяга“; 

Процедурата по регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга /ППС с ЖТ/ 

не е уточнена с нормативен акт от по-висока степен и може да бъде уреден с наредба на 

общински съвет съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове, при изпълнение на 

изискванията на чл.26, ал.3 от същия закон. 

II. Цели, които се поставят: 



6 

 

 Осигуряване по-голяма ефективност на местната политика по превенция на 

правонарушенията свързани с ППС с ЖТ, по спазване на Закона за движение по пътищата и 

Наредба №1 за поддържане  и опазване на обществения ред. 

Отчетност на ППС с животинска тяга. 

 Вписване на регистрационните номера на ППС с ЖТ в издаваните от общината 

разрешителни за достъп до горски територии. 

Наредбата дава възможност за предизвикване собствениците на ППС с ЖТ не само да 

изпълняват общинските разпореждания за състояние и обезопасяване на каруците, а при 

констатирано нарушение и задържане на ППС да предприемат своевременни законосъобразни 

действия, включително заплащане на глоби. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Прилагането на Наредбата не изисква допълнителни финансови средства. 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива: 

 Засилване контролът и санкционирането на нарушителите на правилата за движение по пътищата 

и правилата за спазване на обществения ред на територията на Община Върбица; 

Идентифициране на ППС с ЖТ при извършване на проверки от служители на МВР, по сигнали за 

битова престъпност, кражби на земеделска продукция и незаконен добив на дърва. 

 Намаляване на престъпността извършвана с този вид ППС. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Предлаганият проект на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на 

които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Върбица е в 

пълно съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

Наредбата подпомага изпълнението на Закона за движение по пътищата и Закона за 

ветиринарномедицинската дейност, които закони са синхронизирани с изискванията на 

европейското законодателство. 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет 

страницата на Община Върбица, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на  e-

mail: obshtina@varbitsa.org  или писмено в деловодството в сградата на общинска 

администрация: гр.Върбица, ул.”Септемврийско въстание” №40. 

 

 

Инж. Мердин Байрям -Кмет на Община Върбица  

mailto:obshtina@varbitsa.org
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Наредба  

за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва 

да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община 

Върбица 

 

/приета с Решение № 2 по Протокол № 9/ 28.05.2020 г. от редовно заседание на 

Общински съвет – Върбица/ 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Тази наредба има за цел да уреди: 

1. Правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства 

(ППС) с животинска тяга на територията на Община Върбица. 

2. Правомощията на общинската администрация, свързани с регистрацията на ППС с 

животинска тяга. 

3. Реда за контрол и налагане на санкции. 

Чл.2 /1/ Пътните превозни средства теглени от животинска тяга се регистрират в 

едномесечен срок от приемане на Наредбата. 

/2/ Пътните превозни средства теглени от животинска тяга подлежат на регистрация   в 

14-дневен срок от придобиване на собствеността им. 

 

Раздел I 

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ 

Чл. 3. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга могат да се движат по 

пътищата на община Върбица, само с ППС, оборудвани съгласно изискванията на Закона за 

движение по пътищата и регистрирани по реда на тази Наредба. 

Чл. 4. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга могат да използват за 

движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет или локално 

платно, ако те са годни за това и ако това не пречи на другите участници в движението съгласно 

чл. 15, ал. 5 от ЗДвП (Закон за движение по пътищата). 

Чл. 5. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга трябва непрекъснато да 

направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги 

оставят без надзор в обхвата на пътя. 

 

Раздел II 

ЗАБРАНИ ЗА ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

Чл. 6. /1/ Забранява се движението на ППС с животинска тяга по главната улица 

„Септемврийско въстание” в участъка от кръстовището /до Автогара-Върбица/ до 

кръстовището на ул.Септемврийско въстание и ул.Милан Борисов /след магазин „Магат” в  

посока К.К.Върбица/. 
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/2/ Забранява се движението на ППС с животинска тяга без престилки за животински 
отпадъци /екскременти/на територията на цялата община. 

/3/ Забранява се движението на ППС с животинска тяга в изправено положение на 

водача. 

/5/ Забранява се движението на ППС с животинска тяга по обособените пешеходни зони 

и озеленени площи на територията на Община Върбица. 

 

Глава втора 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Раздел I 

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга 

Чл. 7. /1/ Пътните превозни средства с животинска тяга едномесечен срок от придобиването 

и едномесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба се регистрират от служителите по 

контол, определени със заповед на Кмета на Община Върбица, съгласно чл. 167, ал. 2, т. 4 от 

Закон за движение по пътищата (ЗДвП). 

/2/ Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират след извършен оглед на 

пътното превозно средство по отношение неговото комплектоване с необходимото оборудване 

за което осе издава служебна бележка на собственика.. Огледът се извършва на място в база 

/Бившо БКС/ на  Община Върбица.  За огледа се прави искане до Общинска Администрация. 

Чл. 8. /1/ Собствениците на пътните превозни средства с животинска тяга подават 

Заявление за регистрация до Кмета на Община Върбица по образец /Приложение № 1/ на гише 

№ 1 – „Център за информация и услуги”  в сградата на общинската администрация. Към 

заявлението се прилагат документ за платена такса, както и служебната бележка от извършения 

оглед за изправност на ППС с животинска тяга.   

/2/ Длъжностните лица, определени от Кмета на Община Върбица вписват данните за 

собственик и ППС с животинска тяга в Регистъра на ППС с животинска тяга /Приложение № 2/ 

/3/ На собственика на вписаното в регистъра пътно превозно средство с животинска тяга 

се издава регистрационен талон /Приложение № 3/ и регистрационна табела по образец 

/Приложение № 4/. 

/4/ При получаване на регистрационния талон и регистрационната табела по ал.3, 

собственикът представя Декларация /Приложение № 5/, че ППС е приведено в съответствие с 

изискванията на тази наредба. 

 

Чл. 9. /1/ При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, собственикът подава 

заявление за вписване на промяната, като прилага и нова Декларация. 

/2/ След вписване на промяната на собственика се издава нов регистрационен талон със 

същия номер. 

/3/ При спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационният талон и 

регистрационната табела се връщат в общинската администрация за заличаване от регистъра. 

/4/ При изгубване, унищожаване или повреждане на регистрационния талон и/или 

регистрационната табела, собственикът в седемдневен срок се издават нови по реда на чл.7 от 

Наредбата. 

 

Раздел II 

Изисквания за пътните превозни средства с животинска тяга и водачите им 



9 

 

Чл. 10. /1/ За да участва в движението по пътищата, всяко пътно превозно средство с 

животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени 

светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост - отзад вляво да е 

налице светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. 

Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното 

средство, съгласно чл. 71, ал. 1 от Закон за движение по пътищата (ЗДвП). 

/2/ На задната страна, а при необходимост и на друго подходящо видно място, на всяко 

превозно средство с животинска тяга да има поставена регистрационна табела с   

регистрационния номер, съответстващ на номера от регистъра. Табелката трябва да бъде от 

ламарина със светлоотразително фолио или друго трайно покритие с правоъгълна форма и 

размери: 

Дължина – 200 мм. и Ширина – 120 мм. 

Черни букви и цифри на бял фон. 

/3/ Собственикът на ППС с животинска тяга е длъжен да полага необходимите грижи 

регистрационния номер да бъде ясно различим и четлив – съгласно първоначалния контур и 

цвят на същия. 

/4/ Пътното превозно средство с животинска тяга трябва задължително да е оборудвано с 

подопашни престилки за животинските отпадъци /екскременти/. 

/5/ Всяко животно, теглещо ППС с животинска тяга трябва да има на челото си бял 

светлоотразител, прикрепен на юздата. 

Чл. 11. /1/ Пътно превозно средство с животинска тяга може да се движи само, ако се 

управлява от лице, което е на възраст не по-малка от 16 години или с придружител на възраст 

не по-малка от 18 години, ако водачът на ППС с животинска тяга е на възраст по-малка от 16 

години. 

/2/ През тъмната част на денонощието водачите на пътни превозни средства с 

животинска тяга носят светлоотразителни жилетки.  

/3/ Собственикът или ползвателят на регистрирано превозно средство с животинска тяга 

е длъжен да носи регистрационен талон и при поискване да го предоставя за проверка на 

осъществяващите контрол по настоящата наредба лица. 

 

Глава трета 

Контрол и санкции 

Чл. 12. /1/ Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на 

длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Върбица и на служителите на 

РУ – Велики Преслав. 

/2/ Нарушенията на наредбата се установяват с актове за установяване на 

административно нарушение, съставени от длъжностните лица, определени от Кмета на 

Община Върбица, както и с актове за установяване на административно нарушение на 

служители на РУ – Великии Преслав. 

/3/ Въз основа на съставените актове за установяване на административно нарушение 

Кмета на Община Върбица или упълномощения от него заместник-кмет издава наказателните 

постановления. 

/4/ За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването 

им, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 

до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на 

контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби 

и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен 

да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация 

за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. 
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/5/ Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението 

се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел. 

/6/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения 

и наказания (ЗАНН). 

Чл. 13. /1/ За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали 

нарушението се наказват с глоба в размер на: 

1. за липса на светлоотразители - 20.00 лв. 

2. за липса на светлоотразителна жилетка - 10.00 лв. 

3. за липса на светещо тяло - 20.00 лв. 

4. за липса на престилка за животински екскременти - 100.00 лв. 

5. за липса на регистрационна табела – 20,00 лв. 

6. за липса на регистрационен талон – 50,00 лв. 

7. за собственик, който не регистрира ППС в указания срок по - 50.00 лв. 

8. за управляване на ППС с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен 

номер – 20.00 лв. 

9. за нарушение на забрана по чл. 5 – от 20.00 до 50.00 лв. 

10. за нарушение на чл.9 – 50,00лв. 

/2/ При повторно нарушение се налагат глоби в размер от 50.00 до 200.00 лв. 

/3/ Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола, постъпват 

в бюджета на Общината. 

 

Глава четвърта 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. По смисъла на тази наредба "Пътно превозно средство с животинска тяга" е 

съоръжение, придвижващо се по пътя на колела и използвано за превозване на хора или товари, 

теглено от коне, магарета, мулета, катъри, волове и др. 

 

Глава пета 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закон за движение по 

пътищата (ЗДвП) и § 11 от ПЗР на ЗДвП. 

§   3. Наредбата е приета с Решение № .... на Общински съвет – Върбица по Протокол № 

........  

§   4.   Наредбата да се публикува на интернет страницата на общината. 

§ 5. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на 

нормативни актове с по-висока юридическа сила. 
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Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 

 

 

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за 

наличие на пътно превозно средство с животинска тяга 

 

 

 

от................................................................................................................................................... 

/ име, презиме, фамилия / 

 

 

ЕГН......................................,     с постоянен адрес: 

 

 

гр./с............................................., община Върбица, 

 

 

ул. ....................................................................№..............тел.................................................... 

 

 

Долуподписаният заявявам, че съм собственик на ...............бр. пътно превозно средство с 

животинска тяга в 

 

 

гр./с............................................ - ............................................................................................... 

                                                / конска, магарешка или друг вид / 

 

 

 

 

............................... г.       Заявител............................. 

        / дата  
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       Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2 

 

 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 
 
 

 

Рег.№ Дата на 

регистрация 

Трите имена 

на 

собственика 

Адрес на 

собственика 

Вид ППС с 

животинска 

тяга 

/конска, 

магарешка 

или др.вид/ 

Промени в 

регистрацията 

Забележка 
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Приложение № 3 към чл. 8, ал. 3 

 
 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН 

НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 
 
 
 
 
 
 

          лице на талона гръб на талона                гръб на талона                                 
 
 

 
 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 
 
 
Населено място:............................ 
 

Регистрационен талон 
на пътно превозно 

средство с животинска тяга 
 
 
Регистрационен №.........../......20.....г. 
 
 
 

  
 
Вид на ППС:....................................... 

   /конска, магарешка/ 
 
Собственик:........................................... 
 
................................................................ 

/собствено, бащино и фамилно име/ 
 
Адрес:/с./................................................ 
 
ул...............................................№.......... 
 
Извършил регистрацията....................... 
 
.................................................................. 

/собствено и фамилно име/ 
 

подпис и печат ................ 
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Приложение № 4 към 8, ал. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА 

НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 

 
 
 

ОБЩИНА 
ВЪРБИЦА 

  

000 
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Приложение № 5 към чл. 8, ал. 4 
 
 
 
 
 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят ППС с 

животинска тяга в Община Върбица 

 

Долуподписаният/-ата __________________________________________________, 

(собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН _____________, лична карта №_________________, издадена на ________________ 

 

от МВР - гр. _______________, адрес: __________________________________________ 

                                                                                            (постоянен адрес) 

притежаващ Регистрационен талон №............... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е : 

 

1. Днес, .................................., в сградата на Община Върбица, по повод подадено заявление за регистрация на ППС 

с животинска тяга с вх.№_______________________________, получих лично: 

- Регистрационен талон за регистрация на ППС с животинска тяга с № ................ 

- Регистрационна табела с № ..................................... 

2. Регистрираното под №...................................... пътно превозно средство 

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

/ вид на превозното средство/ 

е оборудвано съгласно изискванията на Наредбата, а именно: 

- има два бели/жълти светлоотразителя отпред; 

- има два червени светлоотразителя отзад; 

- има светлоотразител на челото на животното; 

- има светещо тяло за движение през нощта; 

- има осигурена престилка за животинските екскременти; 

- има светлоотразителна жилетка за водача. 

3. Задължавам се да поставя (монтирам) предадената ми регистрационна табела върху задната част на 

притежаваното от мен ППС с животинска тяга. 

4. Ще полагам необходимите грижи регистрационният номер да бъде ясно различим и четлив – съгласно 

първоначалния контур и цвят на същия. 

5. Известно ми е, че при промяна на собствеността на ППС, смяна на адрес и др. съм длъжен да подам заявление за 

промяна в обстоятелствата, а при спиране от движение на ППС да върна регистрационния талон и 

регистрационната табела в Общината за заличаване от регистъра. 
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Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

____________ г.      ДЕКЛАРАТОР:_______________ 

(дата) 

  

Препис! 
 

 

РЕШЕНИЕ:№3 

 

по протокол №9 от 28.05.2020 г. на заседание на Общинския съвет 

 

 

                                                               
ОТНОСНО: Дoкладна записка  с вх. № 60 / 19.05.2020 г. Мердин Байрям  – кмет на 

Община Върбица, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за  

принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи и 

части от тях на територията на Община Върбица, приета на заседание приета с Решение №2 по 

Протокол № 7 от 30.10.2013 г.  на Общински съвет – Върбица. 

 

 

На основание чл.27 ал. 2 от ЗМСМА  

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

  

РЕШЕНИЕ:№3 

 
         

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет – Върбица приема  предложеният проект за изменение на Наредбата за  

принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи и 

части от тях на територията на Община Върбица.  

 

 

Приложение: Проект за изменение на Наредбата за принудително изпълнение на 

заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи и части от тях на територията 

на Община Върбица в едно с мотивите към него. 

 

 
ПРОЕКТ 

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  
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Наредбата за  принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или 

премахване на строежи и части от тях на територията на Община Върбица 

 
Приета с Решение №2 по протокол № 7 от  30.10.2013г.   на Общински съвет  Върбица 

 
 

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за  принудително изпълнение на 

заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи и части от тях на територията 

на Община Върбица заедно с мотивите към него са публикуване на интернет страницата на 

Община Върбица на 08.04.2020г.  

 

Мотиви: 

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да 

издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, 

неуредени от тях обществени отношения с местно значение, ако наредбата противоречи на 

нормативен акт от по-висока степен, се прилага по-високият по степен акт. 

VI. Причини, които налагат приемането на Наредбата 

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки е отменена с ДВ. бр.17 от 28 

февруари 2012г., поради което следва да отпадне ал.2 на чл.6 от общинската Наредба, която 

регламентира възлагането на изпълнението по събаряне на незаконни строежи в Община 

Върбица на външни лица по реда на НВМОП. 

В същото време е възможно и икономически изгодно за общината, в случаите 

когато трябва да се премахнат принудително незаконни строежи и за това не е необходимо 

изготвяне на ПБЗ и конструктивно становище, събарянето да се осъществява не от външни 

лица, а от самата община с наличната общинска техника, което би било по експедитивно и по 

евтино за общината и за самите автори на не законните строежи. 

 

VII. Цели, които се поставят: 

Да се синхронизират текстовете на Наредбата за  принудително изпълнение на заповеди 

за поправяне, заздравяване или премахване на строежи и части от тях на територията на 

Община Върбица с разпоредбите на ЗУТ и други нормативни актове от по-висока степен и 

премахването на незаконните строежи да става по експедитивно и по евтино за общината и за 

техните автори. 

 

VIII. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Прилагането на измененията в Наредбата не изисква допълнителни финансови средства. 

IX. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива: 

По-детайлно регламентиране на обществените отношения, свързани с недопускане и 

отстраняване на незаконно строителство, както и с поддържане на строежите в техническо 

състояние, отговарящо на съществените изисквания към строежите по закон.  

X. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Предлаганият проект за изменение и допълнение  на Наредбата за  принудително 
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изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи и части от тях 

на територията на Община Върбица, се приема съгласно разпоредбите на ЗУТ и чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е в пълно 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите 

на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет 

страницата на Община Върбица, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на  e-

mail: obshtina@varbitsa.org  или писмено в деловодството в сградата на общинска 

администрация: гр.Върбица, ул.”Септемврийско въстание” №40.  

 

 

Инж. Мердин Байрям -Кмет на Община Върбица  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А 

 

за  принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на 

строежи ил части от тях на територията на община Върбица 

 
(Приета с Решение №2 по Протокол № 7 от 30.10.2013г. и изменена с Решение №3 по Протокол №9 от 28.05.2020 г. на 

Общински съвет Върбица ) 

 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1.   С тази Наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на 

заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежиили части от тях на 

територията на Община Върбица. 

Чл.2.  Този наредба се прилага за: 

1. Строежи които попадат в разпоредбите на чл. 195 ал. 4,5,6 от ЗУТ 

2. Незаконни строежи или части от тях изградени в нарушение на чл. 147 и чл. 151 ал.1 

на ЗУТ и за сгради, съоръжения или части от тях чието предназначение е променено 

не по установения за тва ред. 

3. Обекти по чл. 57а на ЗУТ 

4. Строежи по § 17 от ПР на ЗУТ 

mailto:obshtina@varbitsa.org
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5. Строежи четвърта, пета и шеста категория – незаконни по смисъла на чл.225,ал.1 от 

ЗУТ 

Чл.3. /1/ (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица)  Преди да се пристъпи 

към принудително изпълнение на заповедта по чл.57а, чл. 195, ал.4,5,6 или чл.225,ал.1 на ЗУТ, 

кметът на Общината или оправомощено от него лице изпраща покана за доброволно 

изпълнение в 14-дневен срок от получаването й до адресата / адресатите на заповедта. 

 /2/ Поканата съдържа: 

1. Име, съответно наименование и адрес на адресата/адресатите на заповедта 

2. (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица) Номер, дата и кратко 

описание на заповедта по чл.57а, чл. 195, ал.4,5,6 или чл.225,ал.1  от ЗУТ, от която 

произтичат задълженията на адресата й. 

3. Данни за органа издал заповедта / име и адрес/. 

4. Предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на 

доброволно изпълнение в 14-дневен срок. 

5. Размерът на глобата или имуществената санкция, която може да бъде             

наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно. 

6. Възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията или 

други държавни органи, ако това е необходимо. 

/3/ При смърт на задължено физическо лице в срока за доброволно изпълнение Кметът 

на Общината или оправомощено от него лице, преди да продължи действията си, 

изпраща на наследниците нова покана. 

  

 

 

 

 

 

        Глава втора 

РЕД И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

 Чл.4. /1/ (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица) В едноседмичен срок 

след изтичане на срока за доброволно изпънение определен със заповедта на кмета по чл.57а, 

чл.195 ал.4,5, 6 или чл.225,ал.1 на ЗУТ се извършва проверка по изпълнението от специалисти 

на Общ.администрация, за което се съставя констативен протокол /приложение №1/. 

 /2/ При установено неизпълнение на заповедта срока за доброволно изпълнение или при 

допуснато предварително изпълнение, Кметът на  на Общината или оправомощено от него лице 

пристъпва към действие по принудителното й изпълнение. 

 Чл.5. /1/ (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица)  В едноседмичен срок 

от съставяне на костативния протокол съответните специалисти от отдел “ ТСУ” провеждат 

предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта на Кмета на Община 

Върбица по чл.57а, чл. 195 ьл.4,5,  6 или чл.225,ал.1  на ЗУТ срока, необходим за изпълнението 

й, подлежащите на извършване видове и количества строителна-монтажни работи /СМР/ и 

необходимите за заплащането им финансови средства/ по изготвена количествено-стойностна 

сметка-КСС/. Резултатите от проучването се оформят в протокол / Приложение №2/, който се 

представя на кмета на Общината или на оправомощено от него лице. 

 /2/ Когато се констатира необходимост да се изготви част  ПБЗ /план за безопасност и 

здраве/ или конструктивно становишще, това изрично се посочва в протокола по чл. 5 ал.1. 
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 /3/ В случаите по предходната алинея действията по принудителното изпълнение 

продължават след представяне на ПБЗ или конструктивно становище. 

 Чл.6. /1/ (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица) В едноседмичен срок 

от съставяне на протокола / Приложение №2/ Кмета на Общината открива процедураза 

възлагане проектирането и/или изпълнението на предвидените СМР за избор на изпълнител на 

обществена поръчка за услуга, респективно строителство по реда на Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/ или Наредбата за възлагане на малко обществени поръчки / НВМОП/. 

  2/ отм. с Решение №…… по Протокол №…..от ………..2020г.на ОбС-Върбица) В случаите, когато 

стойността на услугата и/или строителството не надвишава посочените в НВМОП прагове, 

изпълнението им се възлага на лице с опит по събарянето и притежание на необходимата 

строителна техника. 

 

2а/  (нова, приета с Решение №…… по Протокол №…..от ………..2020г.на ОбС-Върбица)  В случаите, когато 

не е необходимо да се изготви част  ПБЗ /план за безопасност и здраве/ или конструктивно 

становище и дейностите по премахването може да се извършат с наличната общинска 

строителна техника, то се извършва с тях по приети цени на услуги в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Върлбица област Шумен и се съставят същите протоколи.  

 Чл.7. /1/ В едноседмичен срок от възлагане изпълнението на предвидените СМР, Кметът 

на Общината или оправомощено от него лице определя датата, часа и начина на 

принудителното изпълнение за което се уведомяват всички заинтересувани лица. 

 /2/ (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица) Собствениците на строежите, 

респективно недвижимите имоти са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите 

по принудителното изпълнение, съгласно заповедта на Кмета на Общината. При отказ от тяхна 

страна достъпът се осигурява по реда и условията на чл.57а,чл.196 ал.7 от ЗУТ и чл. 272 ал.2 от 

Административно процесуалния кодекс /АПК/. 

 Чл.8.  Преди започване на действията   по принудителното  изпълнение на заповедта на 

кмета на Общината с цел обезопасяване на района строителната площадка на строежа се 

огражда със сигнални ленти. 

 Чл.9.  (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица) На определените дата и 

час представители на Общинската администрация съвместно с изпълнителя и при 

необходимост в присъствието на предтавители на  

експлоатационните предприятия и органите на МВР, съставят протокол за състоянието на обекта 

преди започване на принудителното изпълнение на заповедта на кмета на общината  по 

чл.57а,чл.195 ал.4,5 и 6 или чл.225,ал.1 на ЗУТ / Приложение  №3 /.  

  Чл.10. /1/ В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните 

малотрайни пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, 

оборудване и друго движимо имущество се престъпва към принудителното му освобождаване, 

ако обекта позволява това и не застрашава живота на изпълнителите. 

/2/ Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в 

помещение, определено от Кмета на Общината или оправомощеното от него лице съгласно 

съставен опис за вида, количеството и състоянието му. 

/3/ Извършените разходи по ал.1 и 2, ако има такива са за сметка на адресата/адресатите 

на заповедта на Кмета на Общината и  се събират по реда на чл.13 от настоящата Наредба. 

Чл.11. /1/  Изпълнението на възложените СМР по принудителното изпълнение на 

заповедта се ръководи от технически правоспособно лице – представител на изпълнителя и се 

извършва съгласно ПБЗ, както и след преустановено захранване с вода, ел.енергия, топлинна 

енергия, отвеждане на отпадъчните води и други, когато това се налага.  
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/2/ В процеса на изпълнението на заповедта по ал.1 изпълнителят е длъжен да спазва 

проекта по част ПБЗ и нормите за противопожарна безопасност и нормите за противопожарна 

безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални 

щети и увреждане на трети лица. 

Чл.12. (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица) След изпълнението на 

заповедта на Кмета на Община Върбица по чл.57а, чл. 195 ал.4,5, и 6 или чл.225,ал.1 от ЗУТ се 

съставя протокол / Приложение №4/ от представителите на общинската администрация, 

изпълнителя и ако е необходимо в присъствието на представители на експлоатационните 

предприятия и органите на МВР. 

 

Глава трета 

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ 

 

Чл. 13. /1/ (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица)Въз основа на 

влязлата в сила заповед на Кмета на Общината по чл.57а, чл.195, ал.4,5, и 6 или чл.225,ал.1  на 

ЗУТ и Протокол за извършените разходи / Приложение № 5, подписан от упълномощени 

представители на Общината и изпълнителя се издава изпълнителен лист в полза на Общината 

за събиране на вземането на Част  пета /Изпълнително производсто/ от Гражданския 

процесуален кодекс /ГПК/. 

/2/ От размера на извършените разходи съгласно Приложение №5 се приспада цената 

получена от продажбата на годни строителни материали от премахнатия обект. 

 

Глава четвърта 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА НАРЕДБА 

 

Чл.14. Настоящата наредба се контролира и изпълнява от отдел “ТСУ” при Община 

Върбица. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1.” Премахване на строеж” представлява разрушаването му до кота терен и/или до 

състояние което го прави негоден за ползване при спазване нормите за противопожарна 

безопасност, хигиена и безопасност на труда. 

§ 2 (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица)  „Адресат/адресати на 

заповедта”  са физически или юридически лица спрямо които със заповедта по чл.57а, чл.195 

ал.4,5 или 6 и чл.225а, ал.1 от ЗУТ се създават задължения по нейното изпълнение. Тези лица 

може да са: собственика на строежа или терена, лицето в полза на което е учредено ограничено 

вещно право или извършителят на строежа. 

§3 При частично премахване на строеж се изготвя становище от правоспособен 

инжинер-конструктор за укрепване на строежа, придружено /при необходимост/ от 

конструктивен проект. 

§ 4 “ (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица) „Изпълнител” е лицето 

определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП , НВМОП или общината по 

чл.6, ал.2а. на Община Върбица, на което е възложено извършването на СМР по 

принудителното изпълнение на заповедта  по чл.57а, чл.195, ал.4,5 и 6 на ЗУТ. 

§ 5 “ПБЗ” съгласно Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. 
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                       ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 6.  (изм.с Решение №….. по Протокол №….. от ………2020г.на ОбС-Върбица) Наредбата се приема на 

основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.57а, чл.196, ал. 5 и чл.225а, ал.1 на ЗУТ и чл. 2 ал.2 от 

Наредба № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК / Дирекция за национален строителен 

контрол/. 

§ 7.  Наредбата влиза в сила  седем дни след взето решение на ОбС Върбица. 

   

 Протокол№7,  Решение №2 от 30.10.2013г. 

 

 

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 

 
 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

№ ........../.................. 

  

Днес, ........................................... г., работна група в състав: 

1. ....................................................... - на длъжност 

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

2. ....................................................... - на длъжност 

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

3. ....................................................... - на длъжност 

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

  

в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта: 

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

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

 

извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ............/20....... г. на 

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

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

относно: 

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

находящ се в 

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

с административен адрес: 

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

  

При проверката се установи: 

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

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

  

Съставили: 
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1. ................................................. (.................................................) 

    

2. ................................................. (.................................................) 

    

3. ................................................. (.................................................) 

    
 
 
 
 
 

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 
 

ПРОТОКОЛ 

 

№ ........../.................. 

за предварително проучване на принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи или части от тях 

  

Днес, ........................................... г., работна група в състав: 

1. ....................................................... - на длъжност 

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

2. ....................................................... - на длъжност 

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

3. ....................................................... - на длъжност 

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

  

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на 

принудителното изпълнение, необходимите строително-монтажни работи и други, относно 

строеж: ..................................................... находящ се в ............................................ 

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

с административен адрес: ........................................................................, излага следното 

становище: 

  

I. Начин и обем на изпълнението и необходими СМР: 

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

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

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

II. Необходимост от конструктивно становище или инвестиционен проект или друга 

документация по чл. 6, ал. 2 от Наредбата:  

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

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

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

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

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

 

Работна група: 
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1. ................................................. (.................................................) 

    

2. ................................................. (.................................................) 

    

3. ................................................. (.................................................) 

    

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 9 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ ........../.................. 

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на 

принудителното изпълнение 

  

Днес, ........................................... г., работна група в състав: 

1. ..................................................... - на длъжност 

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

2. ..................................................... - на длъжност 

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

3. ..................................................... - на длъжност 

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

4. ..................................................... - в качеството си на изпълнител по Заповед № 

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

 

в присъствието на: 

1. ............................................................................; 

2. ............................................................................; 

3. ............................................................................; 

4. ............................................................................; 

 

В ............. ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № .............../...................... г. на 

................................................................. за принудително (поправяне, заздравяване, премахване) 

на строеж: ............................................. находящ се в .................................... с административен 

адрес: .......................................................................................................... 

 

Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за 

поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична 

община, работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, 

хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно 
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действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на 

собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение. 

 

Състояние на строежа: 

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

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

 

В ............ ч. се пристъпи към принудително изпълнение на Заповед № .........../............ г. на 

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

  

Съставили: 

1. ................................................. (................................................) 

2. ................................................. (................................................) 

3. ................................................. (................................................) 

4. ................................................. (................................................) 

  

Присъствали: 

1. ................................................. (................................................) 

2. ................................................. (................................................) 

3. ................................................. (................................................) 

4. ................................................. (................................................) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 12 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 

 

№ ........../.................. 

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след приключване на 

принудителното изпълнение 

  

Днес, ........................................... г., работна група в състав: 

1. ...................................................... - на длъжност 

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

2. ...................................................... - на длъжност 

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

3. ...................................................... - на длъжност 
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....................................................................................................................................................... 

4. ...................................................... - в качеството си на изпълнител по Заповед № 

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

 

в присъствието на: 

1. ........................................................; 

2. ........................................................; 

3. ........................................................; 

4. ........................................................; 

 

В .................. ч. приключи поправянето/заздравяването/премахването на строеж: 

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

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

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

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

находящ се в ........................................................................................... с административен 

адрес:............................................................................................................................................ 

 

Заповед № ........................../..........................г. на ............................................ е изпълнена. 

 

Строежът е приведен в следното състояние: 

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

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

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

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

 

Строителната площадка е в следното състояние: 

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

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

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

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

  

Съставили: 

1. ................................................. (................................................) 

2. ................................................. (................................................) 

3. ................................................. (................................................) 

4. ................................................. (................................................) 

  

Присъствали: 

1. ................................................. (................................................) 

2. ................................................. (................................................) 

3. ................................................. (................................................) 

4. ................................................. (................................................) 
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Приложение № 5 към чл. 13, ал. 2 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ ........../.................. 

за извършените разходи по поправянето/заздравяването/премахването на строеж: 

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

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

  

Днес, ........................................... г., 

1. ............................................................................ - в качеството си на изпълнител по Заповед № 

................./................... г. на ........................................................................... за 

поправяне/заздравяване/премахване на строеж: .............................................................. 

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

находящ се в ........................................................................................., с административен адрес: 

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

и 

1. ....................................................... - на длъжност 

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

2. ....................................................... - на длъжност 

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

след извършена проверка установиха, че при поправяне /заздравяване/ премахване на строеж 

............................................................... са изпълнени следните видове работи (по предварителната 

количествено-стойностна сметка): 

  

№ по ред Вид Ед. мярка Количество Ед. цена Обща стойност 

            

  

Други разходи: 

  

Всичко: .................................. 

ДДС: ...................................... 

Общо: ..................................... 

  

Съставили: 

1. ................................................. (................................................) 

2. ................................................. (................................................) 

3. ................................................. (................................................) 

  

Проверил: 
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Препис! 
 

 

РЕШЕНИЕ:№4 

 

по протокол №9 от 28.05.2020 г. на заседание на Общинския съвет 

 

  

ОТНОСНО: Дoкладна записка  с вх. № 62 / 20.05.2020 г. от Мердин Байрям  – кмет на 

Община Върбица, относно: Приемане на  Наредба за условията и реда за предоставяне на 

социална услуга ,,Домашен социален патронаж” в Община Върбица. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА  
 

 

  
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№4 

  
       
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Върбица приема Наредба за условията и 

реда за предоставяне на социална услуга ,,Домашен социален патронаж” в Община Върбица 

 

 

 
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА 

УСЛУГА ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

 

Г Л А В А І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С настоящата Наредба се уреждат реда и условията за предоставяне на социална  

услуга от Домашен социален патронаж на територията на община Върбица.  

Чл. 2. Домашен социален патронаж /ДСП/ е форма на дългосрочно или краткосрочно 

предоставяне на социална услуга в общността, която се финансира от общинския бюджет и 

използва материална база, която е общинска собственост.  

Чл.3. ДСП може да се финансира и чрез:  

 1. дарения и хуманитарни помощи;  

 2. осъществяване на проекти, свързани с дейността; 

 3. дофинансиране от общински бюджет; 
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Чл.4. Изменения в утвърдената численост на персонала и капацитета /брой ползватели 

на услугата/ на ДСП се извършват по решение на Кмета на общината.  

 

 

 

 

Г Л А В А ІІ 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Чл.5.(1). Кметът на общината или упълномощено от него лице осъществява контрол по 

изпълнение на услугата, предоставяна от ДСП.  

 (2). Кметът на общината сключва, изменя и прекратява трудовите договори с 

работниците и служителите на ДСП.  

 (3). Упълномощено лице осъществява:  

 1. контрол и координация на дейността по предоставяне на услугата от ДСП;  

 2. прави предложения за усъвършенстване дейността на ДСП;  

 3. организира проверки по домовете на обслужваните лица.  

Чл. 6. Кметът на Общината внася в Общински съвет ежегодно с отчета за предходната 

година данни за извършените разходи по дейността на звеното.  

 

Г Л А В А ІІІ 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 

Чл. 7. Социалната  услуга, осъществявана по домовете на потребителите включва:  

1. приготвяне и доставка на топла храна до дома на потребителя; 

2. приготвяне и доставка на топла храна до друго място /помещение/ определно за 

раздавене на топла храна. 

Чл.8. При предоставяне на услугата по домовете на потребителите не се допускат пряка 

или непряка дискриминация основана на пол, раса, цвят на кожата, увреждане, възраст, 

етническа принадлежност и други. 

Чл. 9. Лицата, желаещи да ползват услугата от Домашен социален патронаж подават 

следните документи до Кмета на общината:  

- Заявление – Декларация за включване в  услугата - приготвяне и доставка на храна до 

дома на потребителя или друго място /помещение/ определно за раздавене на храната. 

- Документ за самоличност – за справка;  

- Декларация за лични данни. 

Чл.10.(1). Лицата, ползващи услугата в системата на Домашен социален патронаж, 

заплащат месечна такса в размер, определен в Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Върбица.  

(2). Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало 

социалната услуга.  

Чл.11. Таксата за ползване на услугата на домашен социален патронаж /ДСП/ се 

начислява за текущия месец.  

(1). Длъжностно лице, определено от кмета, събира начислените такси от обслужваните 

потребители и ги внася в общинския бюджет до 25 число на месеца, следващ месеца за който се 

дължат.  

(2). При заплащане на месечната такса в брой от потребителите на социалната услуга се 

издава квитанция от длъжностно лица на Община Върбица срещу подпис.  

Чл. 12. Предоставянето на социалната услуга от Домашен социален патронаж се 

прекратява в следните случаи:  

1. При настаняване в специализирана институция за предоставяне на социални услуги;  
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2. Когато месечната такса не е платена за месеца;  

3. При смърт на обслужваното лице.  

Чл.13. Определено от кмета на община Върбица служител на ДСП изготвя справка до 5-

то число на месеца, следващ отчетния, за броя на заетите места в ДСП. Справката се предоставя 

на кмета на община Върбица.  

 

Г Л А В А ІV 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „ Домашният социален патронаж" е комплекс от социални услуги, предоставяни по 

домовете или до други места /помещения/ определни за раздавене на топла храна, свързани с 

доставка на храна. 

 

Г Л А В А V 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, измененията и 

допълненията на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане и на основание Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 

в община Върбица. 

§ 3. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета 

на Общината или определени от него лица. 

§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение №4 от 28.05.2020 г. на Общински съвет - 

Върбица и влиза в сила от датата на приемането му.  

 

 

                                                                            

  

Препис! 
 

 

РЕШЕНИЕ:№5 

 

по протокол №9 от 28.05.2020 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 65/ 26.05.2020 г. от Мердин Байрям – кмет на 

Община Върбица, относно: Обявяване на имоти по одобрения ДРП на с. Ловец, община 

Върбица за частна общинска собственост. 

           МОТИВИ: Имотите са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС и има                  

проявен интерес за купуването им по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т.23 от ЗМСМА 

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                 РЕШЕНИЕ:№5 
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         На основание чл.6, ал.1  във връзка с чл.3, ал.2 , т.1 и т.3 от ЗОС се обявяват за 

частна общинска собственост: 

-  УПИ с номера от I до XIII/бивш УПИ I/ в кв.25 по плана на с.Ловец., община 

Върбица; 

- УПИ с номера I  и II /УПИ  /бивш УПИ I/ в кв.26 по плана на с.Ловец, община 

Върбица и  

- УПИ с номера I, II  и III/бивш УПИ – Озеленяване/ в кв.22а по плана на  с.Ловец, 

община Върбица. 

 

 

  

Препис! 
 

 

РЕШЕНИЕ:№6 

 

по протокол №9 от 28.05.2020 г. на заседание на Общинския съвет 

 

Относоно: Дoкладна записка с вх. № 66 / 28.05.2020 г. от Мердин Байрям – кмет на 

Община Върбица, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Върбица – 

УПИ I-458, кв.58.   МОТИВИ: За имота има проявен интерес за купуване. 

 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от  ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС 

 

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                 РЕШЕНИЕ:№6 

 
1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 50 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

чл.1, ал.3 от Наребдата за провеждане на търгове на Общински съвет гр.Върбица да се 

обяви публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот I-458, 

кв.58 по плана на гр.Върбица, представляващ  дворно място с площ 675 кв.м., ведно 

с построените в него  масивна сграда/бивша баня/ със ЗП 95кв.м., паянтова сграда  ЗП 31 

кв.м и навес със ЗП 11 кв.м. за който е съставен Акт за общинска собственост № 

2414/10.01.2019г, вписан в Службата по Вписванията гр.В.Преслав под 

вх.№102/15.01.2019г. 

2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет Върбица одобрява оценка на недвижим 

имот – частна общинска собственост по плана на гр. Върбица, изготвена от независим оценител 

за:       
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УПИ I-458, кв.58, представляващ  дворно място с площ 675 кв.м., ведно с построените в 

него масивна сграда/бивша баня/ със ЗП 95 кв.м., паянтова сграда  ЗП 31 кв.м и навес със ЗП 11 

кв.м.  в размер на 37 000 лв./ тридесет и седем хиляди  лева и 00 ст./ с включен ДДС, при 

данъчна оценка   2 284,30  лв; 

 

3. Оценката, изготвена от независимия оценител да бъде първоначална тръжна цена за 

провеждане на публичния търг. 

4. Публичният търг да се проведе по реда, описан в чл. 16, раздел втори от Наредбата за 

провеждане на публични търгове за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост. 

5. След провеждане на публичния търг, Общински съвет гр. Върбица упълномощава Кмета 

на Община Върбица в законово установения срок да сключи договор за покупко-продажба с 

лицето, спечелило търга. 

 

 

 

  Протоколчик: .…./ П /.….                                 Председател на Об С:.…/ П /.…. 

             Джемиле Ниязиева                                                                  Кадир Хасан 


