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Препис!
РЕШЕНИЕ:№1
по протокол №7 от 27.03.2020 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 44 / 20.02.2020 г. от Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Годишен Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие на община Върбица 2014-2020 г. за 2019 година
Общ брой присъстващи общински съветници – 16
На основание чл. 21 ал.1, т. 12 и т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№1
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за туризма приема:
Отчет за изпълнение на „Дългосрочна стратегия за интегрирано развитие на туризма в община
Върбица 2014-2020 г.” през 2019 г.
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О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н
ул. “Септемврийско въстание” 40, тел: 05391/21-31; факс: 05391/ 20-05

ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 2014-2020г.
за 2019г.

Общинският план за развитие на Община Върбица е разработен в изпълнение на
разпоредбите на Закона за регионално развитие и приет от Общински съвет Върбица с Решение
№ 1-1 по Протокол № 7от 30.10.2013г. При съставянето му са спазени принципните изисквания
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, относно обемът и
съдържанието.
Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на
общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в
Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие.
Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област Шумен
2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020г.;
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната
програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план отчита
приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на
кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на
регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.
Хоризонтът на Общинския план за развитие е 7-годишен и съвпада с периода на действие
на Областната стратегия за развитие на област Шумен, Регионалния план за развитие на
Североизточния район и с периода на програмиране на помощта от Европейските фондове.
Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС,
съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а
също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от
прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.
ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие с ясно дефинирана
визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за по-висок стандарт и доходи на
хората в община Върбица, по-добра жизнена среда и качество на живот.
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Общинският план за развитие на община Върбица 2014-2020 г. има характер на отворен
документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично
променящите се условия.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ ЗА 2019г.
Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, насърчаване на
предприемачеството и инвестициите с приоритети селско, горско стопанство и туризъм.
Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство
Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури
Дейност:
- Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини);
Общинска администрация след взето решение на Общински съвет- Върбица за
дългосрочно отдаване под наем на земи от ОПФ, ежегодно провежда търгове за дългосрочно
отдаване на земи за създаване на трайни насаждения.
Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството
Дейност:
- Модернизация и разширяване на животновъдните обекти;
Съгласно
регистър
на
фермите
за
производство
на
краве
мляко
(Съгласно Наредба №4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството,
съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане
на пазара на мляко и млечни продукти) на територията на Община Върбица има 14 ферми от
първа група.
Дейност:
- Подобряване превенцията срещу горски пожари и др.;
Община Върбица след проведена обществена поръчка има разработен проект с предмет
„Изработване на технически и инвестиционен проект за високотехнологична система за пасивно
пожаронаблюдение по проектно предложение на община Върбица с работно заглавие
''Въвеждане и подобряване на превантивните дейности за намаляване на опасността от горски
пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Върбица чрез
изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение''. При отваряне на
мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. проекта ще бъде
внесен в ДФ „Земеделие” с искане за финансиране.
Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и
опазване на околната среда.
Специфична цел 2.1: Доизграждане и модернизиране
инфраструктура и подобряване качествата на средата

на

техническата

Мярка 2.1.2: Ремонт и реконструкция на общински пътища и улични мрежи
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Дейност:
- Ремонт на общински път Станянци – Божурово – Чернооково – Крайгорци;
Община Върбица на 08.03.2018г. сключи Договор с № 27/07/2/0/00468 от 08.03.2018 г. за
отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020г.)
и проектно предложение “ Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински
пътища на територията на община Върбица”
В проектното предложение са включени следните обекти:
- ПОДОБЕКТ 1:Път SHU 1041 /І-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово –
Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;
- ПОДОБЕКТ 2:
Път SHU 3042 / I-7, В.Преслав - Върбица/ - Кьолмен
от км 0+000 до км 1+800.00;
- ПОДОБЕКТ 3: Път TGV 1161 /I-4, Омуртаг-Търговище/ - Стража - Драгановец - граница
общ. (Търговище - Върбица)- Иваново - /I-7/ от км 24+400 до км 27+250".
През 2018г. бяха проведени всички обществени поръчки за възлагане на дейностите по
проекта.
През 2019г. и 2020 година се изпълняват заложените строително-монтажни дейности.
Дейност:
- Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица – гр.
Върбица, с. Бяла река, с. Ловец, с. Чернооково, Станянци и Тушовица.
1.Община Върбица на 10.05.2019г. сключи Договор с № BG06RDNP001-7.001 -0004-C01
за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020г.)
за финансиране на проектно предложение „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от
улици и тротоари на територията на Община Върбица”.
В проектното предложение са включени следните подобекти:
ПОДОБЕКТ : с. Нова бяла река, улица "Септември“ от км 0+000 до км 0+525;
ПОДОБЕКТ : с. Нова бяла река, улица "Дружба“ от км 0+000 до км 0+133;
ПОДОБЕКТ.: гр.Върбица , улица „Милан Борисов“ от км 0+000 до км 0+170;
ПОДОБЕКТ : Улица "Александър Стамболийски" в гр. Върбица от км 0+000 до км
1+193.50;
ПОДОБЕКТ : с. Бяла река , Улица „Васил Левски“ от км 0+000 до км 0+209;
ПОДОБЕКТ.: с.Бяла Река , улица „Чапаев“ и улица "Яворов" от км 0+000 до км 0+168;
ПОДОБЕКТ: с. Бяла река, улица "Плиска“ от км 0+000 до км 0+197;
ПОДОБЕКТ: с.Бяла Река , улица „Средна Гора" от км 0+000 до км 0+072;
ПОДОБЕКТ: Улица "Н.Вапцаров" от км 0+000 до км 0+503 и улица "Кишинев" от км
0+000 до км 0+130 в с. Тушовица.
През 2019г. бяха проведени всички обществени поръчки за възлагане на дейностите по
проекта.
През 2020 година ще се изпълняват заложените строително-монтажни дейности.
2.През 2019 г. след проведени обществени поръчки се изпълниха следните обекти:
2.1."Ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Върбица" :
- ОБЕКТ: улица „Христо Смирненски“с.Бяла река от О.Т.70- О.Т.65 , ширина 4.00м,d
=4.00см;
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- ОБЕКТ: улица „Добри Войников“с.Бяла река
от О.Т.70- О.Т.71- О.Т.72, ширина
4.00м,d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Ленин“с.Бяла река
от О.Т.184- О.Т.80- О.Т.82, ширина 4.00м, d
=4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Бели лом“с.Бяла река от О.Т.82- О.Т.190 - О.Т.86, с ширина от бурдюр
до бордюр, d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Камчия“ (до парк)с.Божурово от О.Т.19 - О.Т.17 (Общ.път), ширина
3м,d=4см;
- ОБЕКТ: улица „Ленин“ с.Божурово от О.Т.19 - О.Т.21, ширина 3м, d=4см;
- ОБЕКТ: улица „Васил Коларов“ с.Божурово от О.Т.10(Общ.път) О.Т.20 - О.Т.21,
ширина 3м, d=4см;
- ОБЕКТ: улица „Камчия“ с.Божурово
от О.Т.18 - О.Т.17 (Общ.път) площадно
пространство дължина 30м към О.Т. 15 , ширина от бордюр до бордюр -d=4см;
- ОБЕКТ: улица „Камчия“ с.Божурово - след събирателната шахта (30м дължина )към
О.Т.37- О.Т.37 - О.Т.36 -О.Т.38-О.Т.39-О.Т.43-О.Т.44 до края на УПИ IV-178, кв.9, ширина 4м,
d=4см;
- ОБЕКТ: улица „Г.Бенковски“, гр.Върбица от О.Т.89- О.Т.101 и от О.Т.102-О.Т.103 с
ширина от бордюр до бордюр, d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Христо Ботев“, гр.Върбица от О.Т.88- О.Т.102 - О.Т.101-О.Т.99 уширението м/у О.Т.98-О.Т.99-О.Т.100 и от О.Т.98-О.Т.7 с ширина от бордюр до бордюр, d
=4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Вит“, гр.Върбица от О.Т.100- О.Т.116 - О.Т.117-паркинга пред Мл.дом
с ширина от бордюр до бордюр, d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Герила“, гр.Върбица от О.Т.88-О.Т.85- О.Т.144 - О.Т.93 - О.Т.142 О.Т.82 - О.Т.43 + 35м към - О.Т.42
с ширина 4.00м, d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Иван Вазов“, гр.Върбица от О.Т.46- О.Т.45 - О.Т.44 - О.Т.43 с ширина
от бордюр до бордюр , d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Хан Аспарух“, гр.Върбица от О.Т.80- О.Т.93 с ширина от бордюр до
бордюр, d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Васил Левски“, гр.Върбица от О.Т.80- О.Т.93 с ширина от бордюр до
бордюр, d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Дъбрава“, гр.Върбица от О.Т.268- О.Т.248 ширина от бордюр до
бордюр, d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Иван Козарев“, гр.Върбица от О.Т.163- О.Т.143- О.Т.128 с ширина от
бордюр до бордюр d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Мусала“, гр.Върбица от О.Т.177- О.Т.179 - О.Т.180 - О.Т.206 с ширина
3.00м + уширение към вход на Джамия d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „П.Волов“, гр.Върбица от О.Т.206- О.Т.213 - О.Т.212 - с ширина 3.00м
d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Дружба“ с.Станянци от О.Т.26 -О.Т.23а -О.Т.23 -О.Т.8а -О.Т.8 ,
ширина 4м, d=5см;
- ОБЕКТ: улица „Плиска“ с.Станянци от О.Т.9 -О.Т.8 -О.Т.40, ширина 4м, d=5см’
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- ОБЕКТ: улица „Иван Вазов“ с.Чернооково от О.Т.43 -О.Т.56, ширина 4.50м, d=5см;
- ОБЕКТ: улица „Балчик“ с.Черноково от О.Т.56 -О.Т.55 -О.Т.54 -О.Т.38, ширина до
бордюр, d=5см.;
2.2.„Ремонт на улици
и изграждане на повдигнати пешеходни
пътеки на
територията на община Върбица“:
- ОБЕКТ: улица „Ленин 2“ с.Бяла река от О.Т.83 към О.Т.120 , ширина 4.50м,d =4.00см
(14м от бордюр до бордюр+101 ширина 4.5м);
- ОБЕКТ: улица „Балкан 1“ с.Бяла река от О.Т.120- О.Т.128- О.Т.130 - О.Т.131- О.Т.144О.Т.141 към О.Т.142 ,от бордюр до бордюр,d =4.00см неплътен + 4.00см плътен;
- ОБЕКТ: улица „Балкан 2“ с.Бяла река от О.Т.130- О.Т.132 , ширина 4.00м, d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Чапаев“ с.Бяла река от О.Т.87- О.Т.95, с ширина 4м по средата на
пътното платно, d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Хан Аспарух“ с.Бяла река от О.Т.158- О.Т.162, с ширина от бордюр до
бордюр d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Камчия“ с.Бяла река от О.Т.19 към О.Т.13 , с ширина 3.00м,d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Преслав“ с.Тушовица от О.Т.143- О.Т. 141-О.Т.144-О.Т.145О.Т.146О.Т.148 , от бордюр до бордюр d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Преслав 2“ с.Тушовица от О.Т.149- О.Т. 147, ширина 4.00м,d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Ивайло“ с.Тушовица от О.Т.148- О.Т. 164 -О.Т.163-О.Т.162 , ширина
4.00м, d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Ивайло 2“ с.Тушовица от О.Т.147- О.Т. 114 -О.Т.115-О.Т.116-О.Т.64 ,
от бордюр до бордюр,d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Септември“ с.Маломир от О.Т.86- О.Т. 88 с ширина от бордюр до
бордюр и от О.Т.88-О.Т.90-О.Т.191 ширина 4.50м - обща дължина 365м, d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Христо Ботев“с.Нова Бяла река от О.Т.19-О.Т.20 , ширина от бордюр
до бордюр, d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Октомврийска 1“ с.Нова Бяла река от О.Т.25-О.Т.45 към О.Т.46,
ширина от бордюр до бордюр, d =4.00см ;
- ОБЕКТ: улица „Октомврийска 2“с.Нова Бяла река от О.Т.45-О.Т.47, ширина от
бордюр до бордюр,d =4.00см ;
- ОБЕКТ: улица „Дружба 2“ с.Нова Бяла река от О.Т.41-О.Т.42 към -О.Т.43 , ширина от
бордюр до бордюр + уширението до О.Т.41-О.Т.42 ,d =4.00см ;
- ОБЕКТ "Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, частична хоризонтална
маркировка и вертикална сигнализация на Път IV-70043, с.Сушина Община Върбица.
2.3. „Ремонт на улици на територията на община Върбица“:
-ОБЕКТ: улица „Свобода“ с.Сушина от О.Т.33-О.Т.32-О.Т.31 с ширина от бордюр до
бордюр, от О.Т.31-О.Т.30 ширина 4.50м, от към бордюра, d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Балкан “ с.Сушина от О.Т.55 -О.Т.56-О.Т.58-О.Т.59 ширина=4.00, d
=4.00см;
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- ОБЕКТ: улица „Шипка“ с.Сушина
от -О.Т.56-О.Т.57-О.Т.81 -О.Т.82 с ширина от
бордюр до бордюр ,d =5.00см ;
- ОБЕКТ: улица "Септември" с.Сушина от -О.Т.82-О.Т.97-О.Т.53-О.Т.52-О.Т.31 с ширина
от бордюр до бордюр, d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Хан Аспарух“с.Бяла река от О.Т.158- О.Т.162, с ширина от бордюр до
бордюр d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица "Христо Ботев" с.Сушина от -О.Т.32-О.Т.49-О.Т.48 с ширина 4.5м до
бордюр, d =4.00см;
- ОБЕКТ: улица „Хан Аспарух“с.Тушовица от О.Т.60- О.Т. 52 към О.Т.53 ширина 4.00м,
d =5.00см, банкет двустранно х0.50м;
- ОБЕКТ: улица „Ленин“с.Тушовица от О.Т. 49- О.Т. 49А -О.Т.48 -О.Т.47 с ширина
4.00м, d =5.00см и от -О.Т.47 до О.Т.6 с ширина 3.00м и d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Бели лом“с.Тушовица от О.Т.47- О.Т. 46- , с ширина 3.00м и d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Велчова Завера“гр.Върбица от ул.П.Зл.Груев до -О.Т.74 с ширина от
бордюр до бордюр, от О.Т.74-О.Т.73-О.Т.72-О.Т.71-О.Т.70 + 18м, ширина 3.00м, d =5.00см;
- ОБЕКТ: улица „Козлодуй“гр.Върбица от ул.Ал.Стамболийски към О.Т.53-О.Т.52 с
ширина от бордюр до бордюр + 10м, ширина 4.00м d =5.00см ;
- ОБЕКТ: улица Баба Тонка, с.Бяла река от О.Т.173-О.Т.174-О.Т.175 ширина 4м, d=5см,
едностранно банкет 0.35м;
- ОБЕКТ: улица „Камчия“ с.Божурово - след края на УПИ IV-178, кв.9,О.Т.45 към О.Т.46
дължина 70м, ширина 4м, d=4см, едностранно банкет 0.35м;
- ОБЕКТ: улица „Милин Камък“ гр.Върбица - 40м преди О.Т.210 от към О.Т.209О.Т.210-О.Т.211 + 20м след О.Т.211, ширина 3.00м, d =5.00см, банкет 2х0.30м;
- ОБЕКТ: улица „Пирин“ гр.Върбица- от ул.Ал. Стамболийски до О.Т.308, ширина
3.00м, d =5.00см, банкет, 2х0.50м ;
- ОБЕКТ: улица „Дунав“ гр.Върбица- от О.Т.308-О.Т.346-О.Т.304-О.Т.301, ширина
3.00м, d =5.00см, банкет 2х0.50м ;
- ОБЕКТ: улица „Пирин“ с.Чернооково - от О.Т.48 към -О.Т.40- 23м, от О.Т.48-О.Т.49О.Т.50-О.Т.36-О.Т.35, ширина 4.00м, d =5.00см, банкет 2х0.50м;
- ОБЕКТ: улица „Хан Аспарух“ с.Чернооково- от О.Т.47 към -О.Т.41- 48м, ширина
4.00м, d =5.00см, банкет 2х0.50м;
- ОБЕКТ: улица „Васил Левски“ с.Чернооково- от О.Т.48 -О.Т.47,
ширина 4.00м, d
=5.00см, банкет 2х0.50м ;
- ОБЕКТ: улица „Вапцаров“ с.Маломир от О.Т. 52- О.Т. 53 -О.Т.54 ширина от бордюр до
бордюр, от О.Т.54-О.Т.55-О.Т.57 и 32м към О.Т.58, от О.Т.54-О.Т.56 с ширина 4.00м, от
О.Т.56-О.Т.57 ширина 5.00м, от О.Т.56-О.Т.65 ширина от бордюр до бордюр, d =5.00см ;
- ОБЕКТ: улица „Хан Аспарух“ с.Маломир от О.Т. 66- О.Т. 65 -О.Т.64-О.Т.63-О.Т.62
ширина от бордюр до бордюр, d =5.00см.

Мярка 2.1.7: Комплексно планиране и устройство на територията
Дейност:
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- Разработване на Общ устройствен план на община Върбица;
През 2014г. Община Върбица след проведени процедури по ЗОП възложи проектиране на
Общ устройствен план, като проектирането продължи през 2019г. Внесен е предварителният
проект на ОУП в МРРБ за съгласуване.
Мярка 2.1.8: Благоустрояване и обновяване на населените места
Дейности:
- Ремонт и благоустрояване на площади в гр. Върбица и селата: Бяла река, Ловец и
Чернооково;
- Ремонт и благоустрояване на площади в селата: Нова Бяла река, Станянци и Тушовица;
През 2019г. бе проведена обществена поръчка по ЗОП за „БЛАГОУСТРОЙСТВО И
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова Бяла река ,УПИ IIозеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41, кв.16, по плана на с.Нова
Бяла река, общ.Върбица“
През 2018г. започна изпълнението на строително- монтажните дейности на обект
„БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова
Бяла река ,УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по
плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“, като изпълнението приключи през 2019година. В
центъра на площадната зона e изграден фонтан. Около фонтана са изгради алейна мрежа,
където са поставени парково обзавеждане, пейки с пергола, беседка, осветителни тела и т.н.
Зоната е с обществен достъп, комуникационно обвързана със урбанизираната територия и
осигуряваща правилна експлоатация и поддържане на зелените площи.
През 2019г. бе проведена обществена поръчка по ЗОП за „Благоустройство на
централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни пространства в УПИ I, кв.1 п
плана на селото“
През 2019г. започна изпълнението на строително- монтажните дейности на обект
„Благоустройство на централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни
пространства в УПИ I, кв.1 п плана на селото“ като изпълнението на строителномонтажните дейности продължава и през 2020 година.В центъра на площадната зона сe
изгражда фонтан. Около фонтана са ще се изгради алейна мрежа, където ще се постави
парково обзавеждане, пейки с пергола, беседка, осветителни тела и т.н. Зоната е с обществен
достъп, комуникационно обвързана със урбанизираната територия и осигуряваща правилна
експлоатация и поддържане на зелените площи.

Специфична цел 2.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на
природните ресурси
Мярка 2.2.2: Подобряване управлението на отпадъците
Дейности:
- Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, транспортиране,
депониране обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на
замърсени територии;
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През 2017г. е подписан договор между Община Върбица и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД за
изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци в трите най-големите
населени места: гр.Върбица, с.Бяла река и с.Тушовица. Разработена е и утвърдена Програма за
развиване на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на
територията на община Върбица. Поставени са общо 16 комплекта контейнери, както следва:
I.
Гр.Върбица:
1.
Ул.„Септемврийско въстание”, паркинга срещу автогарата;
2.
Ул.„Септемврийско
въстание”,
срещу
училището
уширението
пред
книжарницата;
3.
Ул. „Септемврийско въстание”, паркинга срещу читалището;
4.
Ул. „Септемврийско въстание”, уширението пред супермаркет „Магат маркет”;
5.
Ул. „Септемврийско въстание”, уширението срещу ДГС - Върбица;
6.
Ул. „Александър Стамболийски” – ЦДГ – Върбица;
7.
Кръстовището между ул.„Александър Стамболийски” и ул. „Милан Борисов” м/у
о.т. 325, 350, 351 и 350.
8.
До джамията в квартал „Трошка”;
9.
Пред ресторант „Еделвайс” – Курортен комплекс „Върбица”;
10.
Срещу Спортно тренировъчен комплекс – Курортен комплекс „Върбица”.
II.
1.
2.
3.
4.

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

III.
1.
2.

с.Тушовица:
ул."Г.Димитров" – на моста срещу супермаркет.
ул."Г.Димитров" – уширението до зала за общоселски мероприятия.

Поставените общо 16 комплекта контейнери продължават да се използват по
предназначение през 2019г..
Приоритет 3: Подобряване качеството на живот, повишаване на заетостта, доходите
и задържане на младите хора в района.
Специфична цел 3.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни
места
Мярка 3.1.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите.
Дейност:
- Повишаване производителността на труда и доходите.
През 2018г. Община Върбица сключи договор № РР003-10-1360 9 от 27.06.2018г. по
проект BGM9О001-1.028-0001 „Работа“ по Оперативна програма „Развитие на Човешките
ресурси” 2014-2020.г.
По проекта след проведено обучение са наети на следните длъжности:
- „Работник, озеленяване” 20 лица,
- „Работник , строителство” 19 лица.
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Наетите лица през 2018година продължиха да изпълняват задълженията си и през
2019година.
По Регионална програма за заетост 2019г. бяха наети 10 безработни лица на длъжност
„общ работник”.
През 2018г. след кандидатстване на Община Върбица по Национална програма
"Активиране на неактивни лица" се сключи договор № 310-0039-18-11016 от 19.09.2018г. с
Агенция по заетостта. По Национална програма "Активиране на неактивни лица" бяха наети 2
безработни лица на длъжност „Организатор на обществено полезен труд“.
Наетите лица през 2018година продължиха да изпълняват задълженията си и през
2019година.
През 2018г. Община Върбица сключи Договор № ОЗ-ХУ-03-10-1951#5 от 11.12.2018г. по
проект BGО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост”, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд”, след което бяха наети безработни лица на длъжност „Работник, поддръжка“ и
„Технически сътрудник“. Наетите лица през 2018година продължиха да изпълняват
задълженията си и през 2019година
След кандидатстване на Община Върбица пред Агенция по заетостта се сключиха два
договора по Национална програма „Помощ за пенсиониране”. През 2018г. бяха наети 2
безработни лица на длъжност „Общ работник”. Наетите лица през 2018година продължиха да
изпълняват задълженията си и през 2019година;
Мярка 3.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до
29 години
Дейност:
- Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование.
През 2018г. след кандидатстване на Община Върбица пред МТСП по програма „Старт в
кариерата” бяха одобрени следните работни места:
- специалист ”Земеделие”;
- специалист „Компютърни мрежи и системи“.
Наемането на безработните младежи се извърши през февруари 2019г.
Дейност:
- Наемане на работа на млади хора за чиракуване и стажуване;
През 2019г. след кандидатстване на Община Върбица пред Агенция по заетостта по
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 по Проект
2014BGО5М90РО01-1.2014.001-С0001 „Нова възможност за младежка заетост” се сключи
Договор № МЗ-3-03-10-901#8 от 10.06.2019г. между ОБЩИНА ВЪРБИЦА И АГЕНЦИЯ ПО
ЗАЕТОСТТА по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд, където бяха наето 19 лица на длъжност
Работник, поддръжка“ и 18 лица на длъжност „Технически сътрудник“.
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През 2019г. след кандидатстване на Община Върбица пред Агенция по заетостта по
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 по Проект
2014BGО5М90РО01-1.2014.001-С0001 „Нова възможност за младежка заетост” се сключи №
МЗ-3-03-10-2925 от 14.02.2020г.. между ОБЩИНА ВЪРБИЦА И АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020, съфинансирана от
Европейския социален фонд, като наемането на лицата ще се изпълни през 2020г.

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни,
образователни, социални и културни услуги.
Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование
Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование
Дейност:
- Повишаване качеството на образованието и уменията на човешките ресурси използване на информационни и комуникационни технологии;
Във всички училища има изградени кабинети по информационни технологии –
оборудвани със компютри.
Дейност:
- Създаване на оптимални условия за самоподготовка на учениците, пълноценен
отдих и извънкласни форми на обучение;
През 2019г. 95% от учениците са включени в
учебния ден.

групи за целодневна организация на

Сформирани са общо 45 обучителни и по интереси групи за извънкласни дейности с
различни названия по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични
знания, умения и компетентности:, ,,Спорт за здраве”, ,,Приказен свят”, ,,Краезнание”, ,,Аз
говоря английски език”, ,,Преодоляване на обучителните затруднения по БЕЛ” , ,,Магията на
математиката”, ,,Успешна матура по български език и литература”, ,,Матура по биология –
желана и успешна”, ,,Уча се да чета и пиша 1 клас”, ,,Българският език – извор на знание”,
,,Математиката – ключът към успеха”, ,,Различната математика”, ,,Аз искам, аз мога, аз знам”,
,,Химия с любознателните”, ,,Подготовка за НВО по математика 4 клас”, ,,Младежта е
толерантност и устрем за образование”, ,,Музика без край”, ,,Планинари”, ,,Арт студио”,
,,Забавна физика”, ,,Вълшебното в нас – театрална работилница”, ,,Младите програмисти”,
,,Мама и татко са страхотни учители” и ,,Зениците на фотоапарата” и др. като осъществяват
публични изяви на учениците.
- Участие в отбелязването на 31.05. – ден за борба с тютюнопушенето;
- Участие на ученици от училищата в национални благотворителни кампании ,,Българската коледа”, като и по инициатива на УНИЦЕФ ,,Коледари” подпомагане на деца с
,,Онкологични заболявания”.;
- Участие в публични изяви на ученици в групите по занимания по интереси;
- Участие на ученици в тържества по случай 3 – ти март, Освобождението на България,
19- февруари –почитане паметта на Васил Левски, отбелязване на 22 април – деня на Земята, 9
май - Деня на Европа;
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- Участие на ученици, учители и служители на училища, читалища и общината, в
кампанията ,,Да изчистим България за един ден”;
Участие в културните празници, заложени в културния календар на Община Върбица – Деня на
гр.Върбица;
Участие на ученици в областен кръг на турнири по футбол и волейбол (момичета и момчета)
през месец март 2019 г.;
Участие на ученици в деня на самоуправлението – на училищно и общинско ниво. Учениците
се запознават с работата на училището и Общинска администрация като участват в тяхното
управление.
Дейност:
- Разгръщане на творческите способности на децата и учениците;
В училищата има обособени клубове и сипове за развитие на талантите на учениците;
Дейност:
- Реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система деца и
ученици.
В училищата няма отпаднали ученици от образователната сфера, има ученици, които са
преместени в други училища или заминали в чужбина.
С цел задържане на учениците в училище са проведени благотворителни кампании за
подпомагане на ученици от финансово затруднени семейства и подпомагане на завършващите
12 клас със символична сума от община Върбица.
Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните
институции
Дейност:
- Подобряване на образователната инфраструктура, включително въвеждане на мерки за
енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда:
През 2019г. след проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет Строителноремонтни работи и саниране на Начално училище "Св.Св.Кирил и Методий“ с.Бяла
река,община Върбица“, е изградена отоплителна инсталация и котелно помещение, направена
е топло изолация на външни стени на сградата на Начално училище "Св.Св.Кирил и Методий“
с.Бяла река,община Върбица, извършени са строително-монтажни дейности на покривната част
на сградата, изградени са вътрешни санитарни възли, осигурена е течаща топла вода в
умивалните към санитарните възли, извършено е освежаване на помещения и сградата,
извършени са ремонтни дейности във физкултурният салон.
Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги
Мярка 4.3.1: Подобряване на материално- техническата база в здравеопазването
Дейности:
-

Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети;

През 2018г. Община Върбица обяви обществена поръчка с предмет.„Медицински център
гр.Върбица-преустройство и реконструкция от работническа болница и поликлиника , УПИ-462
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, кв.51, гр.Върбица“. След избора на изпълнител през 2019г. започнаха строително-монтажни
работи, които ще продължат и през 2020г.
С реализацията на проекта, ще бъде разкрит нов медицински център във Върбица.
След изпълнението на строително-монтажните дейности ще се разкрие болнично заведение със
стационар от 10 легла, което е необходимо заради отдалечеността на Върбица. Има села в
общината, за които болницата във Велики Преслав е на повече от 40 км, а областната в Шумен
е на над 70 км.
През 2019г. се извърши ремонт и обновяване на здравните служби в селата: Крайгорци,
Божурово, Станянци, Менгишево, Конево, Сушина, Методиево, Маломир, Бяла река и
Тушовица.
Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги
Дейност:
Повишаване броя на медицинския персонал;
През 2019г. осигуряват здравни грижи на населението 4 индивидуални практики за първична
извънболнична медицинска помощ, 3 индивидуални практики за първична дентална помощ,
лаборатория за изследване на кръв и урина и 1 Център за спешна медицинска помощ.
Дейност:
Осигуряване на мобилност на медицинските услуги.
През 2019 г. със съдействието на ОА –Върбица са осигурени безплатни прегледи за рак на
гърдата на 300 жени от различни възрасти част от тях здравно неосигурени и извършени
безплатни изследвания на простата на над 70 мъже.

Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността
Дейност:
Разширяване дейността и капацитета на Домашен социален патронаж;
Община Върбица през 2019 г. с реализирането на проект "Осигуряване на топъл обяд в
Община Върбица" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
Приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд”, разшири дейността на капацитета на
съществуващият до момента Домашен социален патронаж, като социалната услуга се
предоставя на общо 825 лица изпаднали в нужда във всички населени места на територията на
община Върбица.
Дейност:
-Предоставяне на услугата „Личен асистент”;
На 22 декември 2018г. Община Върбица
сключи споразумение с Агенция социално
подпомагане за осигуряване на средства за личен асистент с цел осигуряване на непрекъсване
на предоставяните услуги в домашна среда след приключването на проект по ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020” №BG05M9OР001-2.0020203-С001 “Право на независим живот в Община Върбица” на общата стойност 499 749,79 лв. с
вкл. ДДС и период на изпълнение: от 01.02.2016 г. до 31.12.2017г.
През 2019г. са назначени още 90 лични асистенти, като общия брой на обслужваните
потребителя е 90.
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Чрез предоставяне на услугата „личен асистент” се подобрява качеството на живот и ще се
подпомогнат възможностите им за независимост и за социално включване на потребителите.
През септември 2019г. се сключи споразумение между Община Върбица, Агенция социално
подпомагане и Национален осигурителен институт по механизма за лична помощ, с който се
осигуряват лични асистенти на ползвателите на лична помощ, които са:
1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или
степен на трайно намалена работоспособност;
2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или
степен на трайно намалена работоспособност;
3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане
или степен на трайно намалена работоспособност
Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността
му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да
компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му
права и пълноценно участие в обществото.
Община Върбица към 31.12.2019г. има наети 39 лични асистенти по Закона за лична помощ,
като броят им постоянно нараства.
Дейност:
Обществени трапезарии за социално слаби лица.
Община Върбица през 2016г. кандидатства за финансиране по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане, Приоритетна ос Осигуряване на топъл обяд, процедура
"Осигуряване на топъл обяд - 2016" Код на процедура BG05FMOP001-3.002 проектно
предложение "Осигуряване на топъл обяд в Община Върбица".
Основна цел на проекта е да бъде осигурен безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица, които са
изпаднали в неблагоприятно социално положение.
Проектното предложение отговаря на заложените мерки за разширяване и създаване на нови,
съобразени с потребностите на хората, социални услуги в Общинския план за развитие на
община Върбица 2014-2020. Храната за потребителите се приготвя от Домашен социален
патронаж в гр.Върбица, който е с дългогодишен опит в предоставянето на социалната услуга на
възрастни хора, изразяваща се в ежедневна доставка на топла храна по домовете, съобразена с
изискванията за рационално хранене.
Основните целеви групи на които се предоставя топъл обяд са:
- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане;
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от
съответната дирекция „Социално подпомагане“;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и
възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
- Скитащи и бездомни деца и лица.
Социалната услуга „Обществена трапезария“ се предоставя на потребители във всички населени
места на територията на общината.
С реализирането на проекта се осигури топъл обяд на общо 825 лица от избраните по горе
целеви групи.
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Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура
Дейност:
- Изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица в
курорта;
Изграденият по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.,
„Многофункционален спортен комплекс” в КК-Върбица, бе официално отворен за посетители.
През 2019г. Комплексът функционира успешно и приема своите посетители, местни младежи и
спортни клубове от цялата страна.
Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове.
Дейност:
- Подкрепа за развитие на местни спортните клубове и млади спортни таланти;
През 2019г. в община Върбица създаденият едноименен клуб по футбол има проведени общо
25 футболни срещи от които 15 победи, 5 равни и 5 загуби.
Дейност:
- Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора.
Местната комисия за противообществени прояви работи в тясна връзка с РУ на МВР гр.
Върбица. Разглеждат се възпитателни дела и се налагат възпитателни мерки по ЗБ ППМН,
Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Върбица,
която има за цел да осигури спокойствие на гражданите.
В заключение трябва да се отбележи, че в Общинска администрация – гр.Върбица няма
специфично обособени механизми за събиране, обработка и анализ на данни. Общоприетата
практика е винаги да се отделя максималното от общинския бюджет за подобряване условията
на живот на гражданите живеещи на територията на общината. В последните години
финансиране на различни видове дейности се търси предимно чрез проекти към Оперативните
програми на ЕС и други донорски програми, а по-специално през последната година това се
наложи като основен източник поради съкращаване на бюджетните средства. Като резултат от
всичко това, основна пречка пред осъществяване на Общинския план за развитие може да се
отбележи липсата на средства и амортизацията на инфраструктурата на територията на
общината, подобряване състоянието на която пък от друга страна изисква значителен обем
средства. Попадането в този омагьосан кръг наложи изпълнението на по-дребномащабни мерки,
които от своя страна са не по-маловажни, но недостатъчни за задоволяване на обществените
нужди и потребности.
Основни проблеми остават застаряващото население, миграцията и безработицата. Има
съществен напредък в обновяването на техническите и социални инфраструктури. Слабост на
този етап отчитаме при реализиране на проекти за насърчаване на заетостта, както и по проекти
и дейности в сферата на здравеопазването, с бенефициент МЗ и в сферата на опазване на
културното наследство с бенефициент МК.
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Препис!
РЕШЕНИЕ:№2
по протокол №7 от 27.03.2020 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 45 / 20.02.2020 г. Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Приемане на отчет за изпълнение на „Дългосрочна стратегия за
интегрирано развитие на туризма в община Върбица 2014-2020 г.” през 2019 г.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16
На основание чл. 21 ал.1, т. 12 и т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№2
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за туризма приема:
Отчет за изпълнение на „Дългосрочна стратегия за интегрирано развитие на туризма в община
Върбица 2014-2020 г.” през 2019 г.
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О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н
ул. “Септемврийско въстание” 40, тел: 05391/21-31; факс: 05391/ 20-05

ОТЧЕТ
За изпълнението на Дългосрочната Стратегия за интегрирано развитие
на туризма в община Върбица през 2019г.

Дългосрочната Стратегия за интегрирано развитие на туризма в община Върбица е разработена
в съответствие с чл.11 от Закона за туризма и е приета с Решение № 6 по Протокол №4 от
17.07.2014г. от редовно заседание на Общински съвет-Върбица. Тя е ключов документ, който
дефинира политиката за развитие на туризма в общината.
Съгласно нормативните разпоредби на Закона за туризма:
Стратегиите се приемат от Общинския съвет, който контролира изпълнението им. Кметът на
общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Стратегиите за
интегрирано развитие на туризма, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и
актуализиране.
Община Върбица разполага с уникални възможности за практикуване на различни видове
туризъм - здравен, балнеоложки, еко-, къмпинг-, културно-исторически, приключенски, ловен,
риболовен, селски, спортен и конгресен туризъм. За съжаление потенциалът на общината не е
използван пълноценно до момента и туризмът остава един от слабо развитите сектори в
местната икономика.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА ПРЕЗ 2019г.
Специфична цел 1. Възстановяване и развитие на Курортен комплекс “Върбица” като
желана дестинация за рекреация, балнеология, спорт, лов, къмпинг–, еко- и
приключенски туризъм.
Мярка 1.3. Оползотворяване потенциала на трите минерални извора
1.3.1. Регистрация в МОСВ на минералните извори в курорта и до хижата
1.3.2. Получаване право на ползване на минералната вода от Община Върбица
1.3.3. Благоустрояване на местата с минералните извори
1.3.4. Постоянно наблюдение, контрол и изследване на качествата на минералните води
Със Заповед №РД-293 от 18.05.2018г. на Министъра на околната среда и водите за
утвърждаване на експлоатационните ресурси на НМВ „Върбица” в К.К. „Върбица“,
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общ.Върбица – публична общинска собственост след отправено искане от страна на Община
Върбица е утвърден технически възможният дебит на водовземните съоръжения както следва:
Водовземно съоръжение
КЕИ „Минералната вода“

Технически
възможен дебит,
l/s
0,032

КЕИ „Солената вода”

0,007

Допустима кота на
динамичното водно
ниво
Изливане на кота
321,19
Изливане на кота
301,56

Температура, t°C
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През 2018г. във връзка с отправено искане от Община Върбица до МОСВ е стартирана
процедура по издаване на балнеологична оценка на минералната вода от КЕИ „Минералната
вода”, извършени са съответните пробонабирания съобразно нормативните изисквания и са
съставени необходимите протоколи от извършените лабораторни анализи. Въз основа на
резултатите от лабораторните анализи е издадена Балнеологична оценка №130 от 12.06.2019г.
от Министъра на здравеопазването.
Общата минерализация на минералната водата от КЕИ „Минералната вода” е 1680 mg/l.
Характеризира се като студена, високо минерализирана, въглекисела хлоридно
хидрокарбонатно-натриева-калциева вода, без санитарно-химични и микробиологични
признаци на замърсяване. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря
на изискванията на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите.
Лечебно-профилактичните свойства на водата се определят от високата минерализация,
наличието на въглекисели хлоридно хидрокарбонатно-натриево-калциеви йони.
ФИЗИКО – ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Външен вид: Водата е бистра, безцветна, без вкус с мирис на сероводород.
eq%
1.Аниони
mg/l
eq%
2.Катиони mg/l
+
Fˉ
0,39
0,080
NH4
<0,05
0,000
Clˉ
549,58
60,219
Ca²+
137,27 30,042
SO4²ˉ
39,30
3,178
Mg2+
23,71
8,559
CO3²ˉ
<6,00
0,000
Na+
320,31 61,105
HCO3ˉ
573,57
36,524
K+
2,60
0,292
HSiO3ˉ
Fe-общо
0,04
0,003
NO2ˉ
<0,05
0,000
Li+
<0,05
0,000
2+
NO3ˉ
<1,00
0,000
Mn
<0,02
0,000
Сума:
1162,84 ~100,00
Сума:
483,93 ~100,00
Сух остатък при 180°С
Сух остатък при 260°С
Електропроводимост при
25°С
Активна реакция pH
Обща минерализация

1218
mg/l
1197
mg/l
2200
μϨ/cm
6,99
1680
mg/l
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Метасилициева киселина
H2SiO3
Въглероден диоксид
Окисляеми
йони
съединения
Дебит
Температура

серни

33,29
mg/l
52,80mg/l
13,80
mg/l
0,032 l/s
13°С

РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Обща αактивност

0,209±0,066
Bq/l

Естествен уран

0,0097±0,0019
mg/l

Обща βактивност

0,590±0,190
Bq/l

Обща индикативна
доза

<0.10mSv/year

Радий - 226

0,118±0,035
Bq/l

ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПИТЕЙНО БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ И БАЛНЕОПРОФИЛАКТИКА:
При стомашно-чревни /хронични гастрити, язвена болест, ентероколити и др./, жлъчночернодробни /жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангии, хронични хепатити,
дискинезии на жлъчните пътища и др./, бъбречно-урологични /хронични пиелонефрити,
хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза и др./ и метаболитни заболявания /подагра,
затлъстяване, захарен диабет и др./.
Противопоказания за питейно балнеолечение: до 6 месеца след кръвоизлив от стомашночревния тракт.
Използването на минералната вода за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика е по
лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки.
ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ВЪНШНО БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ И БАЛНЕОПРОФИЛАКТИКА:
При дегенеративни и възпалителни /в ремисия/ ставни заболявания /артрозоартрити,
коксартрози, ревматоиден артрит и др./, заболявания на периферната нервна система
/дископатии, радикулити, плексити и др./ и ортопедични заболявания /за раздвижване при
посттравматичини и постоперативни състояния/.
Противопоказания за външно балнеолечение: специфични заболявания; онкологични
заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен стадий и декомпенсирана
функция на органи и системи; ХИБС-ритъмни нарушения; епилепсия.
В своя край е и процедурата по издаване на сертификат и балнеологична оценка на КЕИ
„Солената вода”. Извършени са всичките необходими пробонабирания и изпитвания на водата
от модоизточника изготвени са необходимите протоколи и са внесени по съответният ред в
Министерство на здравеопазването.
Вход е и процедурата по съгласуване и одобрение на израбетеният проект на санитарноохранителна зона около водоизточниците от НМВ „Върбица” , който е внесен по съответният
ред в МОСВ за процедура по Наредба 3 за утвърждаване на СОЗ.
Специфична цел 2. Подобряване и разширяване на туристическия потенциал на язовир
“Тича”.
Мярка 2.2. Подобряване на техническите инфраструктури в с. Ловец и с. Сушина
2.2.1. Ремонт на пътната инфраструктура, уличните настилки и тротоари
През 2019г. е подобрено състоянието на инфраструктурата в с.Сушина чрез изпълнението на
следните обекти:
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1.ОБЕКТ: улица „Свобода“с.Сушина от О.Т.33-О.Т.32-О.Т.31 с ширина от бордюр до бордюр,
от О.Т.31-О.Т.30 ширина 4.50м,от към бурдюра,d =5.00см ;
2. ОБЕКТ:„ улица „Балкан “с.Сушина от О.Т.55 -О.Т.56-О.Т.58-О.Т.59 ширина=4.00 ,d
=4.00см
3. ОБЕКТ:„ улица „Шипка“с.Сушина от -О.Т.56-О.Т.57-О.Т.81 -О.Т.82 с ширина от бордюр до
бордюр ,d =5.00см
4. ОБЕКТ:„улица "Септември" с.Сушина от -О.Т.82-О.Т.97-О.Т.53-О.Т.52-О.Т.31 с ширина от
бордюр до бордюр, d =5.00см
5. ОБЕКТ:„ улица „Хан Аспарух“с.Бяла река от О.Т.158- О.Т.162, с ширина от бордюр до
бордюр d =4.00см;
6. ОБЕКТ:„ улица "Христо Ботев" с.Сушина от -О.Т.32-О.Т.49-О.Т.48 с ширина 4.5м до
бордюр, d =4.00см;
7. ОБЕКТ "Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, частична хоризонтална маркировка и
вертикална сигнализация на Път IV-70043, с.Сушина Община Върбица.
Специфична цел 3. Реставрация, консервация и социализиране на археологически обекти
и културно-исторически паметници и превръщането им в туристически атракции
Мярка 3.1. Проучване, реставрация и консервация на археологически обекти
3.1.1. Реставрация и консервация на части от Праисторическо селище при с. Иваново (обекта
попада в частен имот и са необходими отчуждителни процедури)
Селищна могила „Банята” при с. Иваново е сред малкото проучвани праисторически обекти с
особена значимост за ранната история на региона и информация за селищната система по
долината на река Камчия.
Селищна могила „Банята” е висока 6,5 м и е разположена в североизточния край на с. Иваново,
общ. Върбица, върху площ от 8 дка. Тя представлява затворен комплекс от селище, крепостна
стена (ров и палисада) и некропол, за който има податки, че е разположен западно от селището.
Обектът се проучва с археологически разкопки в периода 2008 – 2016 г. По време на разкопките
са разкрити частично жилища от седем жилищни хоризонта. Селището е просъществувало през
каменно-медната епоха (втора половина на 5 хил. г. пр. Хр.). Сред най-интересните находки са
богата колекция от 63 бр. керамични модели на сгради и значителен брой рогови брадви.
Археологическите проучвания продължиха и през 2019г. под ръководството на д-р Светлана
Венелинова – н.с. в РИМ-Шумен.
3.1.2. Консервация и частично възстановяване на Праисторическо селище и каменна
крепостна стена в с. Сушина – на полуостров и през част от годината остров в язовира
Праисторическата селищна могила „Нуриюк” се е образувала от продължителното обитаване на
селище през каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.). Тя има елипсовидна форма и заема площ
от около 5 дка. При строителството на язовир Тича през 60-те години попада в неговата чаша и
ежегодно се разрушава от промените в нивото на водата. През 2007 г., поради рязкото спадане
нивото на язовира, на повърхността се появяват човешки кости от некропола на могилата.
Тогава започват спасителни проучвания с научен ръководител доц. д-р Стефан Чохаджиев. За
два кратки археологически сезона (2007-2008 г.) и през 2015 г. са проучени 15 гроба от този
некропол. Предвид ежегодното разрушаване на могилата, през следващите години са
провеждани редовни археологически проучвания и на селищната могила, които продължиха и
през 2019г. Най-значим резултат от тях е разкриването на внушително каменно отбранително
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съоръжение. По време на разкопките до този момент са открити около 3000 артефакта с
изключителна научна и експозиционна стойност.
Специфична цел 4. Разнообразяване на туристическото предлагане - атракции,
съпътстващи дейности и услуги, събития, фестивали и др., представящи богатството на
Върбишкия край.
Мярка 4.2. Организиране на събития, фестивали и др., представящи богатството на
Върбишкия край.
4.2.3. Организиране на есенно изложение на животни
През 2019г. на територията на град Върбица се проведе Традиционният Есенен Панаир,
които е атракция, както за гостите на града така и за местните жители. Той се провежда
ежегодно през месец септември. Част от панаира са и провежданите в последният ден конни
надбягвания и борби.
Специфична цел 5. Административно и информационно обслужване, кадрово
обезпечаване на туризма, маркетинг и реклама
Мярка 5.1. Администриране и управление на туризма в община Върбица
5.1.3. Категоризация на всички туристически обекти и включване в националния регистър
През 2019г. са постъпили 6 броя заявления за категоризиране на туристически обекти на
територията на общината. След проведените законоустановени процедури са издадени 5бр.
удостоверение за определяне на категория на места за настаняване и 1бр. удостоверение за
категоризация на питейно заведение по Закона за туризма.

В заключение може да се каже, че наблюдението и оценката на Стратегията за интегрирано
развитие на туризма, като неделима част от местната туристическа политика се извършва с цел
постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането,
управлението и ресурсното осигуряване на изпълнението й.
Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на всички документи, които
допринасят за развитието на туризма в община Върбица.
Реализирането на Стратегията за интегрирано развитие на туризма в община Върбица е
непрекъснат процес на изпълнение на дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. Отчита
се натрупания опит, трудностите и неуспехите, извършват се корекции на съществуващите вече
насоки за развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства и промени във вътрешната
и външна инвестиционна среда.
Главните рискове за постигането на стратегическите цели са свързани с комплекс от фактори,
които до голяма степен са трудно предвидими в бъдещето.
Стратегията за интегрирано развитие на туризма е динамичен и отворен документи. Тя може
периодично да бъдат допълвана, съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината,
в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.
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Препис!
РЕШЕНИЕ:№3
по протокол №7 от 27.03.2020 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 46 / 20.02.2020 г. Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2020 г.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№3
Общински съвет град Върбица на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЗДет. и чл.3 от Правилника за прилагане на Закон за закрила на детето
приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.
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Приложение: Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

24

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
В ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права,
е намерила израз в Закона за закрила на детето. Този закон урежда праватa и мерките за закрила на детето, органите на държавата
и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически
лица с нестопанска цел, и физически лица в такива дейности. Държавата защитава и гарантира основните права на детето във
всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и
психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на
възгледите и сигурност.
В Закона за закрила на детето е изразена държавната политика за развитие на системата за грижи за деца, заявена е и
необходимостта от промяна по отношение грижите за децата. Институционалната грижа постепенно трябва да бъде изместена от
алтернативни форми на грижи и услуги, насочени към създаване на условия за отглеждане на всички деца в семейна среда.
І. Въведениe
Настоящата Общинска програма за закрила на детето в Община Върбица за 2020 г. е разработена въз основа на Конвенцията за
правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2019 – 2030 година, Стратегия за развитие на социалните услуги на
Община Върбица и принципите в Закона за закрила на детето и цели синхронизиране на действията на държавната, местната власт
и неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Върбица.
ІІ. Приоритетни области:
За защита на най-добрия интерес на детето е необходимо:
- създаване и поддържане на безопасна и здравословна среда, която да гарантира физическото, психическото и социалното
развитие на детето;
- проява на разбиране и уважение към всяко дете;
- ефективна работа по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;
- приемна грижа за деца – намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции и тяхната реинтеграция в
биологични/осиновителни семейства;
- осигуряване подкрепа на детето при изразяване мнението му по всички въпроси, касаещи правата и интересите му;
- недопускане дискриминация на децата, основана на етнически произход, религия, пол, език, способности, социален статус,
поведение;
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- грижа за деца с увреждания, чрез създаване и предоставяне на подходящи социални услуги в общността;
- превенция на противообществени прояви;
- повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
- превенция попадането на децата на улицата, както и включването им в най - тежки форми на детски труд;
- социално включване и развитие на интегрираното обучение и осигуряване на равен достъп до качество на образованието на
децата и учениците със специални образователни потребности;
IІІ. Визия:
- защита висшите интереси на детето;
- отглеждане на детето в семейна среда;
- зачитане и уважение личността на детето;
ІV. Принципи:
- осигуряване достоен начин на живот на детето;
- интересите на детето са от първостепенно значение при намеса в неговия живот;
- гарантиране на гражданските и политическите права на детето;
- зачитане мнението на детето по въпроси, пряко касаещи личността му;
- защита на детето от насилие - физическо, психическо, емоционално отглеждане на детето в семейна среда;
- специална закрила на дете в риск или с изявени дарби;
- насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето;
- подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества;
- грижа за тяхната професионална квалификация;
V. Стратегическа цел:
Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта,
социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа и
културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.
Повишаване благосъстоянието, качеството на живот и гарантиране законните интереси на всички деца на територията на община
Върбица.
VI. Основни задачи:
- работа по превенция на изоставянето на деца;
- реинтеграция на деца в семейна среда;
- подкрепа на семейства с деца в неравностойно социално положение;
- гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална реализация;
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- осигуряване условия и подкрепяща среда за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в детски
градини и училища;
- подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, малтретирани деца и др.;
- повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
- предотвратяване отпадането на деца от училище;
- намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;
- развиване на услуги за деца с увреждания и намаляване на социалната им изолация;
- партньорско сътрудничество между ведомства, институции и организации, насочено към помощ и подкрепа за деца с
отклоняващо се поведение;
- превенция на детска престъпност;
- превенция отпадане от училище на децата, подлежащи на задължително обучение;
- повишаване здравната култура на децата;
Програмата няма претенции за изчерпателност, тя може да се допълва и развива при възниканала необходимост.

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

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ ОРГАНИ

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ

СРОК

ПАРТНЬОРИ

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

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

Дирекция “ Социално подпомагане”ОЗД
Участък - гр. Върбица
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В рамките на утвърдения
бюджет

31.12.2020

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

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

4.Превенция на ранната
бременност

2.1.Осведомяване на семействата за
съществуващите алтернативни услуги и
за новосъздадените алтернативни услуги,
чрез провеждане на беседи и
разпространение на брошури сред
местното население.
2.2. Развиване на социални услуги на
територията на община Върбица изграждане на ЦНСТ и ЦОП.

Дирекция “ СП “ – ОЗД
Община
НПО

В рамките на общинския
бюджет
Външни донори

31.12.2020

Община
НПО

В рамките на общинския
бюджет
ДДД, Европейски
програми

31.12.2020

3.1.Анализиране потребностите от
социални услуги за деца и семейства на
местно ниво и разработване на местна
политика за развитието им.
3.2.Популяризиране и развитие на
приемната грижа на местно ниво , като са
заложени 2 броя приемни семейства
3.3. Консултиране насочено към
подобряване качеството на грижи за
настанените деца в семейства на роднини
и близки или приемни семейства

Дирекция “ СП” – ОЗД
Общинска администрация

Не е необходимо

31.12.2020

Дирекция “СП” – ОЗД
Общинска администрация

Не е необходимо

31.12.2020

Дирекции “ СП” – ОЗД

Финансиране – рамките
на утвърдения бюджет

31.12.2019

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

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

В рамките на общинския
бюджет
Външни донори

31.12.2020

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

1.1.Установяване броя на децата на
улицата в Община Върбица

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

1.2.Планиране на работата с деца на
улицата

Дирекция “ СП” – ОЗД,
МКБППМН

Не е необходимо

31.12.2020

Не е необходимо
финансиране

31.12.2020

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

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

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

Дирекция”СП”- ОЗД
Училищни ръководства
Община, НПО

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2020

1.2.Да се изработят информационни
материали по превенция на насилието

Дирекция”СП”- ОЗД
Училищни ръководства
Община, НПО

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2020

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

В рамките на бюджета на
отговорните институции

31.12.2020

Училищни ръководства
Дирекция”СП”- ОЗД

Не е необходимо

31.12.2020

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

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

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

Училищни ръководства
Общопрактикуващи лекари
Медицински работници
работещи в училищата
Здравни медиатори

Не е необходимо

31.12.2020

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

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

Училищни ръководства
Представители на Полицейското
управление

Не е необходимо

31.12.2020
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4.2. Организиране на състезания,
викторини,конкурси, изложби, забавни
игри свързани с прилагането на
правилата за безопасност на движението
по пътищата

Училищни ръководства
Община
Дирекция”СП” –ОЗД

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2020

Дирекции “ СП” – ОЗД

В рамките на утвърдения
бюджет

31.12.2020

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

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

31.12.2020

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

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

Училищни ръководства
Община

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2020

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

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

Училищни ръководства
Община

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2020

2.2.Привличане на специалисти в
Община Върбица , за работа с деца със

Училищни ръководства
Община

В рамките на общински
бюджет

31.12.2020

5. Повишаване на професионалната
компетентност на специалистите
работещи с деца за разпознаване
белезите на насилие и незабавно
сигнализиране на случаите на
насилие
6. Развиване на услуги насочени към
превенция на насилието и
възстановяване и реинтеграция в
семейството, училището и
обществото на деца жертви на
насилие,особено сексуално насилие ,
трафик, най-тежки форми на детски
труд
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31.12.2020

31.12.2020

специални образователни потребности –
ресурсни учители, ресурсни групи към
училищата

3. Разработване на механизъм за
проследяване на записването и
движението в образователната
система на децата

Външни донори

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

Общопрактикуващи лекари
Дирекция”СП” – ОЗД
Училищни ръководства

Не е необходимо

31.12.2020

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

Община, училищни ръководства,
експерти по образованието,НПО

В рамките на бюджета
външни донори

31.12.2020

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

Община, експерти по
образованието,училищни
ръководства

Финансиране – в рамките
на утвърдения бюджет

31.12.2020

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

Училищни ръководства, експерти
по образованието

Финансиране – в рамките
на утвърдения бюджет,
НПО

31.12.2020

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

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

Училищни ръководства
Общопрактикуващи лекари
Община

Не е необходимо

31.12.2020

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

Училищни ръководства
Общопрактикуващи лекари

В рамките на общински
бюджет
Външни донори

31.12.2020

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

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

Училищни ръководства, ОПЛ,
ОЗД, МКБППМН

В рамките на утвърдения
бюджет

31.12.2020

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

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

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

Не е необходимо

31.12.2020
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Препис!
РЕШЕНИЕ:№4
по протокол №7 от 27.03.2020 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 47 / 20.02.2020 г. от Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Актуализиране на Общинския план за действие за интегриране на
ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Върбица (2015-2020)

Общ брой присъстващи общински съветници – 16

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№4
Приема Актуализиран Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите,
живеещи в сходна на ромите ситуация в община Върбица (2015-2020).
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ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА (2015 – 2020)
1. ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

Цели
1.Гарантиране правото
на равен достъп до
качествено образование,
включително чрез
интеграция на ромски
деца и ученици в
етнически смесени
детски градини и
училища на територията
на общината.

2.Превенция на отпадане
от училище на ромските
ученици

Задачи
1.1.Обучение в
дух на толерантност и
недискриминация в
детските градини и
училищата
1.2.Подготовка на децата в
ранна детска възраст (3-6
години) за бъдещо
пълноценно включване в
образователния процес,
особено на деца от
малцинствени етнически
групи
2.1.Осигуряване на
обективни и надеждни
инструменти в системата
на предучилищното и
училищното образование
2.2.Ограмотяване на
младежи-роми

Отговорни
институции

Дейности

Времеви
период

Финансиране

1.1.1.Осъществяване на обучения в
дух на толерантност, чрез
съхраняване и развитие на
културната идентичност на децата в
уязвимо положение
1.2.1.Пълно обхващане на 5 и 6
годишните в подготвителни групи

Училища
ДГ

2015-2020

Средства и източник
на финансиране
Бюджети на училища
Средства по програми и
проекти

Община
ДГ

2015-2020

В рамките на
Общинския бюджет

2.1.1.Осигуряване на редовна
посещаемост и задържане в ДГ и
училищата чрез провеждане на
целодневна организация на учебния
процес за децата и учениците от IVIII клас и подготвителните групи
на ДГ
2.2.1.Обучение

МОН
Община
Училища
ДГ

2015-2020

Европейски програми и
проекти
Национален бюджет

Брой обхванати
деца и ученици

МОН
Община
Бюро по
труда
Училища

2015-2020

Европейски програми и
проекти
Национален бюджет

Брой обучени
лица
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Индикатори
Брой обучения,
Брой деца,
включени в
обучения и
др.мероприятия
% обхванати
деца

2.3.Създаване на
подкрепяща и
привлекателна среда в
училища и детски градини

2.3.1.Подпомагане на децата и
учениците от социално слаби
семейства с учебни помагала и други
необходими вещи.

Община
Училища
ДГ

2015-2020

2.3.2.Ремонт и обновяване на МТБ в
училища и ДГ

3.Обучение в дух на
толерантност и
недискриминация в
детските градини и в
училищата, чрез
съхраняване и развиване
на културната
идентичност на деца и
ученици от ромски
произход

3.1.Формиране на
извънкласни форми за
занимания по интереси
свързани със съхраняване
на етническата
идентичности и
популяризиране на
традиционни танци,
занаяти и обичаи

3.1.1.Създаване на клубове по
интереси;

4.Приобщаване и
приемане на родителите
- роми към
образователния процес и
засилване на участието
им в училищния живот

4.1.Повишаване на
ангажимента на
родителите от
малцинствата и засилване
на тяхното сътрудничество
с училищата и детските
градини
4.2.Обучение на
родителите на децата от
ромската общност с цел
засилване на родителската
роля в процеса на
възпитаване, образоване и
здравно развитие
5.1.Прилагане на система
от стимули и мерки за
въвеждане на
интеркултурно
образование във всички
етапи

5.Усъвършенстване на
образователните условия
за качествено
образование, на
квалификацията на
педагогическите

Европейски програми и
фондове, БЧК

Брой
подпомогнати
социално слаби
семейства.

Европейски програми и
фондове, ОПРР

Брой
подкрепени
училища.

Община
Училища
ДГ

2015-2020

В рамките на
училищните бюджети
Средства по програми
и проекти

Брой обхванати
деца

4.1.1.Ангажиране на родители на
деца и ученици от малцинствата в
училищният живот

Училища и
детски
градини

2015-2020

Не са необходими

Училища
и детски
градини

4.2.1.Разработване на програми и
провеждане на обучение

Община
Училища
ДГ

2015-2020

Бюджети на училища
Средства по програми и
проекти

Брой обучени
родители

5.1.1.При определяне на
диференцираното заплащане в
картите за оценка да се включи
компонент „интеркултурна
компетентност”

В рамките на
държавния и
общинския
бюджет

2015-2020

В рамките на
държавния и
общинския бюджет
Училищен бюджет

Оценка по
компонента

3.1.2.Сформиране на групи по
свободно избираема подготовка
(СИП) в областта на културата,
фолклора и традициите на
различните етноси, танцови
формации; изкуства;
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специалисти за
взаимодействие в
мултиетническа
образователна среда,
интеркултурна
компетентност у
директорите, учителите
и другите педагогически
специалисти

5.2.Формиране на
интеркултурна
компетентност на
директори, учители и
други педагогически
специалисти

5.2.1.Квалификация на учители,
директори и други педагогически
специалисти за работа в
мултикултурна среда

МОН
Община
Училища
ДГ

2015-2020

Бюджети на училища
Средства по програми и
проекти

Брой обучени
учители

2. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цели
1.Подобряване на
здравната помощ за
децата в предучилищна
възраст

Задачи
1.1.Повишаване обхвата с
имунизации

Дейности
1.1.1. Провеждане на беседи на
родителите за значението на
имунизациите
1.1.2. Провеждане на кампании за
имунизиране на населението,
особено на децата с непълен
имунизационен статус

2.Подобряване на
профилактичните
дейности сред ромското
население

2.1.Повишаване обхвата от
ромското население с
имунизации

2.1.1. Провеждане на беседи от
необходимостта от ваксиниране
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Отговорни
институции

Времеви
период

Медицинските
специалисти в
училищата и
детските
градини
Личните
лекари
Здравен
медиатор
Медицинските
специалисти в
училищата и
детските
градини
Личните
лекари
Здравен

Финансиране

2015-2020

Средства и източник
на финансиране
Не са необходими

Брой беседи

2015-2020

Не са необходими

Брой беседи

Индикатори

медиатор

3. Повишаване на
здравните знания и
информираността на
ромското население

3.1.Организиране на
здравно-образователни
мероприятия с лица от
ромски произход относно
значението на
профилактичните
прегледи за опазване
здравето на населението

3.1.1.Запознаване с начините за
предпазване с най-разпространените
инфекциозни болести - хепатит,
туберкулоза, чревни инфекции и др.
и социално значими заболявания сърдечно-съдови, мозъчно съдови и
др.
3.1.2.Организиране на обучителни
курсове с млади хора от ромски
произход, както и с техните
родители относно ранните бракове,
начини за предпазване от ранна
и нежелана бременност,
профилактика на СПИН и др.

3.2.Включване на
представители на
уязвимите малцинства в
здравната система

3.2.1.Назначаване на здравен
медиатор и осигуряване на
обучение.

РЗИ
МКБППМН
Медицинските
специалисти в
училищата и
детските
градини
Личните
лекари
Здравен
медиатор

2015-2020

РЗИ
Община

2015-2020

Не са необходими

Брой кампании

Не са необходими

Брой курсове

От държавния бюджет

Брой здравни
медиатори

3. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Цели
1. Подобряване на
жилищните условия
на социално слаби
ромски и други
уязвими семейства

Задачи

Отговорни
институции

Дейности

Времеви
период

1.1. Подобряване
жилищните условия

1.1.1. Уреждане въпросите със
собствеността на терена
Публично общинска собственост

Община

2015-2020

1.2.Изграждане и

1.2.1.Определяне на терени

Община

2015-2020
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Финансиране
Средства и
източник на
Индикатори
финансиране
В рамките на
общинския бюджет

Проекти по

Брой семейства

2.Подобряване на
техническата
инфраструктура

узаконяване на ромски
жилища

Строителство на социални
жилища

2.1.Подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктура,
асфалтиране на улици,
изграждане на тротоари,
реконструиране на В и К
мрежи, изграждане на
детски площадки

2.1.1.Проектиране и изграждане
на техническа инфраструктураводоснабдяване, улична мрежа и
благоустрояване на населени
места с преобладаващо ромско
население

Община

2.1.2.Благоустрояване на детски
площадки в населени места с
население от малцинствени
групи, където има училище или
детска градина

Община

2015-2020

2015-2020

оперативни програми
ОПРР
ПРСР
Държавен бюджет
Проекти по
оперативни програми
Общински бюджет
Държавен бюджет
Проекти по
оперативни програми
Общински бюджет

настанени в
социални
жилища
Реализирано
проектиране и
изпълнение

Брой построени
детски
площадки

4. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ

Цели
1. Осигуряване на
достъп на ромите до
пазара на труда

Задачи
1.1. Осигуряване на
заетост на ромите,
търсещи работа

1.2. Осигуряване заетост
на уязвими групи чрез
обучение.

1.3. Включване на
нискообразовани и
неквалифицирани
граждани в пазара на

Отговорна
институция

Дейности

Времеви
период

Финансиране
Средства и
източник на
Индикатори
финансиране
Средства по
Брой лица с
програми и проекти
осигурена заетост

1.1.1.Насърчаване на заетостта
чрез програми и мерки по реда на
ЗНЗ в рамките на годишните
програми за обучение по
Националния план за действие по
заетостта (НПДЗ) и др. планове
1.2.1. Организиране на
обучителни курсове за
професионална квалификация за
безработни лица.

Общината
съвместно с
Д „БТ”

2015-2020

ДБТ
Община

2015-2020

Мерки, програми и
проекти
Национален бюджет

Брой лица
включени в
квалификационни
курсове.

1.2.2. Осигуряване на възможност
за заетост, в т. ч. чиракуване и
стажуване след преминатите
обучителни курсове
1.3.1. Предоставяне на стимули на
работодатели за наемането на
безработни младежи

ДБТ
Община

2015-2020

Оперативна програма
„Развитие на
човешките ресурси”

Брой осигурени
работни места.

ДБТ
Община

2015-2020

ОПРЧР

Брой осигурени
работни места.
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труда

1.4. Включване на роми
със средно и висше
образование в пазара на
труда

2.Активиране на
неактивни и
обезкуражени лица

2.1.Общностна работа за
мотивиране на неактивни
и обезкуражени лица от
уязвимите групи за
регистрация в ДБТ и
включване в легалния
пазар на труда

1.3.2. Включване на роми в
заетост и мерки като „Развитие“
по програма РЧР

ДБТ
Община

2015-2020

Държавен бюджет,
ОПРЧР

Брой осигурени
работни места

1.3.3. Национална програма „От
социални помощи към
осигуряване на заетост”

ДБТ
Община

2015-2020

Държавен бюджет

Брой осигурени
работни места

1.3.4. Регионална програма за
заетост

ДБТ
Община

2015-2020

Държавен бюджет

Брой осигурени
работни места

1.4.1. Провеждане на кампании
сред местния бизнес и
институции за преодоляване на
стереотипите и наемане на
квалифицирани роми на
подходящи позиции

ДБТ
Община

2015-2020

Не са необходими

Брой достигнати
работодатели
Променени
нагласи за
наемане на работа

1.4.2. Подсигуряване на стаж за
образовани роми при подходящ
работодател

Община, ДБТ,
местен бизнес

2015-2020

ОПРЧР

Брой осигурени
работни места

2.1.1. Мотивационни кампании
сред обезкуражени, неактивни и
дълготрайно безработни лица

ДБТ
Община

2015-2020

Не са необходими

Брой достигнати
лица
Брой
новорегистрирали
се в ДБТ

Отговорна
институция

Времеви
период

5.ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Цели
1. Подобряване на
ефективността на
работа на полицейски

Задачи
1.1 Повишаване на
квалификацията за
ефективна дейност на

Дейности
1.1.1. Обучения на полицейските
служители
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РУП

2015-2020

Финансиране
Средства и източник
Индикатори
на финансиране
МВР
Брой обучени
полицейски
служители

служители в
мултиетническа среда

полицейски служители в
мултиетническа среда.

2. Съвместни
действия на
полицията и ромската
общност

2.1. Съвместни действия
на полиция и други
институции по
осъществяване на
контрол над малолетни и
непълнолетни с цел
предотвратяване на
противообществени
прояви.

2.1.1. Провеждане на срещи и
беседи в училищата, запознаване
със ЗБППМН. Изнасяне на
беседи по въпросите за агресията
сред подрастващите,
тютюнопушенето и употребата
на алкохол, домашното насилие,
общуването в Интернет и т.н.;

Община,
училища,
МКБППМН,
РУП

2015-2020

Не са необходими

Брой проведени
срещи, брой
изнесени беседи и
брой обхванати
лица.

3. Утвърждаване на
толерантни
междуетнически
отношения

3.1.Повишаване нивото
на толерантност между
децата

2.1.1.Обучение по права на
човека и права на детето в
училище;

Община
Д СП – Отдел
Закрила на
детето

2015-2020

Не са необходими

Брой обучения
Брой участници

6. КУЛТУРА И МЕДИИ

Цели
1. Постигане на
устойчивост в
резултатите на
културната
интеграция

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране
Средства и източник
Индикатори
на финансиране
Средства по програми
Брой разработени
и проекти
програми.

Задачи

Дейности

1.1.Повишаване на
възможностите за
съхраняване на ромските
традиции и култура,
неформално образование и
достъп до култура чрез
читалищата

1.1.1. Разработване и
реализиране на програми за
културна и социална
интеграция на общинско ниво
като част от областните и
общински програми за развитие

Общината
Читалищата

2015-2020

1.1.2. Институционално
укрепване на читалищата като
модерни центрове за развитие
на местната общност,
включително и ромската
1.1.3. Популяризиране на
ромската култура чрез
общинския календар

Общината
Читалищата

2015-2020

Държавен бюджет

Общината

2015-2020

Общински бюджет
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Брой културни
събития, свързани
с ромската

култура

7. СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХДИМИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПИР

Цели
1. Активизиране на ромската общност
2.Преодоляване на анти-ромските стереотипи
и създаване на подкрепяща обществена среда

Отговорна
институция

Задачи
1.1.Създаване на необходимия
административен капацитет за
прилагане на ОПИР.
2.1.Изграждане на публично
частни партньорства

3.Осъществяване на наблюдение и оценка на
изпълнението.

Времеви
период

Общината
Читалищата

2015 - 2020

Общината
Читалищата

2015-2020

Общината

2015-2020

Финансиране
Средства и източник на
Индикатори
финансиране
Средства по програми и
проекти
Не са необходими

Държавен
бюджет

Настоящият план, няма претенции за изчерпателност и пълна всеобхватност. Той е основан на доказани потребности на общността
и е основа за бъдещи дискусии и обсъждания на различни нива и от много целеви групи на потребители, за да се превърне в
реалистична дългосрочна програма за изпълнение на интеграционната политика. Същият е отворен документ и може да се
допълва, изменя и актуализира.
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА 2020
1. ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

Цели
Допълнение към
2.Превенция на отпадане
от училище и редовна
посещаемост на
ромските ученици в
училище

Задачи
Допълнение към 2.3.
Създаване на подкрепяща
и привлекателна среда в
училища и детски градини

Отговорни
институции

Дейности
2.3.3. Въвеждане на извънкласни
занимания, имащи за цел да
направят образованието достъпно и
атрактивно за ромските ученици

2.4. Засилване на
междуинституционалния
подход на работа за
превенция на отпадането
от училище

2.4.1. Прилагане на индивидуален
подход към всяко дете, отпаднало
или в риск от отпадане от училище.

2.5. Работа със
семействата в ромските
махали с цел повишаване
на доверието между
страните и промоция на
образованието, за да
изведем образованието

2.5.1.Назначаване на образователни
медиатори в училищата и детските
градини, в които преобладават деца
от уязвими общности за засилване
на работата със семействата.
2.5.2 Провеждане на срещи, беседи,
кръгли маси с общността за
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РУО
Училища
ДГ
Община

РУО
Община
Училища
Отдел
„Закрила на
детето“
Полиция
(Механизъм
за обхващане
и задържане в
образователн
ата система
на деца и
ученици)
РУО
Училища
ДГ
Община
Образователн
и медиатори

Времеви
период
2020

Финансиране
Средства и източник
на финансиране
Бюджети на училища
Средства по програми и
проекти

2020

Не се изискват

2020

Делегирани бюджети
Републикански бюджет
Общински бюджет
Средства по програми и
проекти

Индикатори
Брой детски
градини,
училища и
брой деца, за
които се
прилагат
дейностите.
Брой
допълнителни
извънкласни
форми
Брой обхванати
ученици

Брой семейства,
с които е
работено
индивидуално/г
рупово
Брой проведени

като приоритет.
Допълнение към
5.Усъвършенстване на
образователните условия
за качествено
образование, на
квалификацията на
педагогическите
специалисти за
взаимодействие в
мултиетническа
образователна среда,
развиване на
интеркултурна
компетентност у
директорите, учителите
и другите педагогически
специалисти с цел
подобряване на
образователните
постижение на
ромските ученици

Допълнение
6. Намаляване на
ранните съжителства
сред ромските младежи

Допълнение към
5.2.Формиране на
интеркултурна
компетентност на
директори, учители и
други педагогически
специалисти

5.3 Проучване и прилагане
на нови подходи за работа
и интерактивни методи в
мултикултурна среда

6.1.Работа с родители за
намаляване на общностния
натиск за ранни женитби,
повишаване на
информираността по
темата и въвличане на
ангажираните с проблема

представяне и обсъждане на ползите
от образованието и редовното
посещение в училище
5.2.2. Повишаване на компетенциите
на педагогическите специалисти за
интеркултурен образователен
процес чрез провеждане на обучения
по темата.
5.2.3. Прилагането на
интеркултурни елементи в учебния
процес и в образователната среда.
.

5.3.1. Въвеждане на нови подходи за
работа и интерактивни методи в
мултикултурна среда

6.1.1. Провеждане на съвместни
кампании (кръгла маса, срещи в
общността, беседи, ) с участието на
всички ангажирани институции,
имащи за цел да повишат
информираността и осведомеността
на общността относно последствията
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РУО
Училища
ДГ
Община

2020

Републикански бюджет
Бюджети на училища
Общински бюджет
Средства по програми и
проекти

срещи, беседи,
кръгли маси с
общността
Брой обучени
специалисти
през периода за
работа в
мултикултурна
среда
Брой детски
градини,
училища и
брой деца, за
които се
прилагат новите
елементи в
учебния процес

РУО
Училища
ДГ
Община

Община
Полиция
Прокуратура
Училища
Отдел
Закрила на
детето

2020

2020

Републикански бюджет
Бюджети на училища
Общински бюджет
Средства по програми и
проекти

6.1.1
Общински бюджет
6.1.2
Републикански бюджет
Бюджети на училища
Средства по програми и

Проучени са
нови подходи,
които се
планира да се
приложат
Брой детски
градини,
училища и
брой деца, за
които се
прилагат нови
подходи и
интерактивни
методи
6.1.1
Брой проведени
кампании срещи, кръгли
маси и беседи с
ромски ученици
и родители

институции

Допълнение
7. Повишавана на
нивото на грамотност и
на образователния ценз
сред представители на
ромските общности в
трудоспособна възраст.

7. 1. Ограмотяване на
неграмотни лица от
ромската общност в
трудоспособна възраст
7.2. Повишаване на
образователния ценз сред
представителите на
ромските общности
7.3. Повишаване на броя
на ромите, които да
продължат образованието
си във ВУЗ

от ранните бракове.
6.1.2.Въвеждане на извънкласни
занимания, имащи за цел да
направят образованието достъпно и
атрактивно за ромските момичета

7.1.1.Стартиране на курсове за
ограмотяване и други видове
краткосрочни форми за обучение
7.2.1. Провеждане на дейности за
промоция на образованието и
популяризиране на информацията за
съществуващите
задочни/самостоятелни форми за
обучение на възрастни в училищата
от региона.
7.3.1.Повишаване на
информираността и осведомеността
сред ромските младежи за
съществуващия общински
стипендиантски фонд за подкрепа на
младежи от общината за записване
във висши училища в мед.
специалности и други, от които
общината чувства необходимост и
възможност за работа в общината
след завършване
7.3.2.Провеждане на информационна
кампания – изготвяне на диплянки за
разгласа на други програми и
образователни фондове за подкрепа
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МАГ –
Върбица
Местна
общност

Община
РУО
Училища
Д „БТ“

проекти
6.1.2
Брой училища и
брой деца, за
които се
прилагат
дейностите.

2020

ОПРЧР
„Нов шанс за успех“
Други програми и
проекти
Републикански бюджет
Общински бюджет
Ромски образователен
фонд

Брой
допълнителни
извънкласни
форми
7.1.1
Брой
ограмотени
възрастни роми
7.2.1
Брой проведени
срещи с
общността и на
училища, които
са провели
такива дейности
Брой възрастни
роми, които са
се запивали в
училище под
самостоятелна/з
адочна форма в
следствие от
дейностите
7.3.1 и 7.3.2
Брой срещи с
общността, на
които са
представени
възможностите
за
съществуващия
общински фонд

и Ромски
образователен
фонд .
Брой проведени
кампании
Брой на
представители
на общността,
които са се
записали във
ВУЗ в следствие
от дейностите.
2. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цели
Допълнение
2.Подобряване на
профилактичните
дейности сред ромското
население

Задачи
2.2. Организиране на
профилактични прегледи
чрез привличане на
здравни специалисти

Отговорни
институции

Дейности
2.1.2.Провеждане на профилактични
прегледи сред трайно неосигурените
в областта на акушерогинекологията; сърдечно – съдови
заболявания и др.

РЗИ
Община
Лични лекари
Здравни
медиатори
НПО

Времеви
период
2020

Финансиране
Средства и източник
на финансиране
РЗИ
Мобилни кабинети
Републикански бюджет
Общински бюджет

Индикатори
Брой проведени
профилактични
прегледи с
неосигурени
роми
Брой на
неосигурените
роми, които са
прегледани.
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Допълнение
3. Повишаване на
здравните знания и
информираността на
ромското население

3.2.Включване на
представители на
уязвимите малцинства в
здравната система

3.2.2 Провеждане на съвместни
кампании, последвани от текущи
дейности в общността за
повишаване на осведомеността
относно здравноосигурителните
права и промоция на здравето.

общопрактику
ващите лекари,
представители
на
териториалнит
е поделения на
НАП и на
РЗОК.

2020

РЗИ
Общински бюджет

Брой кампании
и дейности с
общността с
цел промоция
на здравето
Брой роми
включени в
здравната
система

3. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Цели
Допълнение
1. Подобряване на
жилищните условия
на социално слаби
ромски и други
уязвими семейства

Задачи
1.2. Узаконяване на
ромски жилища

Отговорни
институции

Дейности
1.2.2. Изясняване на
възможностите за справяне с
проблема – незаконни постройки
в ромските махали.

Община

Времеви
период
2020

Финансиране
Средства и
източник на
Индикатори
финансиране
В рамките на
Изяснени са
общинския бюджет
възможностите
за справяне с
проблема и са
планирани
първите
дейности за
справяне с него.

4. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ

Цели
Допълнение

Задачи
1.2. Осигуряване заетост

Отговорна
институция

Дейности
1.2.1. Организиране на

Общината
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Времеви
период
2020

Финансиране
Средства и
източник на
Индикатори
финансиране
Републикански
Брой на роми,

1. Осигуряване на
достъп на ромите до
пазара на труда

Допълнение
2.Активиране на
неактивни и
обезкуражени лица

на уязвими групи чрез
обучение.

2.1.Общностна работа за
мотивиране на
неактивни и
обезкуражени лица от
уязвимите групи за
регистрация в ДБТ и
включване в легалния
пазар на труда

обучителни курсове със
осигурена стипендия за
професионална квалификация за
безработни лица – езикови
курсове, готварство,
фризьорство, компютърна
грамотност.

съвместно с
Д „БТ”

2.1.2 Провеждане на редовни
информационни срещи от ДБТ,
целящи регистрация в Бюрото и
повишаване на
информираността на
населението за съществуващите
предлагани услуги и
възможности за реализация,
включително стартиране на
самостоятелен бизнес.
2.1.3 Провеждане на съвместни
срещи, беседи между община,
местен бизнес и МАГ –
Върбица, имащи за цел да
промоцират постоянната заетост
и нейните предимства, както и
повишаване на мотивацията за
включване в трудовия пазар и
повишаване на квалификацията.
2.1.4 Проучване на
възможностите/ Разкриване на
социално предприятие с
подходящ предмет на дейност за
ангажиране на дълготрайно
безработни неактивни
представители на общността.
Предварително провеждане на
проучване за нагласите на
ромите по отношение на
предмета на дейност на
социалното предприятие
(шивачески цех; преработка и
сушене на билки) и очаквано
възнаграждение

ДБТ
Община
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2020

бюджет;
Национален план за
действие по
заетостта /НПДЗ/;
Оперативна
програма „Развитие
на човешките
ресурси” /ОП „РЧР“/
Републикански
бюджет;
Оперативна
програма „Развитие
на човешките
ресурси” /ОП „РЧР“/
Средства от други
програми и проекти
Общински бюджет

включени в
обучителни курсове за
професионална
квалификация.
Брой лица с осигурена
заетост.
Брой проведени
срещи с
представители на
общността
Брой
новорегистрирали се
в Д „БТ“ в следствие
от дейностите
Брой проведени
срещи, беседи с цел
промоция на
постоянната заетост и
повишаване на
мотивацията за
включване в трудовия
пазар.
Проучени са
възможностите за
създаване на
социално
предприятие/Разкрито
е социално
предприятие.
Проучени са
нагласите на
дълготрайно
безработни роми
относно предмет на
дейност и очаквано
възнаграждение.

7. СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХДИМИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПИР

Цели
Допълнение:
1. Активизиране на ромската общност

Отговорна
институция

Задачи
1.2. Повишаване на
информираността и
мотивацията сред
представителите на ромските
общности за включването им в
разработване и изпълнение на
План за интеграция на ромите
от Община Върбица и
Общински план за развитие на
Община Върбица.
1.3.Прочуване на
възможности/Създаване на
структури в ромските
общности, в които да се
обхванат различни групи от
общността (Младежки център,
Общностен Център, Женски
център).
1.4. Повишаване на
информираността на
представителите на ромските
общности за съществуващите
услуги в общината чрез
провеждане на редовни общи
събрания/срещи и включването
им в мониторинга по
изпълнение на услугите

Общината
МАГ - Върбица

Времеви
период
2020

Финансиране
Средства и източник на
Индикатори
финансиране
Републикански бюджет
Брой
ОП „РЧР“
проведени
Общински бюджет
среши с
Средства от други
общността за
програми и проекти
планиране и
изпълнение
на дейности
от ОПИР и
Общински
план за
развитие
Проучени са
възможностит
е за създаване
на/Създадени
са Младежки
център,
Общностен
център или
Женски
център
Брой
проведени
общи
събрания/сре
щи с местната
ромска
общност

Настоящият план, няма претенции за изчерпателност и пълна всеобхватност. Той е основан на доказани потребности на общността
и е основа за бъдещи дискусии и обсъждания на различни нива и от много целеви групи на потребители, за да се превърне в
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реалистична дългосрочна програма за изпълнение на интеграционната политика. Същият е отворен документ и може да се
допълва, изменя и актуализира.
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Препис!
РЕШЕНИЕ:№5
по протокол №7 от 27.03.2020 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 48 / 20.02.2020 г. от Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Върбица за 2020 г.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16

На основание чл. 21, ал. 1, т.12, т. 24 и ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№5
Общински съвет град Върбица на основание чл. 21, ал.1, т.12, т.24 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация и чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане приема Годишен план за развитие на социалните услуги в
община Върбица за 2020 г.

Приложение: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Върбица за
2020 г.
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Стратегически и
специфични цели

Отгово
рен орган;
Срок за
изпълнение.

Планирани
мерки

Планирани дейности

1.1. Предоставяне на
подкрепа на
уязвимите семейства
и деца в Центрове за
обществена подкрепа.

1.1. Услуги в центровете за обществена подкрепа: семейно консултиране и
подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, свързани с
развитието на децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни
консултации в случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и
асоциално поведение на деца и младежи; подкрепа за професионално
ориентиране на деца и младежи; семейно планиране, подготовка за
родителстване, работа на ниво родилен дом, психологическо консултиране
и рехабилитация, обучения в умения за самостоятелен живот, превантивни
програми на ниво училище, информационни кампании, оценяване,
обучение, наемане и подкрепа на приемни родители, подготовка и
подкрепа на осиновители.

ЦОП,
ДСП,
Общинска
админист
рация.
Срок:
Постоянен

1.2. Осъществяване на
комплексна програма за
ранно детско развитие на
уязвимите семейства и
деца.

1.2.1. Превенция на нежелана и ранна бременност:
Информиране, консултиране и обучения по въпросите на
семейното планиране;
- Превенция на рисково сексуално поведение при децата и
младежите;
- Информационни кампании в малцинствени общности – съвместни
инициативи на НПО и медиатори от съответната общност;
- Информационни кампании в учебните заведения .
1.2.2. Осигуряване на здравни грижи. Дейността ще бъде осъществявана
съвместно от лични лекари, детски и лечебни заведения, здравни
медиатори и ще включва:
- Информиране и консултиране на родителите и проследяване на
развитието на детето;

ДСП,
Общинска
админист
рация, СКЦ
социални
медиатори,
здравни
медиатори,
НПО, РЗИ,
БЧК, ЦОП,
медицински
специалисти.
Срок:
Постоянен

Финан
сиране

Стратегическа цел 1:
Превенция на
социалното изключване
Специфична цел 1:
1.1 Подкрепа на
уязвимите семейства и
децата за намаляване и
предотвратяване на
изоставянето им в
институции.

- Извършване на редовни имунизации, особено
етническите общности.

1.3. Включване на
децата от
предучилищна
възраст в детски

на деца от

1.3.1. Мерки за осигуряване на правото на децата на достъп до
образователни услуги и превенция на отпадането от училище:
- Осигуряване на специализиран транспорт за деца в зависимост
от възрастта им до училища;
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Директори на
детски градини
и училища,
ДСП, ОЗД,

В рамките
на
бюджета
на
инсти
туциите

градини и на
всички деца в
задължителна
училищна
възраст в
подходяща
форма на
образование.

1.4 . Осъществяване на
програми за превенция на
всички форми на насилие
над и от деца и подкрепа
на жертвите на насилие,
експлоатация и трафик.

- Целенасочена политика за подобряване на привлекателността на
училищата и мерки за превенция на отпадането в рамките на училищния
процес.
- Пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка с
провеждане на кампании за записване на децата, осигуряване на постоянно
наблюдение върху нивото на посещаемост. Работа с родители на деца за
промяна на нагласите по отношение на образованието;
- Включване на децата и младежите в различни училищни
инициативи.
1.4.1. Осъществяване на кампании по специални образователни програми в
училищата, насочени към превенция на агресивно поведение сред деца,
разпознаване на насилието и умения за защита; провеждане на лекции и
дискусии в часа на класа.
1.4.2. Обществени кампании за предотвратяване на насилието и други
форми на злоупотреба и експлоатация
Програмите и кампаниите ще бъдат насочени към деца, родители,
професионалисти и широката общественост и осъществявани от
„Комисията за детето“, МКБППМН, центровете за работа с деца на
улицата, НПО. Темите ще включват различните форми на насилие
(физическо, сексуално и психологическо), злоупотреба, експлоатация,
тежки форми на детски труд.
1.4.3. Преодоляване на последиците от преживяното насилие за деца,
жертви на насилие и/или трафик. Услугите ще се предоставят от Спешен
прием към ЦОП гр.Велики Преслав;
Дейностите са:
- Предоставяне на краткосрочен подслон за деца;
- Предоставяне на краткосрочен подслон за жени и деца жертви на
насилие;
- Предоставяне на кризисна интервенция, психологическа подкрепа,
юридическо и социално консултиране и информиране.
1.4.4. Подобряване на възможностите за реакция в случаите на насилие над
деца и експлоатация на детски труд.
- Изпълнение на полицейска закрила и предоставяне на
специализирана подкрепа – в Спешен прием към ЦОП Велики Преслав;
- Изслушване на деца, жертви и свидетели на престъпления в
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Общинска
администрация,
социални
медиатори,
здравни
медиатори,
НПО
Срок:
Постоянен
МКБППМН,
РУП, ОЗД,
УКБППМН,
Междуинсти
туционален
екип за
сътрудни
чество
Срок:
Постоянен

МКБППМН,
РУП, ОЗД,
УКБППМН,
„Комисия за
Детето”
Междуинсти
туционален
екип за
сътрудни
чество
Срок:
Постоянен
Междуинсти
туционален
екип за

В рамките
на
бюджета
на
инсти
туциите

специализирано помещение във Велики Преслав;
- Спазване на алгоритъма по подписаното Споразумение за
междусекторно сътрудничество между общината, полиция, съд,
прокуратура и другите заинтересовани страни за оповестяване и съвместна
работа на институциите, включени в процеса.
1.5. Превенция на
рисково поведение и
подкрепа за преодоляване
на последиците от него
при деца и младежи.

Специфична цел 2
2.1 Социално включване
и реализация на хората с
увреждания

2.1. Разширяване на
социалните услуги в
домашна среда за
подкрепа в ежедневието
на хората с увреждания и
техните семейства.

2.2. Подкрепа на
възрастните хора за
подобряване качеството
им на живот.

2.2. Развиване на целеви
общински политики и
мерки за социално
включване на хората с
увреждания.
2.3. Предоставяне на
комплекси от услуги за
подкрепа на възрастни
хора.

1.5.1. Образователни програми и кампании в училище, насочени към
превенция на рисково поведение - агресия, насилие, отклоняващо се
поведение, рисково поведение на деца и младежи, здравна и социална
просвета против зависимостите: провеждане на лекции и дискусии в часа
на класа.
1.5.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата.
Необходимо е развитието на разнообразни извънучилищни дейности
като клубове по интереси, ателиета, занимания със спорт и изкуство.
1.5.3. Работа с деца, извършители на противообществени прояви. Включва
индивидуални и групови програми с децата за развиване на про-социално
поведение и техните семейства. Осъществяват се от МКБППМН.

2.1.1 Предоставяне на услуги, които предлагат домашни грижи за хора с
увреждания – „Личен асистент”. Дейностите ще бъдат осъществявани от
общинска администрация, като доставчик на социални услуги.

сътрудни
чество,
ЦОП, ОДЗ
КСУДС
Срок:
Постоянен
УКБППМН
ДСП,
МКБППМН,
Общинска
администрация,
Срок:
Постоянен

Общинска
администрация
Срок:
Постоянен
Общинска
администрация
Срок:
Постоянен

2.2.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда
в общественото пространство.

Общинска
администрация
Срок:
Постоянен

2.3.1. Продължаване дейността на Домашен социален патронаж / с
капацитет 1500 потребители/с дейности по:
- Предлагане на топла храна;

Общ.
администрация
Срок:
Постоянен

2.3.2. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете
на пенсионера, предоставящи възможности за общуване, социален живот и
др. услуги за стари хора с относително съхранено здраве и възможности за
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самостоятелно придвижване.

бюджет
В рамките на
утвърде
ния
бюджет

Стратегическа цел 2:
Деинституализация и
развитие на
алтернативни социални
услуги
Специфична цел 2.1
Подготовка за вътрешен
и външен
ремонт

2.1 Разработване на
планове за реконструкция
на специализираната
институция за деца.

Специфична цел 2.2
Разкриване на нови
социални услуги със
среда близка до
семейната, за децата,
които не могат да бъдат
изведени в семейна

2.2. Осигуряване на среда
близка до семейната за
деца, лишени от
родителска грижа.
2. Обучение в умения на
самостоятелен живот,
консултиране и подкрепа

2.1.1. Създаване на общинска работна група за разработване на план за
откриване на социални институции за деца. Работата и ще бъде
подпомагана от експерти от РДСП, РЦЗ, НПО, УНИЦЕФ и др. за
консултиране и подкрепа на процеса чрез провеждане на срещи, посещения
на място, дискусии, съвместна разработка на предложения.
2.2.2. Проучване на възможностите и разкриване на:
1. ЦНСТ с капацитет 15 деца в сградата на бившата ДГ в с.Методиево, на
които ще се предоставят: подслон и ежедневни грижи; създаване на
условия за социална интеграция – прием в детски градини, училища;
поддържане на връзката с родители, близки и роднини.
2. Изграждане на ЦОП.
3. Дневен център за възрастни хора с капацитет 20 лица.
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Общ.
администрация
сектор
„ОКЗСМДС”
Срок:
постоянен
Общ.
администрация
сектор
„ОКЗСМДС”
Срок:
постоянен

Общински
бюджет,

Бюджет на ДДД
Бюджет на ДДД

среда.
СУ свързана с превенция
на насилието и отпадане
от училище,
деиинституционализация
и реинтеграция на деца.
Създаване на условия за
социални контакти и
възможности за реинтегриране в
обществото.
Комплекс от СУ, които
създават условия за
цялостно обслужване на
възрастни през деня или
седмично, свързани с
предоставяне на
храна,ежедневни,
здравни и
рехабилитационни
потребности.

на семейства в риск,
обучение на приемни
родители и осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с
противообществени
прояви.
3. Подкрепа на
напусналите активния
живот хора и осигуряване
на условия за
взаимопомощ.
4. Организация на
свободно време и лични
контакти.
5. Ползватели на услугата
са лица и семейства
подпомагане по реда на
чл.9 от ППЗСП, лица с
доказана липса на доходи,
самотни лица, както и
скитащи и бездомни деца
и лица.

4.Дневен център за възрастни с деменция с капацитет 20 лица.
5. ЦНСТ за стари хора с капацитет от 25 лица в сградата на закритото
училище на с.Ловец, ул.,Свобода” №17- ЦНСТ е форма на социална услуга,
насочена към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. Социалната
услуга създава среда за живот близка до семейната, при която лицата
получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на
относително самостоятелен и независим живот.
6. ЦНСТ за лица с увреждания с капацитет от 25 лица - Център за
настаняване от семеен тип за лица с увреждания е нова форма на социална
услуга, насочена към възрастни хора с увреждания, които имат нужда от
24-часова грижа.

Протоколист: /….. П..… /

Общ.
администрация
Срок:
постоянен

Бюджет на ДДД
Общ.
администрация
Срок:
постоянен

Председател на Об С: /….. П ….. /

Джемиле Ниязиева

Кадир Хасан
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