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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   В Ъ Р Б И Ц А 
   9870 гр. Върбица, ул. „ Септемврийско въстание” № 40 ;  
  тел. 05391/ 21-10; 

Препис-извлечение!

П Р О Т О К О Л 
№2 

Днес  30.11.2015 година от 10:20 часа до 11:30 часа в заседателната зала на 
общински съвет Върбица под ръководството на Председателя на Общински съвет 
Върбица Кадир Хасан, се проведе редовно заседание на Общински съвет Върбица. 

Присъстват 16 общински съветника: 

1. Кадир Назиф Хасан 
2. Бинол Хасанов Пехливанов 
3. Мехмед Хюсеинов Юсуфов  
4. Мустафа Решидов Хюсеинов 
5. Бирсен Еюбов Елманов 
6. Мехмед Сабри Юсуф 
7. Севдалин Бориславов Алдинов 
8. Ерсин Ахмедов Хасанов 
9. Ердинч Ахмедов Исмаилов 
10. Исуф Алиев Газинов 
11. Шемсие Алиева Шабанова 
12. Мехмед Мустафа Мехмед 
13. Хълми Ахмед Амза 
14. Сашо Радославов Стайков 
15. Мустафа Халилов Еминов 
16. Емил Иванов Димов 

Отсъства 1 общински съветник:  

1.Стоян Георгиев Димитров 

На заседанието присъстват: 

Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица 
Марияна Христова – Секретар Община 
Айхан Ахмед – Директор на дирекция 
Хава Хасанова – Директор на дирекция 
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Кадир ХАСАН– Председател на ОбС 
В присъствената книга на общинския съвет са положени 16 на брой подписи 
присъстват 16 общински съветници, имаме кворум можем да вземаме решения, 
дневния ред ви е раздаден предварително. 

Дневен ред раздаден с поканите за свикано заседание 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Дoкладна записка с вх.№ 139/27.11.2015г. от Кадир Хасан– Председател на 
Общински съвет Върбица, относно: Създаване на постоянни и временни  
комисии и избиране на техни членове. 

2. Дoкладна записка с вх.№ 138/27.11.2015г. от Кадир Хасан– Председател на 
Общински съвет Върбица, относно: Определяне на представител на общински 
съвет за включване в състава на Областния съвет за развитие в област Шумен.

3. Питания.

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 

    Уважаеми съветници, имате ли въпроси или предложения относно така направеното   
предложение относно дневния ред. Има ли други предложения.  

 Мердин БАЙРЯМ– Кмет на Община Върбица 

 Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съвет имам предложение, с 
оглед спазване на срокове, като точки преди точка питания да се включат две докладни 
записки, а именно: 

Дoкладна записка с вх.№ 136/19.11.2015г.  от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Съфинансиране на изработване на проект на „Общ устройствен 
план на Община Върбица”.

Дoкладна записка с вх.№ 95/14.10.2015г.  от Бейсим Мустафа – Вр. И. Д.  Кмет на 
Община Върбица, относно: Допълнение на Решение №1 по Протокол №4 от 
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31.07.2015 г. във връзка Кандидастване на Община Върбица с проектно предложение 
по процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по приоритетна ос 2: 
”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” , инвестиционен 
приоритет №3: ”Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 
устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 
интерес”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, 
финансирана от ЕСФ. 

Кадир ХАСАН 

 Уважаеми съветници, имате ли въпроси или предложения относно така напревеното             
предложение от  кмета на общината. 
Има или няма. Видно няма.  
Предлагам да се гласува предложението на кмета на общината и съответно, ако се 
приеме да се включат в дневния ред докладните да са съответно  3 и 4  точка, а точка 
питания да стане точка 5. 
Има ли други предложения. Видно няма. 

       Който е съгласен с Докладна записка с вх.№ 136/19.11.2015г.  от Мердин Байрям 
– Кмет на Община Върбица, относно: Съфинансиране на изработване на проект на 
„Общ устройствен план на Община Върбица”  предложена от кмета на общината,    
моля да гласува.

Резултати   от   гласуването:   за   -   16;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 16

         Който е съгласен с Докладна записка  с вх.№ 95/14.10.2015г.  от Бейсим 
Мустафа – Вр. И. Д.  Кмет на Община Върбица, относно: Допълнение на Решение 
№1 по Протокол №4 от 31.07.2015 г. във връзка Кандидастване на Община Върбица с 
проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по 
приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” , 
инвестиционен приоритет №3: ”Повишаване на достъпа до услуги, които са на 
достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 
услуги от общ интерес”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020 година, финансирана от ЕСФ,  предложена от кмета на общината,    моля да 
гласува.

Резултати   от   гласуването:   за   -   16;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 16

Кадир ХАСАН 
Уважаеми съветници,  подлагам на гласуване всички точки на дневния ред, а именно: 
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ДНЕВЕН РЕД 

1. Дoкладна записка с вх. № 139/27.11.2015 г. от Кадир Хасан– Председател на 
Общински съвет Върбица, относно: Създаване на постоянни и временни  
комисии и избиране на техни членове. 

2. Дoкладна записка с вх. № 138/27.11.2015 г. от Кадир Хасан– Председател на 
Общински съвет Върбица, относно: Определяне на представител на общински 
съвет за включване в състава на Областния съвет за развитие в област Шумен.

3. Дoкладна записка с вх.№ 136/19.11.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Съфинансиране на изработване на проект на „Общ 
устройствен план на Община Върбица”.

4. Дoкладна записка с вх. № 95/14.10.2015 г.  от Бейсим Мустафа – Вр. И. Д. 
Кмет на Община Върбица, относно: Допълнение на Решение №1 по Протокол 
№4 от 31.07.2015 г. във връзка Кандидастване на Община Върбица с проектно 
предложение по процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”по 
приоритетна ос 2:”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване” , инвестиционен приоритет №3:”Повишаване на достъпа до услуги, 
които на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес”, на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”2014-2020 година, финансирана от ЕСФ. 

5. Питания.

Резултати   от   гласуването:   за   -   16;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16

І.

По първа точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Създаване на постоянни и временни  комисии и избиране на техни 
членове. 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Запозна съветниците с Докладната записка. 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Колеги, имате думата за въпроси и предложения относно наименование на комисия, 
както за броя на членовете имате ли предложения, ако нямате предлагам да гласуваме 
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така направеното предложение относно наименованията и броя на постоянните 
комисии. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   16;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 16

А сега предлагам броят на членовете на постоянните  комисии да са от / 5 /петима 
членове. 
 Има ли други предложения, видно няма, който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   16;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 16

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 

Колеги, моля за вашите предложения за състава на постоянна комисия по „Бюджет и 
финанси, икономика и инвестиционна политика”. 

Мехмед Юсуфов 
 Предлагам Бирсен Еюбов за член 

Мехмед Мустафа Мехмед 
 Предлагам Мехмед Юсуфов да е в тази комисия и да е председател 

Хълми Амза  
Предлагам Емил Димов да е в комисията 

Ердинч Исмаилов 
 Предлагам Бинол Пехливанов 

Исуф Газинов  
Предлагам Ердинч Исмаилов да е в тази постоянна комисия 

Исуф Газинов  
Предлагам Мехмед Мустафа Мехмед да е в състава на тази комисия 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Колеги други преложения, ако нямате предлагам да преминем към гласуване. 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Мехмед Юсуфов предложи Бирсен Еюбов за член, моля да гласуваме. 

На заседанието присъства общинският съветник Стоян Георгиев Димитров 
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Резултати   от   гласуването:   за   -   17;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 

Общинският съветник Мехмед Мустафа Мехмед предложи Мехмед Юсуфов за член и 
председател, от предложенията има ли други за председател, видно няма, който е 
съгласен, моля да гласува. 

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

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Хълми Амза предложи Емил Димов за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   5;   против   -   3;   въздържали   се   -   9, 
предложението не се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Ердинч Исмаилов предложи Бинол Пехливанов за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Исуф Газинов предложи Ердинч Исмаилов за член, мола да гласуваме.  

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Исуф Газинов предложи Мехмед Мехмед за член, моля да гласуваме. 
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Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Ще ви прочета след проведено гласуване състава на комисията по „Бюджет и финанси, 
икономика и инвестиционна политика”, а именно: 
За Председател избран Мехмед Юсуфов и членове 
Бирсен Еюбов 
Бинол Пехливанов 
Ердинч Исмаилов 
Мехмед Мехмед 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Колеги моля за вашите предложения относно състава за постоянна комисия по 
„Обществен ред и транспорт, устройство, организация и развитие на територията на 
общината”. 

Ердинч Исмаилов предлагам Бинол Пехливанов и да е председател на комисията. 
Мехмед Мустафа предлагам Мустафа Хюсеинов за член. 
Мустафа Хюсеинов предлагам Мехмед Сабри Юсуф за член. 
Севдалин Алдинов предлагам Ерсин Хасанов за член. 
Ердинч Исмаилов предлагам Стоян Димитров за член. 

Стоян Димитров не искам да съм отвод си давам от предложението. 

Исуф Газинов предлагам Мехмед Мустафа Мехмед за член. 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Колеги преминаваме към гласуване, по реда на предложенията. 
Ердинч Исмаилов предложи Бинол Пехливанов за комисията и да е председател, който 
е съгласен,  моля да гласува. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Мехмед Мустафа предложи Мустафа Хюсеинов за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
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Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Мустафа Хюсеинов предложи Мехмед Юсуф за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Севдалин Алдинов предложи Ерсин Хасанов за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Исуф Газинов предложи Мехмед Мустафа за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Уважаеми госпожи и господа прочитам ви състава на комисията по „Обществен ред и 
транспорт, устройство, организация и развитие на територията на общината”, 
Бинол Пехливанов- председател 
Мустафа Решидов Хюсеинов 
Мехмед Сабри Юсуф 
Ерсин Ахмедов Хасанов 
Мехмед Мустафа Мехмед 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Колеги моля за вашите предложения за постоянна комисия по „ Здравеопазване , 
социални дейности, екология и опазване на околната среда”. 

Мехмед Мехмед предлагам Мехмед Сабри Юсуф и да е  председател. 
Исуф Газинов предлагам Ердинч Исмаилов за член. 
Ерсин Хасанов предлагам Шемсие Шабанова за член. 
Ерсин Хасанов предлагам Севдалин Алдинов за член. 
Мехмед Мехмед предлагам Мустафа Еминов за член. 

Мустафа Еминов аз се отказвам. 

Бинол Пехливанов предлагам Ерсин Хасанов за член. 
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Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Колеги, ако нямате други предложения да преминем към гласуване. 

Мехмед Мехмед предложи Мехмед Юсуф да е в тази комисия и да е председател. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Исуф Газинов предложи Ердинч Исмаилов за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Ерсин Хасанов предложи Шемсие Шабанова за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   2;   въздържали   се   -   3, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Ерсин Хасанов предложи Севдалин Алдинов за член, мола да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

 Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Бинол Пехливанов предложи Ерсин Хасанов за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С
Прочитам ви състава на   постоянна комисия по „ Здравеопазване , социални дейности, 
екология и опазване на околната среда”. 
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Мехмед  Сабри Юсуф 
Ерсин Хасанов 
Севдалин Алдинов 
Шемсие Шабанова 
Ердинч Исмаилов 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Колеги моля за вашите предложения за постоянна комисия по „Наука, образование и 
култура, младежки дейности и спорт”. 

Мехмед Мехмед предлагам Исуф Газинов и да е председател. 
Ерсин Хасанов предлагам Шемсие Шабанова за член. 
Исуф Газинов предлагам Мехмед Мехмед за член. 
Севдалин Алдинов предлагам Ерсин Хасанонов за член. 
Шемсие Шабанова предлагам Мехмед Юсуфов за член. 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Други предложения колеги, ако намате да преминем към гласуване. 
Мехмед Мехмед предложи Исуф Газинов за председател, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Ерсин Хасанов предложи Шемсие Шабанова за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Исуф Газинов предложи Мехмед Мехмед за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
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Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Севдалин Алдинов предложи Ерсин Хасанов за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Шемсие Шабанова предложи Мехмед Юсуфов за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С
Прочитам ви състава на   постоянната комисия по „Наука, образование и култура, 
младежки дейности и спорт”. 

 Исуф Газинов - председател. 
 Шемсие Шабанова - член. 
 Мехмед Мустафа Мехмед - член. 
 Ерсин Хасанов - член. 
 Мехмед Хюсеинов Юсуфов  - член. 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Колеги моля за вашите предложения за постоянна комисия  за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

Мехмед Мехмед предлагам Бирсен Елманов за председател. 
Исуф Газинов предлагам Мустафа Хюсеинов за член. 
Мехмед Мехмед   предлагам Исуф Газинов за член. 
Ерсин Хасанов предлагам Севдалин Алдинов за член. 
Бинол Пехливанов предлагам Сашо Стайков за член. 

Сашо Стайков правя си отвод. 

Ердинч Исмаилов предлагам Ерсин Хасанов за член. 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Други предложения колеги, ако намате да преминем към гласуване. 
Мехмед Мехмед предложи Бирсен Елманов за председател, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
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Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Исуф Газинов предложиМустафа Хюсеинов за член, моля да гласуваме.  

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Мехмед Мехмед  предложи Исуф Газинов за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Ерсин Хасанов предложи Севдалин Алдинов за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Ердинч Исмаилов предложи Ерсин Хасанов за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

 Бирсен Елманов - председател. 
 Мустафа Хюсеинов - член. 
 Исуф Газинов -член. 
 Севдалин Алдинов - член. 
 Ерсин Хасанов - член. 

Емил Димов – общ. съветник 

Кога ще ни бъде предоставен правилник за работа на общинския съвет защота работим 
в неяснота. 
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Кадир ХАСАН- Председател на Об С  
Вие сте били общински съветник, правилника на общинския съвет е на разположение, 
знаете, че всеки мандат в началото постъпват промени в него, както виждате днес ще 
създадем временна комисия да прави актуални промени в него и ще излезе с проект 
пред общинският съвет . 

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ: №1 

       На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, общински съвет създаде следните постоянни комисии, именно: 

1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна политика”.                                   
                                   -Председател:   1. Мехмед  Хюсеинов Юсуфов   
                                            -членове:  2. Бирсен Еюбов Елманов    
                                                               3. Ердинч  Ахмедов Исмаилов  
                                                               4. Мехмед  Мустафа Мехмед  
                                                               5. Бинол  Хасанов Пехливанов   

2. Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт,  устройство,  организация и 
развитие на територията на общината”. 
                                   -Председател:   1. Бинол  Хасанов Пехливанов   

                  -членове:  2. Мустафа  Решидов Хюсеинов  
                                                              3. Мехмед  Сабри Юсуф      

                            4. Ерсин  Ахмедов Хасанов 
                             5. Мехмед Мустафа Мехмед 

3. Постоянна комисия „Здравеопазване,  социални дейности,  екология и опазване на 
околната среда”. 
                                   -Председател:   1. Мехмед  Сабри Юсуф       
                                           -членове:   2. Ердинч  Ахмедов Исмаилов 

                                3. Шемсие  Алиева Шабанова  
                                        4. Севдалин  Бориславов Алдинов  

                           5. Ерсин Ахмедов Хасанов 

4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура,  младежки дейности и спорт”.                                 

                                 -Председател:   1. Исуф Алиев Газинов 
                                         -членове:   2. Шемсие  Алиева Шабанова  

                              3. Мехмед  Мустафа Мехмед  
                                                              4. Ерсин  Ахмедов Хасанов 
                                                              5. Мехмед  Хюсеинов Юсуфов   
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5. Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.      

                                   -Председател:   1. Бирсен Еюбов Елманов 
                  -членове:  2. Мустафа  Решидов Хюсеинов 

                     3. Исуф Алиев Газинов 
                                                              4. Севдалин  Бориславов Алдинов 
                                                              5. Ерсин  Ахмедов Хасанов 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С  
     Уважаеми колеги продължаваме нашата работа, моля за вашите предложения за 
съдаване на временна комисия за промени в „Правилник за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”. 

Ердинч Исмаилов предлагам Мехмед Мустафа Мехмед и да е председател. 
Мустафа Хюсеинов предлагам Шемсие Шабанова за член. 
Бинол Пехливанов предлагам Севдалин Алдинов за член. 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Колеги други предложения имате ли, ако нямате предлагам комисията да е от трима 
членове, който е съгласен, моля да гласува.  

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Ердинч Исмаилов предложи Мехмед Мехмед , който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Мустафа Хюсеинов предложи Шемсие Шабанова за член, моля да гласуваме. 

Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Кадир ХАСАН- Председател на Об С 
Бинол Пехливанов предложи Севдалин Алдинов за член, моля да гласуваме. 
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Резултати   от   гласуването:   за   -  12;   против   -   0;   въздържали   се   -   5, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

РЕШЕНИЕ: №1-2 

    Общински съвет Върбица създава временна комисия за промени в „Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация” в следния състав: 

-Председател:  1. Мехмед Мустафа Мехмед 
                                          - членове   2.Шемсие Алиева Шабанова 

                                                                     3.Севдалин Бориславов Алдинов 

ІІ.

По втора точка от дневния ред:
ОТНОСНО : Определяне на представител на общински съвет за включване в състава 
на Областния съвет за развитие в област Шумен.

Кадир ХАСАН – Председател на Об С 
Запозна съветниците с докладната записка. 
Колеги имаме писмо от областния управител на Област Шумен в което е посочено с 
решение на общински съвет да се определи представител на общинският съвет, който 
да бъде включен в състава на Областния съвет за развитие в област Шумен, моля за 
вашите предложения. 

Мехмед Юсуфов предлагам председаля на общинския съвет Кадир Хасан. 

Кадир ХАСАН – Председател на Об С 
Имате ли други предложения колеги, ако няма предлагам да гласуваме, който е 
съгласен,  моля да гласува. 
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Резултати   от   гласуването:   за   -   14;   против   -   0;   въздържали   се   -   3, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ: №2 

      Общински съвет Върбица избира за представител на Общински съвет Върбица 
Кадир Назиф Хасан който да бъде включен в състава на Областния съвет за развитие в 
област Шумен, съгласна чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие. 

ІІІ.

По трета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Съфинансиране на изработване на проект на „Общ устройствен план на 
Община Върбица”. 

Докладва Хава ХАСАНОВА– Директор на Дирекция”РРХДИП”. 

Резултати   от   гласуването:  
 за   -   17;   

1. Кадир Назиф Хасан 
2. Бинол Хасанов Пехливанов 
3. Мехмед Хюсеинов Юсуфов  
4. Мустафа Решидов Хюсеинов 
5. Бирсен Еюбов Елманов 
6. Мехмед Сабри Юсуф 
7. Севдалин Бориславов Алдинов 
8. Ерсин Ахмедов Хасанов 
9. Ердинч Ахмедов Исмаилов 
10. Исуф Алиев Газинов 
11. Шемсие Алиева Шабанова 
12. Мехмед Мустафа Мехмед 
13. Хълми Ахмед Амза 
14. Сашо Радославов Стайков 
15. Мустафа Халилов Еминов 
16. Емил Иванов Димов 
17. Стоян Георгиев Димитров 
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 против   -   0;   въздържали   се   -   0, предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

       На основание чл. 27, ал.4  и ал. 5 от ЗМСМА  

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№3 

      На основание  чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзкас чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство и §123 от 
ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, 
Общински съвет Върбица: 

1. Дава съгласие Община Върбица да съфинансира изработването на Проект за 
ОУПО, с наименование „Общ устройствен план на община Върбица” в размер 
на 20(двадесет )% от стойността на сключения договор, но не повече от 
22 291,20лв.(двадесет и две хиляди двеста деветдесет и един лв. и 20ст.) с вкл. 
ДДС, представляващ разликата между стойностите по сключените с избраните 
изпълнители по договори и сключеното с Министерството на инвестиционното 
проектиране споразумение за частичното финансово подпомагане за 
изработването на проект за общ устройствен план. 

2. Средствата по т. 1 да бъдат осигурени от бюджета на община Върбица. 

ІV.

По четвърта точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Допълнение на Решение №1 по Протокол №4 от 31.07.2015 г. във връзка 
Кандидастване на Община Върбица с проектно предложение по процедура 
BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по приоритетна ос 2: ”Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване” , инвестиционен приоритет №3: 
”Повишаване на достъпа до услуги, които на достъпна цена, устойчиви и 
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година, финансирана 
от ЕСФ. 
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Докладва  Хава ХАСАНОВА– Директор на Дирекция ”РРХДИП”. 

Резултати   от   гласуването:  
 за   -   17;   

1. Кадир Назиф Хасан 
2. Бинол Хасанов Пехливанов 
3. Мехмед Хюсеинов Юсуфов  
4. Мустафа Решидов Хюсеинов 
5. Бирсен Еюбов Елманов 
6. Мехмед Сабри Юсуф 
7. Севдалин Бориславов Алдинов 
8. Ерсин Ахмедов Хасанов 
9. Ердинч Ахмедов Исмаилов 
10. Исуф Алиев Газинов 
11. Шемсие Алиева Шабанова 
12. Мехмед Мустафа Мехмед 
13. Хълми Ахмед Амза 
14. Сашо Радославов Стайков 
15. Мустафа Халилов Еминов 
16. Емил Иванов Димов 
17. Стоян Георгиев Димитров 

  против   -   0;   въздържали   се   -   0,  
предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17

На основание чл. 27, ал.4  и ал. 5 от ЗМСМА  

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ: №4 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за 

социално подпомагане Общински съвет Върбица допълва Решение №1 по Протокол 
№4 от 31.07.2015 г., като добавя 

т.4. Община Върбица поема ангажимент за поддържане на услуги за социално 
включване в общността или в домашна среда, за срок не по–малко от 6 месеца без 
прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на 
непредвидени обстоятелства. 

V.

По пета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Питания. 

Кадир ХАСАН - Председател на Об С 
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Уважаеми колеги имате думата за въпроси или предложения. 

Стоян Димитров – общ. съветник 
Имам питане към г-н кмета като председател на читалището питам защо тока на 
читалището е спрян от 25.12.2015 г. е без ток направил съм и докладни до вас. 
Читалище Пробуда към днешна дата няма ток  каква е причината да се спре тока говоря 
като председател на читалището. 

Мердин Байрям – Кмет на Община 
Аз правя проверка относно субсидията, която се отпуска на всички читалища. 
Докладните са при мен в момента се прави и проверка на изразходвания ток. 

Кадир ХАСАН - Председател на Об С 
Трябва да го приемете и да се разберете г-н Димитров е председател на читалището и 
същевременно общински съветник. 

Мердин Байрям – Кмет на Община 
Приемния ден е в четвъртък от 14.00 часа да заповяда. 

Кадир ХАСАН - Председател на Об С 
Благодаря ви уважаеми съветници за ползотворната работа. 
Поради изчерпване  на точките от дневния ред, заседанието на Общински съвет   
Върбица се закрива в 11.30 часа. 

Кадир Назиф Хасан 
          Председател на общински съвет Върбица 


