
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 
№3 

Днес  28.12.2015 година от 10:10 часа до 12:00 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 15 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. Сашо Радославов Стайков 
14. Мустафа Халилов Еминов 
15. Стоян Георгиев Димитров 

Отсъстват  2 общински съветника: 

1. Хълми Ахмед Амза 
2. Емил Иванов Димов 

На заседанието присъстват: 

Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица 
Бейсим Мустафа  - Зам. кмет  
Марияна Христова – Секретар  на Община 
Айхан Ахмед – Директор на дирекция 
Нутфи Мехмедов – Кмет на с. Сушина 



Хюсеин Хюсеин – Кмет с. Бяла река 
Исуф Исуф – Кмет с. Кьолмен 
Хъкмет Сами- Кмет на с. Тушовица 
Даниел Перушински – Кмет на с. Маломир 
Гюнай Якубов – Кмет на с. Чернооково 
Реджеб Реджебов – Кмет на с. Менгишево 
Мехмед Юсеин – Кмет на с. Методиево 
Хасан Хасан – Кмет с. Крайгорци 
Гюлшен Бехчетова – Кмет с. Иваново 
Себахтин Мехмед – Кмет с. Ловец 
Мустафа Мустафов – Кмет с. Божурово 
Джемиле  КЮЛЮМОВА– Началник отдел „ОЗСП” 
Виолета ФИЛИПОВА– Главен специалист”КРВП” 
Исмет ОСМАН – Главен спец.”Бюджет и финанси”. 

Кадир ХАСАН– Председател на ОбС 
В присъствената книга на общинския съвет са положени 15 на брой подписи присъстват 15 
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. Предложение с вх. № 137/25.11.2015 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Промяна в организационната структура на Общинска 
администрация гр. Върбица. 

2. Дoкладна записка с вх. № 140/30.11.2015 г. от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Преобразуване на групи в ЦДГ „Мир” с.Маломир. 

3. Дoкладна записка с вх. № 141/30.11.2015 г. от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Приемане на Стратегия за развитие на социалните 
услуги в община Върбица 2016 – 2020 г.

4. Дoкладна записка с вх. № 143/07.12.2015 г. Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на Община Върбица  област Шумен, приета на заседание на 
Общински съвет Върбица. 

5. Дoкладна записка с вх. №144/07.12.2015 г. от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Върбица област Шумен, приети с Решение №4-1 от Протокол 1/27.01.2011 г. , Изм. 
с Решение №8-1 от 27.12.2011., Изм. с Решение №11 от Протокол №12 от 
14.12.2012 г., Изм. с Решение №7 от Протокол №8/19.12.2013 г., Изм. и доп. с 
Решение №1 от Протокол №8/20.11.2014 г. на заседание на Общински съвет 
Върбица. 



6. Дoкладна записка с вх. №145/22.12.2015 г. от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 
Мотиви: За имота има съставен АОС№ 678 от 27.08.2014 г., вписан в службата по 
вписвания гр. В. Преслав под вх. Рег.94 от 28.08.2014 г. Данъчната оценка на 
имота е 16 036,80 лв. Оценката от независим оценител е 87 585,95 лв. с включен 
ДДС. 

7. Дoкладна записка с вх. № 146/22.12.2015 г. от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: При проверка по образувана преписка вх. 
№547/2015г. на ВПРС са установени несъответствия на Наредба №1 за 
поддържане и опазване на обществения ред изд. От Общински съвет гр. Върбица 
със Закона за закрила на детето, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия. Предложение за изменение в Наредбата.

8. Дoкладна записка с вх. № 147/22.12.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно:  Промяна предназначението на имот публична 
общинска собственост в частна. Мотиви: Втори етаж от сграда  с идентификатор 
70398.501.124.2,  отреден за кметство в имот с идентификатор 70398.501.124 по 
новата кадастрална карта на с. Сушина и УПИ ХІ, кв.22 – по регулационния план 
на селото не се ползва по предназначение. В момента кметството е преместено в 
друга подходяща сграда.

9. Дoкладна записка с вх. № 148/22.12.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Продажба на имот- частна общинска собственост.
Мотиви: За имота има съставен АОС №746 от 25.11.2015 г., вписан в службата по 
вписвания гр. В. Преслав под вх. Рег. Ю№3535 от 03.12.2015г. данъчната оценка 
на имота е 905,40 лв. Оценката от независим оценител е 3 020 лв. с включен ДДС.

10. Дoкладна записка с вх.№ 149/22.12.2015г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Одобряване на оценка за УПИ ІХ-230а 9 частна 
общинска собственост, кв.29 по плана на с. Конево за продажба на собственика на 
построената сграда в същия УПИ.

11. Дoкладна записка с вх. № 150/22.12.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: 1. Промяна предназначението на имот публична 
общинска собственост в частна. 2. Продажба на имот - частна общинска 
собственост . Мотиви: УПИ VІІ, кв. 17 по плана на с. Методиево е отреден за 
кметството. В момента кметството се премества в друга подходяща сграда.

12. Дoкладна записка с вх. № 151/22.12.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 
Мотиви : УПИ ХІІІ, кв..67 по плана с. Менгишево не се използва от Общината. 
Има проявен интерес от страна на населението.

13. Дoкладна записка с вх. № 152/22.12.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Разрешение за промяна на строителната граница на 
град Върбица  и изработване на ПУП-ПРЗ за части от имоти извън границите на 

урбанизираната територия, в обхват ПИ 000003, 000123,004001,000139,004013,
001014 и 000002, по КВС на град Върбица, ЕКАТТЕ 12766, общ. Върбица



14. Дoкладна записка с вх. № 153/22.12.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот 
извън границите на урбанизираната територия, съставляващ ПИ 70398.19.13, в 
землището на с. Сушина, общ. Върбица.

15. Дoкладна записка с вх. № 154/22.12.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Представителство на Община Върбица в 
Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация – Шумен” ООД.

16. Дoкладна записка с вх. № 155/23.12.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Участие в асоциацията по ВиК в обособена 
територия Шумен.

17. Дoкладна записка с вх. № 156/23.12.2015 г.  от Кадир Хасан – Председател на  
Общински съвет Върбица, относно: Одобряване извършените разходи за 
командировки в страната и чужбина от председателя на Общински съвет Върбица.

18. Дoкладна записка с вх. № 157/23.12.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Одобряване извършените разходи за командировки в 
страната и чужбина от кмета на Община  Върбица.

19. Дoкладна записка с вх. № 158/23.12.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Актуализация на бюджета на Община Върбица за 
2015 година.

20. Дoкладна записка с вх. № 159/23.12.2015 г.  от Мердин Байрям – Кмет на 
Община Върбица, относно: Дарение на  Община Върбица на ОДМВР Шумен на 
бензин А95 за нуждите на служебни МПС, зачислени в РУ В. Преслав при 
изпълнение на задачи по ЗМВР на територията на Община Върбица.

21. Дoкладна записка с вх. № 160/23.12.2015 г.  от Кадир Хасан – Председател на  
Общински съвет Върбица, относно: Промяна в правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация.

22. Питания. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15



І.

По първа точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Промяна в организационната структура на Общинска администрация гр. 
Върбица. 

Докл.Марияна ХРИСТОВА– Секретар на община 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№1 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица одобрява 
промяна в броя на кметовете на кметства от 13 на 15 в структурата на общинска 
администрация – Върбица. 

ІІ.

По втора точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Преобразуване на групи в ЦДГ „Мир” с. Маломир. 

Докл. Джемиле  КЮЛЮМОВА– Началник отдел „ОЗСП” 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№2 

            На основание чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 от Закона за народната 
просвета, ЦДГ „Мир” с. Маломир да се преобразува от двугрупна в едногрупна. 



ІІІ.

По трета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Върбица 
2016 – 2020 г.

Докл. Джемиле КЮЛЮМОВА– Началник отдел „ОЗСП” 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници –15

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№3 

        На основание чл. 21, ал.2, т. 12 от ЗМСМА, чл.36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане, Общински съвет Върбица приема Стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община Върбица 2016-2020 година. 

ІV.

По четвърта точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Върбица  област Шумен, приета на заседание на Общински съвет Върбица. 

Докл. Айхан АХМЕД - Директор на Дирекция”АПО и ФД”. 

Резултати   от   гласуването: 

   за   -   14;  

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. Сашо Радославов Стайков 
14. Мустафа Халилов Еминов 



против   -   1; 

1. Стоян Георгиев Димитров 

  въздържали   се   -   0, предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

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. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с планиране на приходната част на бюджета на Община 

Върбица за 2016 г., 

I. Общински съвет гр. Върбица приема „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

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

Община Върбица област Шумен” със следния текст:

§ 1. Чл. 17 ал. 2 в наредбата цифрата  се изменя на следния текст: 

„(2) Размерът на такса смет се определя както следва: 

А) Сметосъбиране и извозване 

А1. За града: 

        - жилищни и нежилищни сгради            6,00 %о 

        - празни дворни места                           3,00 %о 

А2. За селата: 

        - жилищни и нежилищни сгради            5,00  %о 

        - празни дворни места                            2,2   %о 

Б) Подържане на сметища: 

Б1. За града: 

        - жилищни и нежилищни сгради            1,5  %о 

        - празни дворни места                            1,5  %о 

Б2. За селата: 



        - жилищни и нежилищни сгради           1,5  %о 

        - празни дворни места                           1,5 %о 

В) Такса почистване на обществени територии (метене): 

В1. За града: 

        - жилищни и нежилищни сгради           2,5 %о 

        - празни дворни места                           2,5   %о 

В2. За селата: 

        - жилищни и нежилищни сгради            0,5 %о 

        - празни дворни места                           0,5 %о 

Г)  За закупуване на контейнери и кофи за смет: 

Г1. За града: 

        - жилищни и нежилищни сгради            1,00 %о 

        - празни дворни места                           0,6  %о 

Г2. За селата: 

        - жилищни и нежилищни сгради            1,00 %о 

        - празни дворни места                           0,6 %о 

Д)За  фирми обслужвани от общината          10 %о” 

§ 2. Чл. 17 ал. 2 т. Е в наредбата се отменя. 

§ 3. Чл. 19(а) от наредбата се отменя. 

§ 4. Чл. 20 ал. 4 в наредбата се променя на: 

(4) Таксите се определят на квадратен метър: 

- на ден        2,00 лв 

- на месец 30,00 лв.” 

§ 5. Чл. 21 в наредбата се изменя на: 

       „Чл. 21 Размерът на таксата се определя както следва: 

             1. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за 

продажба на стоки се събират такса на квадратен метър на ден в размер на 3,00 лв. 

             2. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни 

люлки и други се събират такса на квадратен метър на ден в размер на 2,00 лв. 

             3. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за 

разполагане на строителни материали се събират на квадратен метър за месец или част от 

месеца: 

                 - в града     5 лв 

                 - в  селата  3 лв 



            4. За продажба на животни и птици 

- едър рогат добитък /на глава/                             3 лв 

          - коне, магарета, мулета  /на глава/                       3 лв 

          - дребен добитък                                                    1,00 лв 

          - зайци и птици                                                          1,50 лв 

      5. За продажба с кола впрегнат с добитък /на ден/   5 лв 

      6. За продажба с лек автомобил /на ден/                   5 лв 

       7. За продажба с товарен автомобил /на ден/           10 лв 

       8. За ползване на общинска маса                               5 лв 

    9.За ползване на тротоари и площади,за разполагане на маси пред заведенията за 

хранене и развлечение: 

 -за града-                                                   5 лв. на кв.м. 

 -за селата                                                  3 лв. на кв.м.” 

.

§ 6. Чл. 22 в наредбата се изменя на: 

„Чл. 22  За ползване на пазари с цел търговия от производители таксата се определя както 

следва: 

              1.За производител на селскостопанска продукция – 50 %  от таксата по чл. 20 ал. 4 

или: 

- на ден       1,00лв 

- на месец  15,00 лв 

              2. Производител – пенсионер на селскостопанска продукция ползва отстъпка в 

размер на  30 % от размер на таксата по чл. 20 ал. 4 или: 

-          на ден      0,60 лв 

- на месец  9,00 лв 

              3. Производител на друга продукция – 60 % от размер на таксата по чл. 20 ал. 4 или: 

                       - на ден        1,20 лв 

                       - на месец    18,00 лв.” 

§ 7.  Създава се нов чл. 23а със следния текст: 

„Чл. 23а (1) За ползване на терени - улици, площади и паркинги - общинска собственост, 

където е въведен режим за платено паркиране се събира такса в размер на 0,50 лв. на час. 

(2) За отблокиране на принудително блокирано МПС чрез използването на техническо 

средство (скоба) се заплаща такса в размер на 20,00 лева, извън таксата по ал. 1”. 

(3) Освобождават се от плащане на таксата по ал. 1 ППС, фиксирани и обозначени със знак 

Д21–„Инвалид”. 



(4) Обособяват се следните зони за паркиране в гр. Върбица:  

 Паркинг зона, намираща се срещу автогара гр. Върбица, м/у о.т. 345, о.т. 344 и о.т. 

343

 Паркинг зона по поречието на р. Герила  м/у о.т. 39 и о.т. 40  

 Паркинг зона зад читалищна сграда в гр. Върбица /в непосредствена близост до 

мост на ул. „Септемврийско въстание”/ 

 Паркинг зона срещу читалищна сграда в гр. Върбица м/у о.т. 125 до о.т. 96 /на ул. 

„Септемврийско въстание”/ 

 Паркинг зона срещу сграда на Общинска администрация в гр. Върбица /на ул. 

„Септемврийско въстание” в централния площад на града/”. 

§ 8. Чл. 24 ал. 1 т. 1 в наредбата се изменя на текста: 

     „Чл. 24 (1)За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите и 

настойниците месечна такса както следва: 

              1. (Изм. с Решение №1-1 от Протокол №2/14.03.2012 г.)За целодневни детски 

градина и ясли месечна такса в размер на 35 лева.” 

§ 9. Чл. 24 ал. 1 т. 2 в наредбата се отменя. 

§ 10. Чл. 25 ал. 1 т. 1 в наредбата се изменя на : 

„Чл. 25 (1) (Изм. с решение 7-1 от Протокол №2/27.02.2008 г.) Лицата ползващи услугите в 

системата на домашен социален патронаж  заплащат месечна такса в размер на  50  лева, 

съответстваща на реалната издръжка на едно лице.” 

§ 11. В чл. 31 в наредбата се правят следните изменения: 

„Чл. 31 Размерът на таксите се определя, както следва: 

1.За издаване на скица за недвижим имот: 

а) за града /нормална услуга/ - 18 лв. 

б) за селата /нормална услуга/  - 12 лв. 

в) бърза услуга /за 3 дни/ - 30 лв. 

г) експресна услуга /за 2 часа/ - 50 лв.” 

2. за издаване на скици с нанесена регулация и визи за недвижими имоти с указан 

начин на застрояване: 

а) за гр.Върбица – 30 лв. 

б) за селата – 12 лв.  

2.1. за издаване на скица от съхраняваните планове на вилните зони и другите селищни 

образувания: /курортни зони- КК Върбица и територията около язовирна стена – яз.Тича и 

отделни обособени части от селищата: с.Сушина, с.Иваново, с.Ловец, с.Менгишево, 

с.Кьолмен, с.Конево/  



 а) за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 40 лв.;  

 б) за един поземлен имот и съседните му имоти - 50 лв.;  

 в) за един квартал - 200 лв.  

3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца: - 10,00лв. 

4.   за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното 

устройство – 10 лв.  

5.   за издаване на заверени преписи от документи, копия от планове и документацията към 

тях: 

     а) за строително разрешение, заповед или други административни актове – 20 лв. 

6.    за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения(пътни и улични 

маркировки) –за юридически лица-40 лв.,за физически лица-20 лв. 

7.  за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на 

съществуващи сгради и помещения в тях, както и за строежи по реда на чл.147 от ЗУТ– 50 

лв.  

    8.  за презаверяване на разрешение за строеж, загубило действието си в случаите на 

чл.153, ал.2 и 3 от ЗУТ , както и за вписване на изменения в разрешението за строеж по реда 

на чл.154, ал.5 от ЗУТ – 50% от цената по т. 7.  

     9. (Изм. Решение №5 от Протокол №6/26.07.2012г.) за участие  на служител в комисия за 

издаване на протокол за степента на завършеност на строеж – 50лв. 

         10. (Изм. Решение №5 от Протокол №6/26.07.2012г.) за участие  на служител в 

комисия за определяне на строителна линия и ниво на строеж:  

 а) за сгради на кв.м – 0,60лв. 

 б) за огради на линеен метър – 0,60 лв.” 

§ 12. В чл. 34 в наредбата се правят следните промени: 

„Чл.34.  Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и 

имотния регистър 

1. Такси за нанасяне в кадастъра: 

1.1 За нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сгради, както и на промени в тях се 

събира такса в размер 40 лв. за един самостоятелен обект.  

1.2 За даване идентификатор на недвижим имот и за нанасянето му в кадастралния регистър 

на идентификаторите и промените им се събира такса в размер 20 лв. на имот.  

2. Такси за предоставяне на справки и услуги: 

  1.  За издаване на скица на поземлен имот или на сграда - самостоятелен обект на 

собственост, се събира такса в размер 20 лв.  



   2. Когато скиците съдържат и списък с координати на точките от границите, съответно от 

сградите, размерът на таксата се увеличава с 50 на сто. 

    3. За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в 

писмен вид се събира такса в размер 1,50 лв. за един недвижим имот, но не по-малко от 10 

лв. за един препис-извлечение. Препис-извлечението от кадастралния регистър на 

недвижимите имоти включва данните за недвижимите имоти и името и адреса на 

собствениците и носителите на ограничени вещни права.  

     4. За издаване на копие от схема на самостоятелен обект в сграда се събира такса в размер 

20 лв.  

    5. За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната 

геодезическа основа се събира такса по 3 лв. за една точка.  

6. За предоставяне на списък с координати на подробни точки се събира такса по 1,00 лв. за 

една точка.  

         7.    За предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид се 

събира такса по 3 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 20 лв. за едно копие.  

         8. За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в 

цифров вид върху магнитен носител за неурбанизирана територия се събира такса  до 50 

поземлени имота - по 2 лв. за всеки поземлен имот;  

        9. За издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР се събира такса в размер 15 лв. 

       10.  За издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот се събира такса в 

размер 15 лв. 

        11.За издаване на друго удостоверение се събира такса в размер 15 лв.  

        12.  За изработване на проект за делба на поземлен имот, намиращ се в урбанизирана 

територия, се събира такса по 30 лв. за всеки дял от делимия имот.  

       13. За изработване на проект за обединяване на поземлени имоти се събира такса по 30 

лв. за всеки обединяван имот. 

        14. За трасиране и означаване на граница на поземлен имот се събира такса в размер 50 

лв. и по 20 лв. за всяка точка от границата.  

        15.За заснемане на граница на поземлен имот или на сграда, необходимо за нанасяне в 

кадастъра или за проверка, се събира такса в размер 50 лв. и по 20 лв. за всяка точка от 

границата или сградата. 

        16. За изготвяне на становище за допускане изработването на проект за подробен 

устройствен план (ПУП) или за изменение на действащ такъв, както следва:  

      а) за имоти в строителните граници – 25 лв.  

      б) за имоти извън строителните граници – 30 лв.  



        17. За изчертаване на скици от действащия регулационен план или извадка от цифров 

модел, вкл. сканиран образ – 4лв./дм2, смятано в мащаба на плана.  

  18. За приемане и процедиране на проекти за устройствени планове от Общинския 

експертен съвет по устройство на териториите (ОбЕСУТ), както следва:  

       18.1  за планове за регулация и застрояване, планове за регулация, планове за 

застрояване, работни устройствени планове:  

       а) до три урегулирани (неурегулирани) поземлени имота – 35 лв.  

       б) над три урегулирани (неурегулирани) поземлени имота – 65 лв.” 

§ 13. В чл. 35 т. 1 и т. 2 в наредбата се правят следните промени: 

„Чл.35. Такси по Закона за устройство на територията  

( ЗУТ) ( Изм.- ДВ,  бр.99 от 2001г., изм.  – ДВ, бр.114 от 2003г., в сила от 01.01.2004г.) за 

съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж: 

        1. за одобрение на инвестиционен проект по реда на чл.145, ал.2 от закона за събиране 

на такси  - за обекти първа категория се събира такса в размер 0.2 на сто от строителната 

стойност на обекта,  но не по – малко от 500лв. и не повече от 3000лв.  

1.1 за оценка на съответствието по чл.142, ал.6, т.1 от закона се събира такса  в размер 0,05 на 

сто от строителната стойност на обекта но не по- малко от 250лв. и не повече от 1500лв. 

  2.   за одобрение на инвестиционен проект по реда на чл.145, ал.2 от закона за събиране на 

такси  - за обекти втора  категория се събира такса в размер 0.2 на сто от строителната 

стойност на обекта,  но не по – малко от 400лв. и не повече от  2 400лв.  

   2.1      за оценка на съответствието по чл.142, ал.6, т.1 от закона се събира такса  в размер 

0,05 на сто от строителната стойност на обекта но не по- малко от 200лв. и не повече от 

1200лв.” 

§ 14. В чл. 36 ал. 1 в наредбата се правят следните промени: 

Чл. 36 (1) (Изм. Решение №5 от Протокол №6/26.07.2012г.) За извършени услуги по 

гражданското състояние се заплащат следните такси: 

      1. За издаване на  удостоверение за наследници                    10.00 лв  

      2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с  

          различни имена -                              5.00лв. 

      3. За издаване на удостоверение, че не е съставен  

          акт за раждане или акт за смърт                                         5.00лв. 

4.За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както за 

повторно издаване на препис извлечение  от акт за смърт             8.00лв. 



      5. За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

–                                                                 60.00лв 

6. За издаване на  всички видове удостоверения за семейно положение  5.00лв    

       7. За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки            5.00лв.  

      8. За издаване на всички видове удостоверения за ПА                    5.00лв. 

      9. За изготвяне на покана - декларация за посещение на чужденец в Република България                                            

20,00 лв 

    10. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра  на населението      20.00лв.    

    11.За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина  40.00лв. 

    12. За всички други видове удостоверения по искане на граждани  5.00лв. 

     13.За преписи от документи /на страница/                                 2,00 лв 

  14. Справка по регистрите за населението за гражданство                50.00лв. 

     15. Ритуал 

            а)сключване на граждански брак в ритуална зала-50.00лв.  

               извън ритуална зала-100.00лв 

            б)именуване в ритуална зала - 50.00лв. 

        извън ритуална  зала - 100.00лв 

     16.Погребение- за превоз                                                10,00 лв  

     17.За издаване на удостоверение за ненормирано работно време за търговски обект 20,00 

лв 

     18.За заверка на пътна книжка за специализиран превоз на пътници  15.00лв. 

     19.Ксерокопие                                                                  0.30 лв.  

    20. (Изм. Решение №7-1 от Протокол №1/14.02.2012 г.) За издаване на удостоверения и 

служебни бележки, касаещи дохода на лицето, както и служебни бележки с общ характер 

такса не се дължи. 

21. За факс услуга 5,00 лв на минута 

22. За разглеждане на документи за пресъставяне на Акт по гражданско състояние  25 лв. 

23. За подготовка на документи за постоянно пребиваване на чужденци на територията  на 

Община Върбица  30 лв. 

24.- За издаване на удостоверение за родените от майката деца- 4.00лв. 

25.- За издаване на удостоверение за правни ограничения – 4.00лв. 

26.- За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване 

на граждански брак в Република България - 30.00лв. 

27.- За издаване на всички видове удостоверения за настоящ адрес – 5.00лв. 

28.- За заверка верността на документи /копие/ - 5 лв. 



§ 15. В чл. 37  в наредбата се правят следните промени: 

„Чл. 37 По производство за настаняване  под наем, продажба, замени или учредяване на 

вещно права върху общински имоти се заплаща такса както следва: 

          1. За жилищни имоти                                             20,00 лв 

          2. За нежилищни имоти                                         20,00 лв. 

          3. За замяна на земеделски имоти                       20,00 лв” 

§ 16. Чл. 40  в наредбата се изменя на следния текст: 

              "Чл.40 Услуги извършвани по ЗМДТ. 

1.(Изм. Решение №7-1 от Протокол №1/14.02.2012 г.) За данъчна оценка на недвижим имот 

се дължат следните такси: 

нормална услуга 
/до 14 дни/ 

бърза услуга /до 3 
работни дни/ 

експресна услуга 
/в рамките на 
работния ден/ 

физически лица 10.00 лв 15,00 лв 20.00 лв 
юридически лица 15.00 лв 20,00 лв 30.00 лв 

       2.Удостоверение за декларирани данни                  3,00 лв. 

       3.Дубликат за платен данък                                      3,00 лв. 

       4.Заверено копие от декларация по ЗМДТ              5,00 лв. 

       5.Искане за издаване на данъчен документ            2,00лв. 

       6.Искане за прихващане или връщане на  

          недължими внесени суми                                       2,00 лв. 

       7.Удостоверение за платени данъчни задължения 2,00 лв. 

       8.Удостоверение за платен данък МПС                   2,00 лв. 

       9.Други данъчни удостоверения                               2,00 лв. 

10. (Нов Решение №7-1 от Протокол №1/14.02.2012 г.) За получаване на писмени справки и 

сведения, на копия и извлечения от документи, съдържащи  информация за длъжника по 

чл.16, ал. 1 от ЗЧСИ и по чл. 431, ал. 3 от ГПК, съдебните изпълнители, включително ЧСИ 

заплащат такса в размер на                                                  20 лв.” 

§ 17. Чл. 41 т. 2 и т. 3 в наредбата се правят следните изменения: 

„2. Такса за комисия по жалби, за нанесени щети : 10,00 лв. 

3. За добиване на дървесина /услуга/ на основание ЗОСИ за комисия за сеч -  10,00 лв.” 

§ 18. Чл. 41 в наредбата се допълва с нова т. 5 със следния текст: 

„5.За провеждане на мероприятия /за не по-вече от 24 часа/ в зали, общинска собственост, се 

събират следните такси: 



- Зали за общоселски мероприятия по селата на Община Върбица- 50 лв. на мероприятие 

- Зала във вила „Еделвайс” КК Върбица – 700 лв. на мероприятие. 

В посочените суми не са включени консумативи за електроенергия и вода, като те се 

заплащат отделно.” 

§ 19. Чл. 41 в наредбата се допълва с нова т. 6 със следния текст: 

„6.За услуги с техника на Община Върбица се заплащат следните такси /без включен данък 

по ЗДДС/: 

- за услуги с багер – 50 лв. на час, като за транспортиране на багера се заплащат 2,00 лв. 

на километър пробег. 

- за услуги с камиони – 2,00 лв. на километър пробег. 

§ 20. В раздел „Преходни и заключителни разпоредби” се създава нов параграф (§9) със 

следния текст:  „Промените, направени с приемането на Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите на територията на Община Върбица област Шумен, приети с решение № ……. от 

…..12.2015 г. на ОбС - Върбица влизат в сила от 01.01.2016 г.”

II. Общински съвет гр. Върбица на основание чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ приема план сметка за 

промяна в размера на таксата за битови отпадъци на Община Върбица, както следва: 

П Л А Н - С М Е Т К А 
за очакваните разходи за дейност "Чистота" през 2016 г. 

№ Вид дейност 

М
е

р
н

а
 

е
д

и
н

и
ц

а

К
о

л
и

ч
е
с

тв
о

Е
д

. 
ц

е
н

а

общо в 
лева 

1 Сметосъбиране и извозване, в т. ч. 125831.78
1.1 Вода, горива и енергия       52000.00
1.2 Винетки бр. 3 1400 4200.00
1.3 Застраховки бр. 3 750 2250.00
1.4 Заплати и осигуровки бр. 11 6125.62 67381.78

2 Поддържане на сметища, в т. ч. 124200.00
2.1 Депониране тон 1800 25 45000.00
2.2 Отчисления по чл. 71 а тон 1800 8 14400.00
2.3 Отчисления по чл. 71 е тон 1800 36 64800.00

3
Почистване на обществени територии, 
в т. ч.       46779.31

3.1 Заплати и осигуровки бр. 7 6125.62 42879.31
3.2 Вода, горива и енергия       3900.00

4
Осигуряване на съдове за битовите 
отпадъци бр. 44 600 26400.00
Общо 323211.09





V.

По пета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Върбица област Шумен, приети с 
Решение №4-1 от Протокол 1/27.01.2011 г. , Изм. с Решение №8-1 от 27.12.2011., Изм. с 
Решение №11 от Протокол №12 от 14.12.2012 г., Изм. с Решение №7 от Протокол 
№8/19.12.2013г., Изм. и доп. с Решение №1 от Протокол №8/20.11.2014г. на заседание на 
Общински съвет Върбица.. 

Докл. Айхан АХМЕД– Директор на Дирекция”АПО и ФД”. 

Резултати   от   гласуването: 

   за   -   15;  

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. Сашо Радославов Стайков 
14. Мустафа Халилов Еминов 
15. Стоян Георгиев Димитров 

против   -   0;  въздържали   се   -   0, предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

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

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№5 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с планиране на приходната част на бюджета на Община 

Върбица за 2016 г. 

   Общински съвет гр. Върбица приема „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Върбица” със следния 

текст: 

§ 1. Чл. 15 в наредбата се променя във следния текст: 



„Чл. 15 Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 

на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физическите лица и жилищните 

имоти на предприятията и 1,7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за 

нежилищните имоти на предприятията, като данъчната оценка на недвижимите имоти на 

предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно 

приложение № 2 към закона, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно 

приложение № 2 към закона.” 

§ 2. В чл. 35 ал. 2 се правят следните изменения в текста: 

„(2) (Изм. с решение № 8-1 от 27.12.2011 г. в сила от 01.01.2012 г.) При възмездно 

придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното 

имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.” 

§ 3. В чл. 41 ал. 1 се правят следните изменения: 

„Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно 

мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, 

както следва: 

1. (Изм. с решение № 8-1 от 27.12.2011 г. в сила от 01.01.2012 г., Изм с Решение № 11 от 

Протокол № 12 от 14.12.2012 г.) до 37 kW включително –  0.82 лв. за 1 kW; 

2. (Изм. с решение № 8-1 от 27.12.2011 г. в сила от 01.01.2012 г., Изм с Решение № 11 от 

Протокол № 12 от 14.12.2012 г.) над 37 kW до 55 kW включително – 0.96 лв. за 1 kW; 

3. (Изм. с решение № 8-1 от 27.12.2011 г. в сила от 01.01.2012 г., Изм с Решение № 11 от 

Протокол № 12 от 14.12.2012 г.) над 55 kW до 74 kW включително – 1.30  лв. за 1 kW; 

4. (Изм. с решение № 8-1 от 27.12.2011 г. в сила от 01.01.2012 г., Изм с Решение № 11 от 

Протокол № 12 от 14.12.2012 г.) над 74 kW до 110 kW включително – 1.75 лв. за 1 kW; 

5. (Изм. с решение № 8-1 от 27.12.2011 г. в сила от 01.01.2012 г., Изм с Решение № 11 от 

Протокол № 12 от 14.12.2012 г.) над 110 kW – 2.00 лв. за 1 kW; 

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, 

определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.” 

§ 4. В чл. 41 ал. 2 се правят следните изменения: 

„(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 

1. товарно ремарке – 10.00 лв. 

2. къмпинг ремарке – 20.00 лв.” 

§ 5. В чл. 41 ал. 3 се изменя в следния текст: 

„(3) Данъкът за мотопеди е в размер 20.00 лв., а за мотоциклети, както следва: 

1. до 125 куб. см включително – 24.00 лв. 

2. над 125 до 250 куб. см включително – 50.00 лв. 

3. над 250 до 350 куб. см включително – 60.00 лв. 

4. над 350 до 490 куб. см включително – 100.00 лв. 

5. над 490 до 750 куб. см включително – 150.00 лв. 

6. над 750 куб. см – 200.00 лв.” 

§ 6. В чл. 41 ал. 4 се правят следните изменения: 

„(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва: 



1. до 400 кг включително – 12.00 лв. 

2. над 400 кг – 18.00 лв.” 

§ 7. В чл. 41 ал. 5 се правят следните изменения: 

„5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане: 

1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 100.00 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 200.00 лв.” 

§ 8. В чл. 41 ал. 6 се изменя текста, както следва: 

„(6) (Изм. с решение № 8-1 от 27.12.2011 г. в сила от 01.01.2012 г., Изм с Решение № 

11 от Протокол № 12 от 14.12.2012 г.)  Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически 

допустима максимална маса е в размер 18.00  лв. за всеки започнат тон товароносимост.” 

§ 9. В чл. 41 ал. 7 таблицата придобива следния вид: 

Брой оси на 

седловия 

влекач/влекача 

за ремарке 

Допустима максимална маса 

на състава от превозни 

средства, посочена в 

свидетелството за регистрация 

на влекача (в тона): Данък (в лева) 

равна или 

повече от по-малка от 

задвижваща ос/оси 

с пневматично или 

с окачване, прието 

за еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси

А) с две оси - 18 9.60 лв. 33.60 лв. 

  18  20 33.60 лв. 76.80 лв. 

  20 22 76.80 лв. 176.40 лв. 

  22 25 228.00 лв. 410.40 лв. 

  25 26 410.40 лв. 720.00 лв. 

  26 28 410.40 лв. 720.00 лв. 

  28 29 397.20 лв. 478.80 лв. 

  29 31 478.80 лв. 786.00 лв. 

  31 33 786.00 лв. 1 090.80 лв. 

  33 38 1 090.80 лв. 1 657.20 лв. 

  38 - 1 208.40 лв. 1 642.80 лв. 

Б) с три и 

повече оси 36 38 768.00 лв. 1 065.60 лв. 

  38 40 1 065.60 лв. 1 473.60 лв. 

  40 - 1 473.60 лв. 2 180.40 лв. 

§ 10. В чл. 41 ал. 8 се изменя на текста: 

„(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и 

други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни 

товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 100.00 лв.» 



§ 11. В чл. 41 ал. 9 се изменя на следното: 

„(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани 

ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона  е в 

размер 200.00 лв.” 

§ 12. В чл. 41 ал. 10 се правят следните изменения: 

„10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 

1. от 11 kW до 18 kW включително – 8.00 лв. 

2. над 18 kW до 37 kW включително –  10.00  лв. 

3. над 37 kW – 12.00 лв.” 

§ 13. Чл. 41 ал. 11 се измена на: 

„(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 50.00  лв.” 

§ 14. В чл. 41 ал. 12 цифрата текста става: 

„(12) Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за 

движението по пътищата в размер 100.00 лв.” 

§ 15. В чл. 41 ал. 13 таблицата придобива следния вид: 

Брой оси на 

моторното 

превозно 

средство 

Допустима максимална 

маса Данък (в лв.) 

равна или 

повече от по-малка от

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата 

ос/оси 

А) с две оси 
12 13 36.00 лв. 73.20 лв. 

  13 14 73.20 лв. 201.60 лв. 

  14 15 201.60 лв. 284.40 лв. 

  15 - 284.40 лв. 643.20 лв. 

Б) с три оси 15 17 73.20 лв. 127.20 лв. 

  17 19 127.20 лв. 260.40 лв. 

  19 21 260.40 лв. 338.40 лв. 

  21 23 338.40 лв. 520.80 лв. 

  23 - 520.80 лв. 810.00 лв. 

В) с четири оси 23 25 338.40 лв. 343.20 лв. 

  25 27 343.20 лв. 535.20 лв. 

  27 29 535.20 лв. 849.60 лв. 

  29 - 849.60 лв. 1 260.00 лв. 

§ 16. В раздел „Преходни и заключителни разпоредби” се създава нов параграф (§9) със 

следния текст:  „Промените, направени с приемането на Наредбата за изменение и 



допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Върбица, приети с решение № ……. от …..12.2015 г. на ОбС - Върбица влизат в 

сила от 01.01.2016 г. 

VІ.

По шеста точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост. 
Мотиви: За имота има съставен АОС№ 678 от 27.08.2014г., вписан в службата по вписвания 
гр. В. Преслав под вх.Рег.94 от 28.08.2014 г. Данъчната оценка на имота е 16 036,80 лв. 
Оценката от независим оценител е 87 585,95 лв. с включен ДДС. 

Докл. Виолета ФИЛИПОВА– Главен специалист”КРВП”. 

Резултати   от   гласуването: 

   за   -   15;  

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. Сашо Радославов Стайков 
14. Мустафа Халилов Еминов 
15. Стоян Георгиев Димитров 

против   -   0;  въздържали   се   -   0, предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

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

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№6 

 1. На основание чл.35, ал.1  от ЗОС , Наредбата за реда за придобиване, стопанисване 
и разпореждане с  общинско имущество и Наребдата за провеждане на търгове на Общински 
съвет гр.Върбица да се обяви търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 
идентификатор 70398.501.151 по кадастралната карта и регистри на с. Сушина, ведно с 
построената масивна търговска сграда, с АОС № 678/27.08.2014г, вписан в службата по 



вписванията гр.В.Преслав под рег.№ 94 от 28.08.2014г. Този имот съответства на УПИ III, 
кв.28 по регулационния план на с. Сушина, одобрен през 1935 г. 
           2.  На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет Върбица одобрява оценка на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 70398.501.151 с площ 1425 кв.м. , ведно с построената  в него търговска 
сграда – магазин със застроена площ 423 кв.м. по кадастралната карта на с.Сушина. 
          Оценката от независим оценител е в размер на 87 585,95 лв. с включен ДДС, която 
цена да бъде първоначална тръжна за провеждане на търг с явно наддаване. 
     Данъчната оценка на имота е 16 036,80 лв. 

VІІ.

По седма точка от дневния ред:
ОТНОСНО: При проверка по образувана преписка вх. №547/2015 г. на ВПРС са установени 
несъответствия на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред изд. От 
Общински съвет гр.Върбица със Закона за закрила на детето, Закона за оръжията, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предложение за изменение 
в Наредбата. 

Докл. Марияна ХРИСТОВА– Секретар Община 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№7 

Общински съвет Върбица приема следните изменения в Наредбата, както следва: 
Чл.15, ал.2 се изменя така:  

 Движението и пребиваването на дете до 14 години след 20,00 часа на обществени 
места и  на непълнолетни – навършили 14 години, но ненавършли 18г.  след 22.00.   
 Създава са т.1 към ал.2 :

 Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за 
дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е 
навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е 
навършило 18-годишна възраст. 

Създава се т.2 към ал.2: 
 Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не 
могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов 
придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е 
навършило 18-годишна възраст. 

Създава се нова ал.5 на чл.15: 



 продажбата на фойерверки: 
 на лица под 12 години от категория 1 от ЗОБВВПИ /фойерверки, при използването 

на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво 
на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, 
включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради/, 

 на лица под 16 години от категория 2 от ЗОБВВПИ /фойерверки, при използването 
на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са 
предназначени за употреба на открито в обособени пространства  и  

 на лица под 18 години от категория 3 от ЗОБВВПИ фойерверки, при използването 
на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за 
употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на 
човешкото здраве.  

Създава се нов чл.15 в:
 Забранява се: 
 ал.1 Тютюнопушенето в закритите обществени места.
 ал.2. Тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага 
труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.  
  ал.3 Тютюнопушенето на следните открити обществени места. 

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, уличищата, 
ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца: 

2. площадките за игра; 
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици; 
4. спртните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви. 

VІІІ.

По осма точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Промяна предназначението на имот публична общинска собственост в частна. 
Мотиви: Втори етаж от сграда  с идентификатор 70398.501.124.2,  отреден за кметство в имот 
с идентификатор 70398.501.124 по новата кадастрална карта на с. Сушина и УПИ ХІ, кв.22 – 
по регулационния план на селото не се ползва по предназначение. В момента кметството е 
преместено в друга подходяща сграда. 

Докл. Виолета ФИЛИПОВА– Главен специалист”КРВП”. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№8 

          На основание чл.6, ал.1 от ЗОС, втори етаж от административна сграда с 
идентификатор 70398.501.124.2, построена в имот с идентификатор 70398.501.124 по 
кадастралната карта на с. Сушина и УПИ XI, кв.22 по регулационния плана селото от 
1935 г., описан в Акт за публична общинска собственост,  да бъде обявен за Частна 
общинска собственост. 



ІХ.

По девета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Продажба на имот- частна общинска собственост. 
Мотиви: За имота има съставен АОС №746 от 25.11.2015 г., вписан в службата по вписвания 
гр. В. Преслав под вх. Рег. Ю№3535 от 03.12.2015 г. данъчната оценка на имота е 905,40 лв. 
Оценката от независим оценител е 3 020 лв. с включен ДДС. 

Докл. Виолета ФИЛИПОВА– Главен специалист”КРВП”. 

Резултати   от   гласуването: 

   за   -   15;  
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. Сашо Радославов Стайков 
14. Мустафа Халилов Еминов 
15. Стоян Георгиев Димитров 

против   -   0;  въздържали   се   -   0, предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

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

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№9 

 1. На основание чл.35, ал.1  от ЗОС , Наредбата за реда за придобиване, стопанисване 
и разпореждане с  общинско имущество и Наребдата за провеждане на търгове на Общински 
съвет гр.Върбица да се обяви търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен 
имот IV-135, кв.4 по плана на с. Крайгорци, за който е съставен  АОС № 746/25.11.2015г, 
вписан в службата по вписванията гр.В.Преслав под рег.№3535  от 03.12.2015г.  
           2.  На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет Върбица одобрява оценка на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-135 кв.4 с площ 503 
кв.м. по плана на с. Крайгорци. 
          Оценката от независим оценител е в размер на  3 020 лв. с включен ДДС, която цена да 
бъде първоначална тръжна за провеждане на търг с явно наддаване.



Х.

По десета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за УПИ ІХ-230а - частна общинска собственост, кв.29 по 
плана на с. Конево за продажба на собственика на построената сграда в същия УПИ. 

Докл. Виолета ФИЛИПОВА– Главен специалист”КРВП”. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№10 

            На основание чл. 41, ал.2 от ЗОС  Общински съвет Върбица одобрява оценка на 
недвижим имот – частна общинска собственост, предстаявляващ  УПИ ІX-230a с  площ 105 
кв.м., кв. 29 по плана с. Конево, общ.Върбица, за който има съставен АОС № 747 от 
25.11.2015г, вписан  под  вх. рег.№ 3536  от 03.12.2015 г. в Службата по вписвания гр. В. 
Преслав в размер на 1 260 лв с включен ДДС, на която цена имотът да се продаде на 
собственика на сградата  - Каракаш Хаджиев Михайлов. 
    Данъчната оценка на имота е 189,00 лв. 

ХІ.
По единадесета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: 1. Промяна предназначението на имот публична общинска собственост в 
частна.  
2. Продажба на имот - частна общинска собственост . 
Мотиви: УПИ VІІ, кв. 17 по плана на с. Методиево е отреден за кметството. В момента 
кметството се премества в друга подходяща сграда. 

Докл. Виолета ФИЛИПОВА– Главен специалист”КРВП”. 

Резултати   от   гласуването: 

   за   -   15;  

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. Сашо Радославов Стайков 
14. Мустафа Халилов Еминов 



15. Стоян Георгиев Димитров 

против   -   0;  въздържали   се   -   0, предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

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

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№11 
1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС УПИ VII, кв.17 по плана на с.Методиево да бъде 

обявен за Частна общинска собственост; 
2. На основание чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, Наредбата за реда за 

придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за 
провеждане на търгове на Общински съвет гр.Върбица да се обяви търг с явно 
наддаване за продажба на УПИ VII,ведно с построената в него масивна сграда,  
кв.17 по плана на с. Методиево, за който е съставен АОС №668/10.10.2013 г, 
вписан в Агенцията по Вписванията под рег.№3153/16.10.2013 г. Имотът е с площ 
710 кв.м.,а сградата е със застроена площ 66 кв.м.; 

3. Данъчната оценка на УПИ VII кв.17  е   2 387,00 лв, а оценката от независим 
оценител е   13 720 лв. с включен ДДС. 

          На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет Върбица одобрява тази оценка на 
недвижимия имот от   13 720 лв с включен ДДС  и предлага да бъде първоначална тръжна 
цена за провеждане на търг с явно наддаване. 

ХІІ.

По дванадесета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост . 
 Мотиви : УПИ ХІІІ, кв. 67 по плана с. Менгишево не се използва от Общината. Има проявен 
интерес от страна на населението. 

Докл. Виолета ФИЛИПОВА– Главен специалист”КРВП”. 

Резултати   от   гласуването: 
   за   -   15;  
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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. Сашо Радославов Стайков 
14. Мустафа Халилов Еминов 
15. Стоян Георгиев Димитров 

против   -   0;  въздържали   се   -   0, предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

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

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№12 

         1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.35, ал.1  от ЗОС , Наредбата за 
реда за придобиване, стопанисване и разпореждане с  общинско имущество и 
Наребдата за провеждане на търгове на Общински съвет гр. Върбица да се обяви търг 
с явно наддаване за продажба на следният имот: 
УПИ XIII, кв.67, ведно с построените сгради по плана на Менгишево, за който е 

съставен  АОС № 748/27.11.2015 г, вписан в Агенция по вписванията гр. В. Преслав 
под рег.№ 3534 /03.12.2015 г. 
            2.  На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет Върбица одобрява оценка 
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 
                Урегулиран  поземлен имот XIII , кв.67 с площ 3 385 кв.м. по плана на 
с.Менгишево, ведно с построените: двуетажна масивна сграда със ЗП 128 кв.м.; 
масивен гараж със ЗП 27 кв.м. и масивен гараж със ЗП 68 кв.м.. 
    Оценката от независим оценител е в размер на 39 647, 36  лв. с включен ДДС, която 
цена да бъде първоначална тръжна за провеждане на търг с явно наддаване. 
    Данъчната оценка на имота е  10 465, 40 лв. 

След направена кратка почивка дадена от Председателя на общински съвет, общински 
съвет продължи заседанието при проверка на кворум, присъстват 15 общински 
съветници. 

ХІІІ.
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По тринадесета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Разрешение за промяна на строителната граница на град Върбица  и 
изработване на ПУП-ПРЗ за части от имоти извън границите на урбанизираната 

територия, в обхват ПИ 000003, 000123,004001,000139,004013, 001014 и 000002, по 
КВС на град Върбица, ЕКАТТЕ 12766, общ. Върбица.  

Докл. Виолета ФИЛИПОВА– Главен специалист”КРВП”. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№13 

         На основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
съгласно чл.59 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.60 ал.2 от ЗУТ, становище на Гл.архитект 
на община Върбица, Общинси съвет Върбица разрешава: 

Да се промени строителната граница и изработи проект за подробен устройствен план 
/ПУШ-план за регулация и застрояване /ПЗ/, в обхват ПИ 000003, 000123, 004001, 
000139, 004013, 004014 и 000002, по КВС на град Върбица, ЕКАТТЕ 12766, общ. 
Върбица, съгласно скицата предложение и заданието за проектиране, при следните 
условия: - положително становище от РИОСВ-Шумен. 

С проекта да се определи предназначението на имотите, както следва: Частите от ПИ 
004013 и от ПИ 004001, се придават към УПИ VIII ~ Градски парк и покрит пазар, 
кв.2а, по плана на гр. Върбица, и се отреждат за Смф (Смесена многофункционална 
зона), с конкретно предназначение за „Градски парк и покрит пазар". 

Частта от ПИ 004906, се предвижда за нов УПИ IX - Озеленяване, кв.2а, по 
плана на гр. Върбица. 

Частите от ПИ 000123, 000003 и 000002, се включват в регулацията на града 
Върбица като част от водна площ - речно корито, 

С проекта да се определи регулационния и застроителния план съгласно скицата 
-предложение, заданието за проектиране, действащата нормативна уредба и 
отчитайки ограниченията в становищата на отделните съгласувателни инстанции и 
органи. 

Проекта да бъде придружен от необходимите специализирани план-схеми 
за необходимата техническа инфраструктура. 

Проектът да се изработи върху актуална геодезическа снимка на имота. Проекта да се 
изготви съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове. 

Решението следва да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 Настоящото решение не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 



30

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Скица предложение, задание за проектиране, актуална скица на имота и 

документа за собственост. 

ХІV.

По четиринадесета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот извън границите на 
урбанизираната територия, съставляващ ПИ 70398.19.13, в землището на с. Сушина, 
общ. Върбица. 

Докл. Виолета ФИЛИПОВА– Главен специалист”КРВП”. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№14 

            На основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
съгласно чл.59 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.60 ал.2 от ЗУТ, становищена 
Главния архитект на Община Върбица, Общински съвет Върбица разрешава:
Да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/, 
в обхват поземлен имот ПИ 70398.19.13, в землището на село Сушина, общ. Върбица, 
съгласно скицата предложение и заданието за проектиране. 
С проекта да се определи застроителния план съгласно скицата - предложение, заданието за 
проектиране, действащата нормативна уредба и отчитайки ограниченията в становищата на 
отделните съгласувателни инстанции и органи.

Проекта да бъде придружен от необходимите специализирани план-схеми и парцеларни 
планове по отношение на транспортния достъп и необходимата техническа инфраструктура. 

Проектът да се изработи върху актуална геодезическа снимка на имота.
Проекта да се изготви съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове. 
Решението следва да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 Настоящото решение не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Скица предложение, задание за проектиране, актуална екица на имота и 

документа за собственост. 

ХV.

По петнадесета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Представителство на Община Върбица в Асоциацията по В и К на 
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД. 
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Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№15 

1. Представител на общината в Асоциацията по В и К е кмета на община 
Върбица-Мердин Байрям

2. Резервен представител на общината в Асоциацията по В и К  при 
невъзможност да участва кмета е заместник- кмета на общината-Бейсим 
Мустафа, с право да гласува съобразно интересите на Община Върбица. 

3. Резервен представител на общината в Асоциацията по В и К  при 
невъзможност да участва заместник- кмета на общината-Бейсим Мустафа 
е Марияна Христова-секретар на община Върбица, с право да гласува 
съобразно интересите на Община Върбица. 

ХVІ.

По шестнадесета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Участие в Асоциацията по ВиК в обособена територия Шумен. 

Докл. Марияна ХРИСТОВА– Секретар Община 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№16 

На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка със Закона за водите, Общински 
съвет Върбица: 



32

1. Дава съгласие Община Върбица да преведе вноска за Бюджет 2016 година на 
асоциацията по ВиК в обособена територия Шумен от 2 137,14лв./две хиляди 
сто тридесет и седем лева и 14 ст./ с актуално разпределение на гласовете 3,74%. 

2. Възлага на Кмета на Община Върбица да преведе членски внос на Асоциация по 
ВиК в обособена територия Шумен за 2016 г. в размер на 2 137,14 лв./две хиляди 
сто тридесе и седем лева и 14 ст./ 

ХVІІ.

По седемнадесета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Одобряване извършените разходи за командировки в страната и чужбина 
от председателя на Общински съвет Върбица. 

Кадир ХАСАН - Председател на ОбС 
Запозна съветниците с докладната записка. 
Колеги може да задавате въпроси. 
Ако намате въпроси да гласуваме, който е съгласен с докладната записка, моля да 
гласува. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№17 

            На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната Общински 
съвет Върбица одобрява извършените разходи за командировки в страната и чужбина в 
размер на 196,00 лева за периода м. април – м. септември 2015 година на председателя 
на Общински съвет Върбица. 

ХVІІІ.

По осемнадесета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Одобряване извършените разходи за командировки в страната и чужбина 
от кмета на Община  Върбица. 

Докл. Исмет ОСМАН – Главен спец.”Бюджет и финанси”. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Общински съвет Върбица прие следното: 
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РЕШЕНИЕ:№18 

         На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната Общински 
съвет Върбица одобрява извършените разходи за командировки в страната и чужбина в 
размер на 4 401.02  лева за периода м. април – м. септември 2015 година от кмета на 
Община Върбица. 

ХІХ.

По деветнадесета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Върбица за 2015 година. 

Докл. Исмет ОСМАН – Главен спец.”Бюджет и финанси”. 

Резултати   от   гласуването: 

 за   -   15;  

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. Сашо Радославов Стайков 
14. Мустафа Халилов Еминов 
15. Стоян Георгиев Димитров 

против   -   0;  въздържали   се   -   0, предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

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

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№19 

          На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година , ПМС № 8 от 16,01,2015 год.  за изпълнение на 
ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
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изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Върбица, Общински съвет – 
Върбица 

1.Приема актуализация по бюджета на Община  Върбица за 2015 година, както 
следва: 
1.1. По приходите в размер на 6 046 991 лева., съгласно Приложение №  1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 692 823 лева .: 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 354 168, в т.ч.: 

1.2. По разходите в размер на 6 046 991 лева, разпределени по функции, дейности и 
параграфи, съгласно Приложение № 3 
     1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 692 823 лева 

1.2.2. За местни дейности в размер на 2 354 168 лева. 
2. Приема инвестиционната програма за 2015 г. (поименен списък по обекти, видове 
разходи и източници на финансиране) в размер на 1 105 003 лева., съгласно 
Приложение № 4,5 , като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в 
размер на 305 300 лева включително и за изграждане и основен ремонт на 
общински пътища  съгласно Приложение № 4 
2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани със собствени приходи 
и от приходи от постъпления на продажба на общински нефинансови активи, в 
размер на 799 703 лева, съгласно приложение № 5 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

                                     АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2015 ГОД. 

                                    П Р И Х О Д И  

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА  ПАР. 

ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

БИЛО  СТАВА БИЛО  

Увеличе
ние / 

намален
ие 

СТАВА БИЛО  СТАВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  І.  ПРИХОДИ 

 1. ДАНЪЦИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР 

ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК 103     6000   6000 6000 6000 

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1300     252000 0 252000 252000 252000

 -Д-K В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ 1301     50000   50000 50000 50000 

 -Д-K В/У ПРЕВОЗНИТЕ  СРЕДСТВА 1303     130000   130000 130000 130000 

 -Д-K ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ.ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.ПОЧИН 1304     70000   70000 70000 70000 

  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 1308     2000   2000 2000 2000 

ДРУГИ ДАНЪЦИ 2000       158 158 0 158 

 ВСИЧКО ДАН.ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:       252000 158 252158 252000 252158

 ВСИЧКО  ПРИХОДИ (А + Б):   0 0 258000 158 258158 258000 258158

 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 0 0 0

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400 16114 16114 272000 67084 339084 288114 355198

 -НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА  НА УСЛ.,СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ 2404     25000 67000 92000 25000 92000 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА  ИМУЩЕСТВО 2405 4200 4200 90000   90000 94200 94200 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ 2406 11914 11914 155000   155000 166914 166914 

-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ 2407       84 84 0 84 

-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ 2408     2000   2000 2000 2000 

ОБЩИНСKИ ТАKСИ 2700 0 0 486000 0 486000 486000 486000



35

 -ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ  2701     70000   70000 70000 70000 

 -ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ 2704     25000   25000 25000 25000 

 -ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТРОТОАРИ,УЛИЧНИ  ПЛАТНА И ДР. 2705     50000   50000 50000 50000 

 -ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2707     250000   250000 250000 250000 

 -ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ 2710     16000   16000 16000 16000 

 -ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 2711     70000   70000 70000 70000 

 -ОБЩИНСКА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 2717         0 0 0 

 -ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАKСИ 2729     5000   5000 5000 5000 

ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ 2800     45000 0 45000 45000 45000

-ГЛОБИ,САНKЦИИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ 2802 45000 45000 45000 45000

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3600     5000 0 5000 5000 5000

-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3619     5000   5000 5000 5000 

СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО) 3700     -15000 -27000 -42000 -15000 -42000

 -СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДC(НЕТО) 3701     -13000 -27000 -40000 -13000 -40000 

 -СЪБР.И ВНЕС.ДАНЪЦИ,ТАКСИ ВН.В/У ПРОДАЖБИ 3702     -2000   -2000 -2000 -2000 

 ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:   16114 16114 793000 40084 833084 809114 849198 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 4000     157000 25000 182000 157000 182000

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ 4022     70000 25000 95000 70000 95000 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ 4040     80000   80000 80000 80000 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДМА 4030     7000   7000 7000 7000 

ПОМОЩИ,ДАРЕНИЯ И ДРУГИ   БЕЗВЪЗМ. 4500   0   922 922 0 922 

-ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТРАНАТА 4501       922 922 0 922 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР(1Б+Б):   16114 16114 950000 66006 1016006 966114 1032120

0 0 0

 ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:   16114 16114 1208000 66164 1274164 1224114 1290278

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ 

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО) 3100 3328818 3328818 1168600 0 1168600 4497418 4497418 

 а)ОБЩА ДОПЪЛВАЩА  СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+) 3111 3328818 3328818     0 3328818 3328818 

 б)ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+) 3112     863300   863300 863300 863300 

 в)ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИН.ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБС.) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+) 3113     305300   305300 305300 305300 

 ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 3328818 3328818 1168600 0 1168600 4497418 4497418

0 0 0

ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У  БЮДЖ.СМЕТKИ (НЕТО) 6100 0   -90000 0 -90000 -90000 -90000 

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6101         0 0 0 

-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) 6102     -90000   -90000 -90000 -90000 

 -ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГУРЯВ.НА ЗАЕТОСТ (+/-) 6105         0 0 0 

-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА   ПЪРВОСТ.РАЗП.(+/-) 6109         0 0 0 

ТРАНСФ.(СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.С-KИ 6200         0 0 0 

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6201         0 0 0 

-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ  (-) 6202         0 0 0 

ТРАНСФ. ИЗВ.БЮДЖ.С-KИ/ФОНДОВЕ (НЕТО) 6300         0 0 0 
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В 
КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА 6400     28913 0 28913 28913 28913 

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6401     28913   28913 28913 28913 

ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) 6402         0 0 0 

 ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: 0 -61087 0 -61087 -61087 -61087

0 0 0

 III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 0 0 0

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 7600     0 0 0 0 0 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТЕВН ЗАЕМ 7622         0 0 0 
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
ДРУГИ СМЕТКИ 7800     -149454 0 -149454 -149454 -149454 
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ 
СРЕДСТВА (НЕТО) 7833     -149454   -149454 -149454 -149454 
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ОБЩО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ -149454 0 -149454 -149454 -149454

0 0 0

 ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): 3344932 3344932 2166059 66164 2232223 5510991 5577155

0 0 0

 V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА) 0 0 0

ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-) 9300     -12100 0 -12100 -12100 -12100 
 -ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ И ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ КЪМ 
МЕСТНИ ЛИЦА(+/-) 9317     -12100   -12100 -12100 -12100 

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) 9500 347891 347891 134045 0 134045 481936 481936 

-ОСТАТЪK В ЛВ.ПО СМЕТKИ  ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+) 9501 347891 347891 134045   134045 481936 481936 

 ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ.): 347891 347891 121945 0 121945 469836 469836

0 0 0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ( І+ІІ+ІІІ+ІV+V ): 3692823 3692823 2288004 66164 2354168 5980827 6046991

0 0 0

0 0 0

0 0 0

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА: 3692823 3692823 2288004 66164 2354168 5980827 6046991

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

                                     АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2015 ГОД. 

                                    Р А З Х О Д И   

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА  ПАР. 

ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

БИЛО  СТАВА БИЛО  

Увеличе
ние / 

намален
ие 

СТАВА БИЛО  СТАВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 100 2382770 2382770 284000 -2000 282000 2666770 2664770

-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ 101 2325770 2325770 284000 -2000 282000 2609770 2607770 

-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 102 57000 57000     0 57000 57000 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 200 282520 282520 1000 6460 7460 283520 289980

-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО  ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 201 108390 108390   0 0 108390 108390 

-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 202 12800 12800   6960 6960 12800 19760 

 -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРСОН.С ХАР.НА ВЪЗНАГ. 205 62052 62052   0 0 62052 62052 

 -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. 208 20000 20000   500 500 20000 20500 

-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 209 79278 79278 1000 -1000 0 80278 79278 

СОЦ.ОСИГУРОВKИ ОТ  РАБОТОДАТЕЛИТЕ  500 499372 499372 51790 700 52490 551162 551862

СОЦ.ОСИГУРОВKИ ОТ  РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО 551 253792 253792 31630 460 32090 285422 285882 

СОЦ.ОСИГУРОВKИ ОТ  РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА УПФ 552 67800 67800   0 0 67800 67800 

ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 560 113200 113200 13600 273 13873 126800 127073 

ВНОСKИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРЯВАНЕ 580 64580 64580 6560 -33 6527 71140 71107 

ИЗДРЪЖKА 1000 441476 441476 855263 21452 876715 1296739 1318191

-ХРАНА 1011 48698 48698 110000   110000 158698 158698 

-МЕДИKАМЕНТИ 1012 7000 7000     0 7000 7000 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 1013 11120 11120 55500 -24100 31400 66620 42520 

-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ. 1014 4811 4811     0 4811 4811 
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-МАТЕРИАЛИ 1015 47817 47817 134200 16838 151038 182017 198855 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 1016 58890 58890 270500 -8034 262466 329390 321356 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 1020 209225 209225 193813 30598 224411 403038 433636 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ 1030 14804 14804 10000 2600 12600 24804 27404 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 1051 13100 13100 15100 -5300 9800 28200 22900 

 KОМАНДИРОВKИ В ЧУЖБИНА 1052     10000 -7000 3000 10000 3000 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ 1062 2511 2511 8000 12700 20700 10511 23211 

 -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) 1091 21300 21300 20150 -5000 15150 41450 36450 

-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 1092     2000 3650 5650 2000 5650 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 1098 2200 2200 26000 4500 30500 28200 32700 

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ 1900     5500 400 5900 5500 5900
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ И 
АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ 1901     5500 400 5900 5500 5900 

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 2900     3600 0 3600 3600 3600

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ЗА МЕСТНИ ЛИЦА 2991     3600   3600 3600 3600 

СТИПЕНДИИ 4000 19225 19225     0 19225 19225

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА 4200     10500 3000 13500 10500 13500

-ДРУГИ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС 4294     10500 3000 13500 10500 13500 

   РАЗХОДИ:   3625363 3625363 1211653 30012 1241665 4837016 4867028

СУБС.НА ОРГ.С НЕСТОП.ЦЕЛ 4500 67460 67460     0 67460 67460

РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ 4600     7500   7500 7500 7500

  СУБСИДИИ:   67460 67460 7500 0 7500 74960 74960

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 5100     318251 56655 374906 318251 374906 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 5200     612600 14893 627493 612600 627493 

ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 5300     88000 14604 102604 88000 102604 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 0 1018851 86152 1105003 1018851 1105003

ВСИЧКО   3692823 3692823 2238004 116164 2354168 5930827 6046991

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ.И НЕОТЛ.РАЗХОДИ(0098) 9700 50000 -50000 0 50000 0

РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ   0   50000 -50000 0 50000 0 

  ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА - ОБЩО: 3692823 3692823 2288004 66164 2354168 5980827 6046991

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ   0 0 0 0 0 0 0 

  ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА - ОБЩО: 3692823 3692823 2288004 66164 2354168 5980827 6046991

0 0 0 0 0 0 0

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

                                    АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ  ЗА 2015 ГОД. 

                                    ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА 

ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

БИЛО  СТАВА БИЛО  

Увеличе
ние / 

намален
ие 

СТАВА БИЛО  СТАВА 

1
2 3 4 5 6 7 8

ФУНКЦИЯ ОБЩО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
762773 762773 583313 30315 613628

1346086 1376401

В т.ч. Общинска администрация  762773 762773 410413 31115 441528 1173186 1204301 

         Общински съвет     172900 -800 172100 172900 172100 

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 68660 68660 10000 -9500 500 78660 69160

В т.ч. Отбранително-мобилизационна подготовка, подържане на запаси и мощности 52210 52210     0 52210 52210 

      . Други дейности по вътрешната сигурност 16450 16450     0 16450 16450 

        Ликвидиране последсвията от бедствия и аварии       10000 -9500 500 10000 500 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ 2713601 2713601 193000 -39284 153716 2906601 2867317

В т.ч. Общообразователни училища 1900934 1900934     0 1900934 1900934 

         ЦДГ 812667 812667 193000 -39284 153716 1005667 966383 

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 76480 76480     0 76480 76480
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В т.ч. Здравен кабинет в детски гредини и училища 70300 70300     0 70300 70300 

          Други дейности в здравеопазването   6180 6180     0 6180 6180 

ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПО. И ГРИЖИ 0 0 52680 1200 53880 52680 53880

         Клуб на пенсионера 3000 -2300 700 3000 700

         Социален патронаж     48680 -1500 47180 48680 47180 

         Програми за временна заетост     1000 5000 6000 1000 6000 
ФУНКЦИЯ ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

513051 67433 580484 513051 580484

В т.ч. Водоснабдяване и канализация     6000 -350 5650 6000 5650 

         Осветление на улици и площади     129000 5100 134100 129000 134100 

         Чистота     234700 -200 234500 234700 234500 

         Озеленяване     9000 16000 25000 9000 25000 

         Изграждане, поддържане и основен ремонт на улична мрежа     98751 21299 120050 98751 120050 
      Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното 
развитие     35600 25584 61184 35600 61184 
ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

71309 71309 115200 5200 120400 186509 191709
В т.ч. Спорт за всички 

3849 3849 92000 -8000 84000 95849 87849

         Читалища 67460 67460     0 67460 67460 

         Обредни домове и зали     3200   3200 3200 3200 

         Други дейности по културата     20000 13200 33200 20000 33200 

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 0   767160 60800 827960 767160 827960

В т.ч. Други дейности по икономиката     131500 17800 149300 131500 149300 

          Служби и дейности по подържане на пътищата     159800   159800 159800 159800 

          Общински пазари и тържища     475860 -300 475560 475860 475560 

Други дейности по селското и горскота стопанство         43300 43300 0 43300 
ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ

0 53600 -50000 3600 53600 3600

В т.ч. Резерв за непредвидени  и неотложни разходи     50000 -50000 0 50000 0 

         Разходи за лихви     3600   3600 3600 3600 

ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА 3692823 3692823 
228800

4 66164 2354168 5980827 6046991

0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 4

ПЪРВИ ПОИМЕНЕН СПИСЪК   

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И 
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПРЕЗ 2015 

год. ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ 

ШУМЕН 
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№ 
по 

ред
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 

ГОДИШНА ЗАДАЧА ЗА 2015 год 

Било 
увеличение 

/
намаление 

Става 

І РАЗДЕЛ  І - § 51-00   РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА  190700 0 190700

В това число 0

1

Рехабилитация /кърпежи/ със асфалтова смес на ІV - класната  
пътна мрежа на територията на община Върбица  /от разклон село 
Станянци до село Крайгорци, от разклон село Маломир до село 
Маломир, от село Иваново до село Методиево, от разклон село 
Кьолмен до село Кьолмен, от село Конево - село Ловец - село 
Сушина до разклон село Сушина/ 

115500

115500

2
Реконструкция и модернизация  на вила "Еделвайс" Курортен 
комплекс гр. Върбица - ІV етап 56000 56000

3
Полагане на бетонови улеи по отводнителен канал в ул. Мир с. 
Станянци 10000 10000

4
Рехабилитация на път с полагане на павета на ул. "Балкан" в с. 
Тушовица  9200 9200

0

ІІ РАЗДЕЛ  ІІ - § 52-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 68600 8000 76600

  В това число 0

1 Зала за общоселски мероприятия с Маломир 40000 40000

2 Придобиване на автоспирка с Иваново   -   1 брой 2300 2300

3 Придобиване на автоспирка с Тушовица   -   1 брой 2300 2300

4
Изграждане на общински комплекс, рекреация, търговия и услуги в 
гр. Върбица 24000 8000 32000

РАЗДЕЛ  ІІІ - § 53-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА 46000 -8000 38000

  В това число     0

1 Изработване на проект за изграждане на общински комплекс, 
рекреация, търговия и услуги в гр. Върбица 46000 -8000 38000

0

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 305300 0 305300

Приложение № 5
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ВТОРИ ПОИМЕНЕН СПИСЪК   

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И 
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПРЕЗ 2015 год. 

ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ   ОТ 
ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН 

№ 
по 

ред
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 

ГОДИШНА ЗАДАЧА ЗА 2015 год 

Било 
увеличение 

/
намаление 

Става 

1 2 3

РАЗДЕЛ  І - § 51-00   РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА  127551 47855 175406

1
Реконструкция и модернизация  на вила "Еделвайс" Курортен 
комплекс гр. Върбица ІІІ   етап 59000 59000

2
Рехабилитация /кърпежи/ със асфалтова смес на ул. "Александър 
Стамболийски" и ул. "Петър Златев Груев" 11751 -11751 0

3

Полагане на тръби на водосбора минаващ по ул. "Георги 
Димитров", ул. "Камчия", ул. "Николай Вапцаров" в с. Чернооково 
срещу наводняване на къщи, дворове и улични платна. 39000 17000 56000

4
Рехабилитация на път с полагане на павета на ул. "Балкан" в с. 
Тушовица  17800 -4500 13300

5
Полагане на бетонови улеи за отводняване на дъждовни води 
в ул. "Баба Тонка" с. Бяла река 5034 5034

6

Полагане на бетонови тръби на водосбора минаващ през ул. 
"Балкан"в с. Крайгорци срещу наводняване на къщи, дворове 
и улични платна 10000 10000

7
Рехабилитация цели участъци и кърпежи със асфалтова смес 
на ул. "Александър Стамболийски"  в гр. Върбица 26000 26000

8
Реконструкция и цялостна подмяна на покривната част на 
общинска сграда /магазин/ в с. Конево 3872 3872

9

Полагане на бетонови тръби на водосбора минаващ през ул. 
"Камчия"в с. Божурово срещу наводняване на къщи, дворове 
и улични платна 2200 2200

РАЗДЕЛ  ІІ - § 52-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 544000 15693 559693

1 Зала за общоселски мероприятия с Чернооково 80000 3100 83100

2 Придобиване на конпютърни конфигурации - 6 броя 6000 6000

3
Изграждане на общински комплекс, рекреация, търговия и услуги в 
гр. Върбица 374000 374000

4
Игрище за минифутбол, УПИ І, кв. 1 по плана на с. Станянци, 
община Върбица 12500 12500

5
Игрище за минифутбол, УПИ VІІІ, кв. 12 по плана на с. Нова Бяла 
река, община Върбица 11000 11000

6
Игрище за минифутбол, УПИ  ІІ, кв. 38 по плана на с. Ловец, 
община Върбица 12500 12500

7
Игрище за минифутбол, с малки врати с. Иваново, община 
Върбица   8 800 8800

8 Комбинирана машина багер - челен товарач 24000 24000

9 Закупуване на товарен автомобил 24000 24000

10 Зала за общоселски мероприятия с Менгишево 3793 3793



41

РАЗДЕЛ  ІІ - § 53-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА 42000 22604 64604

1

Изработване на проект и работни детайли при строителството на 
обект по програма: "Подобряване достъпа на населението до 
услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез 
изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на 
община Върбица” 42000 42000

2
Изработване на проект за общ устройствен план на община 
Върбица   22604 22604

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 713551 86152 799703

1018851 1105003

1018851

0

І РАЗДЕЛ  І - § 51-00   РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА  318251 47855

ІІ РАЗДЕЛ  ІІ - § 52-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 612600 23693

РАЗДЕЛ  ІІ - § 53-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА 88000 14604

1018851 86152

ХХ.

По двадесета точка от дневния ред:
ОТНОСНО: Дарение на  Община Върбица на ОДМВР Шумен на бензин А95 за 
нуждите на служебни МПС, зачислени в РУ В. Преслав при изпълнение на задачи по 
ЗМВР на територията на Община Върбица. 

Докл. Марияна ХРИСТОВА– Секретар Община 

Резултати   от   гласуването: 

   за   -   15;  

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. Сашо Радославов Стайков 
14. Мустафа Халилов Еминов 
15. Стоян Георгиев Димитров 
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против   -   0;  въздържали   се   -   0, предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

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

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№20 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и по гореизложените мотиви Общински 
съвет Върбица:
  Дава съгласие Община Върбица да извърши  дарение на  ОДМВР Шумен на 200  
/двеста/ литра бензин А 95, ежемесечно през финансовата 2016 г. за нуждите на 
служебни МПС, зачислени в РУ В. Преслав при изпълнение на задачи по ЗМВР на 
територията на община Върбица. Възлага на кмета сключване на договор  за дарение на 
тези количества бензин с ОДМВР Шумен. 

ХХІ.

По двадесет и първа точка от дневния ред
ОТНОСНО: Промяна в правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Кадир ХАСАН - Председател на ОбС 
Запозна съветниците с Докладната записка.  
Прочете доклада на председателя на временната комисия за промени в Правилника и 
всички промени и допълнения в правилника. 
Уважаеми колеги, като се приеме правилника с промените ще се следват всички 
поредни членове, алинеи и точки. Текста общинския съветник не присъства не 
получава възнаграждение, е предложен от мен, ако имате нещо да допълните имате 
думата, този правилник на общинския съвет и занапред може да се променя. График за 
постоянните комисии според мен  не е  нужно да имаме мисля, че смогваме, тези 
графици ги правят големите общини, те заседават с дни и седмици.  
Първо ще подложа на гласуваме доклада на председателя на временната комисия с 
промените в правилника за организацията и дейността на общинския съвет, който е 
съгласен да приемем доклада, моля да гласува. 

Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 15

Кадир ХАСАН - Председател на ОбС 
Уважаеми съветници сега предлагам да гласуваме целия текст, който е съгласен да 
приемем промените в „Правилник за организацията и дейността на общинскя съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, моля да 
гласува. 
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Резултати   от   гласуването:   за   -   15;   против   -   0;   въздържали   се   -   0, 
предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 1

Общински съвет Върбица прие следното: 

РЕШЕНИЕ:№21 

        На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, общински съвет приема промени в „Правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”. Приложение. 

ХХІІ.

По двадесет и втора точка от дневния ред
ОТНОСНО: ПИТАНИЯ. 

Кадир ХАСАН – Председател на ОбС 
Уважаеми колеги имате думата. 
Въпроси или предложения има  ли,  явно няма не виждам някой да иска думата. 

Благодаря ви уважаеми съветници за ползотворната работа. 
Поради изчерпване  на точките от дневния ред, заседанието на Общински съвет   
Върбица се закрива в 12.00 часа. 

              Кадир Назиф Хасан

             Председател на общински съвет Върбица 


