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

 

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 

 

П Р О Т О К О Л 

№7/2018 г. 
 

Днес  30.07.2018 година от 10:05 до 11:05 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 17 общински съветника: 

 

1. Кадир Назиф Хасан 

2. Мехмед Хюсеинов Юсуфов  

3. Мехмед Сабри Юсуф 

4. Мустафа Решидов Хюсеинов 

5. Бирсен Еюбов Еллманов 

6. Севдалин Бориславов Алдинов 

7. Ердинч Ахмедов Исмаилов 

8. Шемсие Алиева Шабанова 

9. Мехмед Мустафа Мехмед 

10. Исуф Алиев Газинов 

11. Сашо Радославов Стайков 

12. Мустафа Халилов Еминов 

13. Емил Иванов Димов 

14.Хълми Ахмед Амза 

15.Стоян Георгиев Димитров 

     16. Бинол  Хасанов Пехливанов  

     17. Ерсин Ахмедов Хасанов 

 

 

                 На заседанието присъстват: 

 

   Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица 

   Бейсим Мустафа – Зам. кмет на Община Върбица 

  Виолета Филипова - Гл. специалист „ КРВП“ 

  Исмет Осман - Гл. специалист“ Бюджет и Финанси “ 

  Гюнай  Якуб – кмет на с.Черноокомво 

 

  Кадир ХАСАН– Председател на Об С 
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       В присъствената книга на общинския съвет са положени 17 на брой подписи присъстват 

17 общински съветници, имаме кворум можем да вземаме решения, дневния ред ви е раздаден 

предварително, а именно: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 
1 .    Дoкладна записка  с вх. №107/25.06.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община    

Върбица, относно: Приемане на изменения и допълнения към Наредбата за определянето и 

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

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

  

2.  Дoкладна записка с вх. №114/20.07.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно: Приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от 

Община Върбица. 

 

  3.  Дoкладна записка с вх. № 115/23.07.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община       

Върбица, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Върбица,кв.1. 

МОТИВИ: За имотите има съставени Актове за общинска собственост, вписани в Службата  

по вписвания гр. В. Преслав. За имотите има проявен интерес за купуване. 

                                

4.  Питания. 

  

  Кадир ХАСАН- Председател на Об С  

  Уважаеми съветници имате ли други предложения  относно дневния ред? 

 

  Мердин БАЙРЯМ – Кмет на Община Върбица 

  Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници имам предложение, като    

точка преди точка питания в дневния ред да се включи  една докладна записка, а именно: 
 

  -Дoкладна записка с вх. № 117/30.07.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община       

Върбица, относно : Преобразуване на детска градина на територията на община Върбица, 

считано от 01.09.2018 г. 

 

  Кадир ХАСАН- Председател на Об С  

 

Подлагам на гласуване, който е съгласен, като точка четвърта  да се включи Дoкладна 

записка с вх. №117/30.07.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община   Върбица, 
относно: Преобразуване на детска градина на територията на община Върбица, считано от 

01.09.2018 г. 

 

 

 

 Режим на гласуване. 

 

 

Резултати   от   гласуването:   за   -   17;   против   -   0;   въздържали   се   -   0,  

предложението се приема. 
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Общ брой присъстващи общински съветници – 17 

 

 

 

Кадир ХАСАН- Председател на Об С  

Уважаеми съветници подлагам на гласуване всички точки на дневния ред, а именно: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 
1 . Дoкладна записка  с вх. №107/25.06.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община    

Върбица, относно: Приемане на изменения и допълнения към Наредбата за определянето 

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

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

  

2.  Дoкладна записка с вх. №114/20.07.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно: Приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения 

от Община Върбица. 

 

    3. Дoкладна записка с вх. № 115/23.07.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община                            

Върбица, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Върбица,кв.1. 

МОТИВИ: За имотите има съставени Актове за общинска собственост, вписани в Службата  

по вписвания гр. В. Преслав. За имотите има проявен интерес за купуване. 

 

    4. Дoкладна записка с вх. № 117/30.07.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община                                  

Върбица, относно: Преобразуване на детска градина на територията на община Върбица, 

считано от 01.09.2018 г. 

 

   5. Питания. 

 

Режим на гласуване. 

 

 

Резултати   от   гласуването:   за   -   17;   против   -   0;   въздържали   се   -   0,  

Дневния ред е приет. 

Общ брой присъстващи общински съветници – 17 

 

                                                                         I. 

 

По първа точка от дневния ред: 

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения към Наредбата за определянето и 

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

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

 

Исмет ОСМАН  - Гл. специалист“ Бюджет и Финанси “ запозна съветниците с  Докладната 

записка. 
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Кадир ХАСАН – Председател на Об С 

Имате думата уважаеми съветници.  

Тази докладна е разгледана на заседанията на постоянните комисии, измененията са публично 

оповестени, чрез сайта на община Върбица. 

Въпроси имате ли? 

Няма. Видно няма. 

 Предлагам да преминем към гласуване, гласуването е поименно, който е съгласен, моля да 

гласува. 

Режим на гласуване. 

 

Резултати   от   гласуването: 

 

   за   -   16;  

 

1. Кадир Назиф Хасан 

2. Мехмед Хюсеинов Юсуфов  

3. Мехмед Сабри Юсуф 

4. Мустафа Решидов Хюсеинов 

5. Бирсен Еюбов Елманов 

6. Севдалин Бориславов Алдинов 

7. Ердинч Ахмедов Исмаилов 

8. Шемсие Алиева Шабанова 

9. Мехмед Мустафа Мехмед 

10. Исуф Алиев Газинов 

11. Сашо Радославов Стайков 

12. Мустафа Халилов Еминов 

13. Емил Иванов Димов 

14. Стоян Георгиев Димитров  

     15. Бинол  Хасанов Пехливанов  

     16. Ерсин Ахмедов Хасанов 

 

 Г-н  Хълми Ахмед Амза в момента отсъства от залата. 

 

против   -   0;въздържали   се   -   0;, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

 

           Общински съвет Върбица на основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА  прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ:№1 

 
 

 

I. Общински съвет гр. Върбица приема следните изменения и допълнения в „Наредбата за 

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

Община Върбица област Шумен”, както следва: 
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§ 1. В чл. 24 алинея 1 в наредбата текста „За целодневни детски градини и ясли - месечна 

такса в размер на 35 лева” се заменя с текста „За детски градини и ясли - дневна такса в 

размер на 1,70 лева”. 

§ 2. В чл. 24 алинея 3 в наредбата текста „инвалиди” се заменя с „хора с увреждания” 

§ 3. В чл. 41 се създава нова точка 7 със следния текст: 

„7. Предоставяне на нощувки в хотелска част на почивен дом „Еделвайс” в Курортен 

комплекс Върбица се извършва срещу следните суми за настаняване: 

- за нощувка на човек, настанен в обикновена стая за двама или трима – 20.00 лв. на легло за 

първата нощувка и по 17,61 лв. на легло за поредна втора, трета и т. н. нощувки. 

- за нощувка на човек, настанен във ВИП стая за двама, – 25,00 лв. на легло за първата 

нощувка и по 22,20 лв. на легло за поредна втора, трета и т. н. нощувки. 

- за деца до 2 ненавършени години настаняването е безплатно. 

- за деца от 2 до 6 ненавършени години се заплащат 50 % от горепосочените суми. 

- за деца от 6 до 12 ненавършени години се заплащат 75 % от горепосочените суми. 

- при самостоятелно настаняване в стая се доплащат по 50% за второ и/или трето незаето 

легло. 

В посочените цени не са включени данък по Закона за данък върху добавената стойност и 

туристически данък по Закона за местните данъци и такси.” 

§ 4. В чл. 41 се създава нова точка 8 със следния текст: 

„8. Определят се следните цени за продажба на произведени растения и фиданки в разсадник 

с. Менгишево към Община Върбица:” 

№ Наименование 
 

Цена в лв. 

без ДДС 

1 конколорка Abies concolor 1/1 10.00 

2 аризонски кипарис Cupressus arizonica 1/0 5.00 

3 кълбовиден смърч Picea abies „Globosa' 10.00 

4 сребрист смърч Picea pungens glauca 2/0 10.00 

5 обикновен тис Taxus baccata 'Fastigiata' 8.00 

6 кълбовиднатуя Thuja occidentaiis 'Blue Balloon' 8.00 

7 западнаколоновидна туя Thuja occidentaiis 'Fastigiata' 8.00 

8 кълбовиднатуя Thuja occidentaiis 'Globosa 8.00 

9 кълбовидна златиста туя Thuja occidentaiis -„Golden Globe 8.00 

10 златиста кълбовидна източна туя Thuja orientalis 'Aurea Nana' 8.00 
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11 гигантска туя Thuja plicata /Gigantea/ 8.00 

12 обикновен смърч в контейнер Picea abies 4.00 

13 сребрист смърч в контейнер Picea Pungens 6.00 

14 пирамидален чемшир Buxus sempervirens 'Pyramidalis 8.00 

15 чемшир Buxus sempervirens 'Suffruticosa 8.00 

16 японска дюля 
Chaenomeies x superba 'Flocon 

Rose 
6.00 

17 дамеров котонеастер Cotoneaster dammeri 5.00 

18 хоризонтален котонеастер Cotoneaster horizontalis 5.00 

19 дребнолистен котонеастер Cotoneaster microphyllus 5.00 

20 елеагнус Elaeagnus x ebbingei 5.00 

21 червена ерика Erica carnea 5.00 

22 червена ерика Erica carnea Vivellii' 5.00 

23 чашкодрян 
Euonymus fortune! 'Canadale 

Gold' 
6.50 

24 чашкодрян 
Euonymus fortunei 'Emerald 

Gaiety 
6.50 

25 чашкодрян Euonymus fortune! 'Sunspot' 6.50 

26 японски чашкодрян Euonymus japonicus 6.50 

27 дребнолистен чашкодрян Euonymus japonicus 'Microphyllus 6.50 

28 дървовидна ружа Hibiscus syriacus 'Due de Brabant' 6.00 

29 дървовидна ружа Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' 6.00 

30 дървовидна ружа Hibiscus syriacus 'Meehanii' 6.00 

31 дървовидна ружа Hibiscus syriarus „Totus Albus' 6.00 

32 дървовидна ружа Hibiscus syriarus „Woodbridge' 6.00 

33 изправен жасмин Jasminum revolutum 9.00 

34 хвойна Juniperus chinensis 'Spartan' 6.00 

35 хвойна 
Juniperus horizontalis 'Andorra 

Compact 
6.00 

36 хвойна Juniperus horizontalis 'Glauca' 6.00 

37 хвойна 
Juniperus horizontalis „Prince of 

Wales‟ 
6.00 

38 миризлива смрика Juniperus sabina 3.00 

39 миризлива смрика Juniperus sabina 'Hicksii' 3.00 

40 миризлива смрика Juniperus sabina Variegata' 3.00 

41 златиста хвойна 
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana 

Aurea' 
3.50 

42 овалнолистно птиче грозде Ligustrum ovalifoiium 3.00 

43 лъскав нокът Lonicera nitida 5.30 

44 венечен филадолфус Philadelphus 'Natchez' 4.00 
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45 венечен филаделфус Philadelphus Virginal' 4.00 

46 чинар Platanus orientalis 8.00 

47 португалска лавровишна Prunus lusitanica 6.00 

48 пираканта Pyracantha'Mohave Silver' 6.00 

49 японска спирея Spiraea japonica 'Crispa' 6.00 

50 японска спирея Spiraea japonica 'Froebeili' 6.00 

51 червена калина Viburnum opulus 'Roseum' 10.00 

52 вечнозелена калина Viburnum x bodnantense 10.00 

53 цветуща вайгела Weigela florida Variegata' 6.00 

54 вайгела Weigela 'Kosteriana Variegata' 6.00 

55 петуния /цветя/  0,60 

56 тагедис /цветя/  0,60 

57 пламъче /цветя/  0,60 

§ 5. В чл. 41 се създава нова точка 9 със следния текст: 

„9. За ползването на услуги, предоставяни в Многофункционален Спортен Комплекс 

„Герлово” в КК Върбица се събират следните суми: 

- за предоставяне на чадър – 2,50 лв. без ДДС 

- за предоставяне на шезлонг – 3,33 лв. без ДДС 

Посочените суми са за предоставяне на услуги за едно лице в рамките на един работен ден на 

комплекса.” 

§ 6. Изменението по § 1. влиза в сила, считано от 01.09.2018 г., а по § 2, § 3 , § 4 и § 5 – от деня 

на влизане в сила на наредбата. 

Мотиви: При определянето на месечна такса за детските градини на територията на 

Община Върбица се получават различни суми за храноден, което е в резултат на различните 

работни дни в месеците на годината. Това поражда затруднения при администрирането на 

таксата, неразбиране от страна на родителите на децата при непълна посещаемост в 

отделните месеци и допускането на грешки при индивидуалното и определяне. С 

предложената промяна се улеснява начина на изчисляване на самата такса, като размера и 

изчислен на годишна основа се запазва в същия размер. 

През януари 2018 г. в Българското законодателство се приемат промени, с които се заменят 

в редица нормативни актове думата „инвалид/и” с „лице/лица с увреждания”.  Това 

поражда необходимостта от приемане на такива промени и в наредбата на Община 

Върбица. 

През последните три години с приемането на бюджета на Община Върбица се предвиждат 

средства за развитие на стопанска дейност в Курортен комплекс Върбица и Разсадник с. 

Менгишево. Това изисква определянето на цени на услуги, предоставяни в почивен дом 
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„Еделвайс” и МСК „Герлово” в Курортен комплекс” Върбица и продажни цени на продукция 

от Разсадник с. Менгишево. Така предложените цени са съобразени с действащите към 

момента пазарни цени в Република България. 

Целите и очакваните резултати от предложените промени са следните: 

 Средствата ще се инвестират в текуща поддръжка на съответната дейност, 

както и за модернизация на предоставената за управление материална база. 

 За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. 

 С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което 

не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 

 

 

ІІ. 

 
По втора точка от дневния ред:  

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община 

Върбица. 

 

Исмет ОСМАН  - Гл. специалист“ Бюджет и Финанси “ ,  запозна съветниците с  Докладната 

записка. 

 

Кадир ХАСАН – Председател на Об С 

Въпроси имате ли? Видно няма.  

Предлагам да преминем към гласуване, гласуването е поименно, който е съгласен, моля да 

гласува. 

Режим на гласуване. 

 
Резултати   от   гласуването: 

    

   за   -   16;  

 

1. Кадир Назиф Хасан 

2. Мехмед Хюсеинов Юсуфов  

3. Мехмед Сабри Юсуф 

4. Мустафа Решидов Хюсеинов 

5. Бирсен Еюбов Елманов 

6. Севдалин Бориславов Алдинов 

7. Ердинч Ахмедов Исмаилов 

8. Шемсие Алиева Шабанова 

9. Мехмед Мустафа Мехмед 

10. Исуф Алиев Газинов 

11. Сашо Радославов Стайков 

12. Мустафа Халилов Еминов 

13. Емил Иванов Димов 

14. Стоян Георгиев Димитров   

     15. Бинол  Хасанов Пехливанов  

     16. Ерсин Ахмедов Хасанов 
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Г-н  Хълми Ахмед Амза в момента отсъства от залата. 

 

 

      

против   -   0;въздържали   се   -   0;, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

 

          Общински съвет Върбица на основание чл.21, ал.1, т.14, ал.2 и чл.27, ал.5 от 

ЗМСМА  прие следното: 

 
 

РЕШЕНИЕ:№2 
 

 

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал. 1, т. 14 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и като възприе мотивите на вносителя, Общински 

съвет – Върбица,  

 

                                                                        Р Е Ш И: 

 

              1. Приема Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община 

Върбица.  

              2. Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Община Върбица 

влиза в сила в срок от 14 дена от приемането й. 

              3. Възлага на Кмета на Община Върбица всички последващи действия за изпълнение 

на настоящото решение.  

 

 

                   Приложение: Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община 

Върбица; 

                   

 

 

 

НАРЕДБА 

ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ 

ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА 
                                                                         

                                                                          

Глава първа. 

Общи положения 

 

Чл. 1. Настоящата наредба урежда реда и условията за получаване на дарения, 

направени от физически и юридически лица в полза на Община Върбица и нейни 
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организационни структури и поделения, както и контрола при стопанисване и използване на 

даренията и спазване на волята на дарителите. 

Чл. 2. Тази наредба има за цел да стимулира дарителството в полза на Община 

Върбица и нейните граждани, чрез създаване на прозрачни процедури за приемане и 

управление на даренията и на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на 

волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер 

на дарителството, с авторитета и доброто име или имуществените интереси на Община 

Върбица. 

 

 

 

Глава втора. 

Дарители, дарения и надарени 

 

Чл. 3. Дарители на Община Върбица могат да бъдат всички български и 

чуждестранни физически и юридически лица. 

Чл. 4. На Община Върбица могат да бъдат дарявани, съответно тя може да приема 

дарения под формата на: 

1. труд и услуги; 

2. вещи; 

3. пари; 

4. недвижими имоти 

5. ценни книжа 

6. интелектуален труд и услуги 

 

Чл. 5. Получатели на даренията (дарени) могат да бъдат: 

1. Община Върбица 

2. общинските образователни, културни,спортни и социални учреждения. 

 

Глава трета. 

Условия за дарителите и дарителството 

 

Чл. 6. (1) Не могат да бъдат дарители: 

1. лица, осъдени с влязла в сила присъда; 

2. лица, обвинени в извършване на престъпление, до приключване на съдебното 

производство и оправдаването им; 

3. юридически лица, в чиито управителни или надзорни съвети участват лица по 

т.1 и т. 2; 

(2) За липса на обстоятелства по ал. 1, касаещи дарение на стойност над 1000 лв., 

дарителя попълва декларация по образец Приложение № 1 към Наредбата. 

Чл. 7. Не се приемат дарения: 

1. от анонимни дарители; 

2. които противоречат на морала и добрите нрави; 

3. поради своя характер или условия са в състояние да доведат до нарушения на 

нормативната уредба на Община Върбица, и други стратегически документи; 

4. на парични средства, когато условие на дарението е избягване или заобикаляне 

на Закона за обществените поръчки; 
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5. в дългосрочен план предполагат получаването на преки стопански облаги от 

страна на дарителя; 

Чл. 8. Не може да бъде даряван Общински съвет Върбица. 

Чл. 9. Дарения в полза на общинските образователни спортни и културни учреждения 

могат да се правят, само ако чрез даренията не се оказва пряко или косвено въздействие 

върху учебната, спортната програма и съдържанието на обучението или на културната и 

репертоарна програма на съответните учреждения и на планираните и осъществявани 

социални дейности. 

Чл. 10. Дарения на преместваеми съоръжения (елементи на градското обзавеждане, 

детски площадки, паметници и др.под.) се приемат само ако съоръженията са изработени по 

утвърдени типови или индивидуални проекти и отговарят на действащите нормативни 

изисквания. 

 

Чл. 11. Независимо от разпоредбите на този раздел лицата, оправомощени по силата 

на тази наредба да приемат дарения, могат винаги да откажат да приемат дарение от 

физическо или юридическо лице, когато у тях се пораждат съмнения в безкористността на 

дарението, без да е необходимо да мотивират отказа си. 

 

 

Глава четвърта. 

Приемане на даренията 

 

Чл. 12. (1) Съобразно вида и стойността на даренията, същите се приемат, както 

следва: 

1. дарения на имоти – с решение на Общински съвет-Върбица; 

2. дарения на пари, вещи и труд/услуги: 

            а)  до 5 000 лв. - от Кмета на Община Върбица  и директорите на образователни, 

културни  и социални учреждения, съгласно волята на дарителя 

            б)  от 5 000 лв. до 50 000 лв. - от Кмета на Община Върбица; 

            в)  над 50 000 лв. - с решение на Общински съвет-Върбица. 

(2) Оценката на стойността на даренията от вещи и труд/услуги се прави от назначена 

комисия със заповед на кмета на Общината. 

(3) При дарение на имоти и вещи се прави анализ ползи – разходи след което се взема 

решение за приемане на даренията. Дарените недвижими имоти се приемат по данъчна 

оценка. 

Чл. 13. Дарения, за реализирането на чиято цел се налага съфинансиране от Община 

Върбица, независимо от техния размер, се приемат с решение на Общински съвет-Върбица. 

Чл. 14. (1) Даренията на имоти в полза на Община Върбица се приемат с решение от 

Общински съвет-Върбица с което се приемат условията на дарението, ако има такива. 

 (2) Договорите за приемане на дарението на имот в полза на Община Върбица се 

извършва в писмена форма, с договор от кмета на Община Върбица, на база на решението на 

Общински съвет-Върбица за приемане на дарението. Договорът подлежи на впиване в 

Службата по вписвания. 

Чл. 15. (1) Дарението на парични средства и/или вещи или дарения под формата на 

безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, 

поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други 

благоустройствени дейности в полза на общината, се приема от кмета на Община Върбица с 

писмен договор и чрез предаване на вещта/извършване на услугата. 
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Стойността на вещите/извършените услуги се доказват чрез представяне на 

финансово-счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените 

материали и труд, които се прилагат към договора за дарение. 

(2) Издаването на необходимите разрешения и утвърждаването на проекти за 

осъществяване на дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги/труд от 

страна на дарителя, са за сметка на Община Върбица, освен ако дарителят поеме и тези 

разноски за своя сметка. 

Чл. 16. Във всички случаи в акта на приемане на дарение на вещи и имоти        (с 

решение на Общински съвет-Върбица, договор) се посочва начина за финансиране и 

експлоатацията на дарението. 

 

 

 

Глава пета. 

Управление на даренията. Контрол. 

 

Чл. 17. (1) Даренията се ползват и управляват точно съгласно волята на дарителя. При 

липса на изразена воля на дарителя даренията се управляват от кмета на Общината. 

(2) Отговорността за спазването на волята на дарителя, както и за ползването, 

управлението и поддръжката на даренията се носи от кмета на Община Върбица. 

 

Глава шеста. 

Регистър на даренията 

 

Чл. 18. (1) Всички дарения, направени в полза на Община Върбица, нейните кметства, 

и образователни, културни, спортни и социални учреждения се обявяват в регистър на 

даренията на община Върбица. 

Регистърът съдържа информация за даренията по раздели: 

1. дарения на труд/услуги 

2. дарения на вещи 

3. дарения на пари 

4. дарения на имоти 

5. дарения на ценни книжа 

6. дарения на интелектуален труд и услуги 

 

(3) Всеки от разделите на регистъра съдържа информация, както следва: 

1. дата на договора за дарението; 

2. дарител; 

3. дарен 

4. вид на дарението (пари, вещ, услуга, вид на имота) 

5. стойност на дарението; 

6. условие на дарението; 

7. информация за изпълнение волята на дарителя. 

(4) Всяко длъжностно лице, упълномощено по силата на тази наредба да получава 

дарения в полза на Община Върбица  е длъжно в тридневен срок от получаването на 

дарението да го обяви в регистъра на даренията. Необявяването на дарение дава основание 

на Общински съвет Върбица да поиска проверка за установяване на евентуален опит за 

прикриване на факти и обстоятелства около дарението, които противоречат на нормите на 

тази наредба. 

(5) Информацията в регистъра се съхранява за вечни времена. 
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Глава седма. 

Популяризиране на дарителството 

 

Чл. 19. (1) Дарителите на вещи и имоти, както и дарителите на труд/услуги, в резултат 

на които се изгражда траен обект, имат право да поискат обозначаването на дарението, чрез 

отбелязване върху него на името и/или фирмата им по дискретен начин. 

(2) Обозначаването на дарението с името/фирмата на дарителя не може да има 

характер на търговска реклама. 

 

 

Чл. 20. В зависимост от характера и размера на дарението и значимостта му за 

общността Община Върбица или Общински съвет Върбица могат да предприемат действия 

за популяризирането му и по своя инициатива. 

Чл. 21. Дарителят има право да получи Сертификат за дарение. 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат по аналогия и за завещанията в полза 

на община Върбица.  

§ 2. Два месеца от датата на влизане в сила на тази наредба, кметът на община 

Върбица се задължава да постави в действие регистър на даренията по смисъла на Глава 

шеста. 

§ 3. Отчета на даренията се прави ежегодно с отчитане на изпълнението на бюджета. 

§ 4. Контролът за спазване на наредбата се възлага на кмета на Община Върбица. 

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

§ 6. Настоящата Наредба е приета с Решение № …………. по Протокол №….. от 

………………...2018 год. и влиза в сила в срок от 14 дена от приемането й. 

 

 

 

 

 

                                  Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 
 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда за получаване и управление на 

дарения от община Върбица 

 

 

 

Долуподписаният/-ната ..........................................................................................,   
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с лична карта № ............................., издадена на ...................... от ....................................... с 

ЕГН...........................................,  

в качеството ми на ................................................................................................................... 

                                                        (посочете длъжността) 

на ..................................................................., ЕИК ............................, със седалище и адрес на  

управление..................................,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда; 

2. Не съм обвинен/а в извършване на престъпление или е налице приключило 

съдебно производство и съм оправдан/а; 

3. В представляното от мен юридическо лице не участват лица по т. 1 и т. 2 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

 

ДАТА: ……………….     ДЕКЛАРАТОР: …………………. 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                         Приложение № 2 към чл.21 
 

С Е Р Т И Ф И К А Т  

 

ЗА ДАРЕНИЕ 

С благодарност към ................................................................................................................. 

 

за направеното дарение в размер на ........................ лв. (.................... лева) в полза на  

.............................................................................................................................................., 

 

Данъчен номер: ............................, БУЛСТАТ: ......................................... 

 

Дата: .......... 

С благодарност:....................... 

/кмет на община/ 
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IІІ. 

По трета точка от дневния ред: 

ОТНОСНО: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Върбица, кв.1. 

МОТИВИ: За имотите има съставени Актове за общинска собственост, вписани в Службата  

по вписвания гр. В. Преслав. За имотите има проявен интерес за купуване. 

 

  Виолета ФИЛИПОВА  - Гл. специалист „ КРВП“ запозна съветниците с  Докладната записка. 

  

Кадир ХАСАН – Председател на Об С 

Въпроси? Няма. Предлагам да преминем към гласуване, гласуването е поименно, който е 

съгласен, моля да гласува. 

 
Резултати   от   гласуването: 

    

   за   -   17;  

 

1. Кадир Назиф Хасан 

2. Мехмед Хюсеинов Юсуфов 

3. Мехмед Сабри Юсуф 

4. Мустафа Решидов Хюсеинов 

5. Бирсен Еюбов Елманов 

6. Севдалин Бориславов Алдинов 

7. Ердинч Ахмедов Исмаилов 

8. Шемсие Алиева Шабанова 

9. Мехмед Мустафа Мехмед 

10. Исуф Алиев Газинов 

11. Сашо Радославов Стайков 

12. Мустафа Халилов Еминов 

13. Емил Иванов Димов 

14. Хълми Ахмед Амза 

15. Стоян Георгиев Димитров 

16. Бинол  Хасанов Пехливанов 

17. Ерсин Ахмедов Хасанов 

 

      

против   -   0;въздържали   се   -   0;, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 17 

 

Общински съвет Върбица на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА  прие 

следното: 
 

РЕШЕНИЕ:№3 

 
         

1. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за Общинската собственост, чл.50 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.1, ал.3 от Наредбата 



16 

 

за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост на Общински съвет гр. Върбица да се обяви публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти по плана на гр. Върбица: 

         1.1. УПИ XXI-9б, кв. 1, представляващ празно дворно място с  площ 814 кв.м., за който 

е съставен  АОС № 2407/11.06.2018г., вписан в Службата по вписванията гр. В. Преслав; 

         1.2. УПИ XXII-9в, кв. 1, представляващ празно дворно място с площ 554 кв.м., за който 

е съставен АОС № 2408/11.06.2018г., вписан в Службата по вписванията гр. В. Преслав. 

1.3. УПИ XXIII-9г, кв. 1, представляващ празно дворно място с площ 353 кв.м., за 

който е съставен АОС № 2409/11.06.2018г., вписан в Службата по вписванията гр. В. Преслав. 

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от ЗОС Общински съвет Върбица 

одобрява оценка на недвижими имоти – частна общинска собственост по плана на гр. Върбица 

изготвени от независим оценител както следва: 

 2.1. За XXI-9б, кв. 1, представляващ празно дворно място с  площ 814 кв.м. е в размер 

на 5 046,01 лв. с включен ДДС, при данъчна оценка 3 045,20 лв.  

 2.2. За УПИ XXII-9в, кв. 1, представляващ празно дворно място с площ 554 кв.м. е в 

размер на 3 432,08 лв. с включен ДДС, при данъчна оценка 2 072,50 лв.  

 2.3. За УПИ XXIII-9г, кв. 1, представляващ празно дворно място с площ 353 кв.м., е в 

размер на 2 118,03 лв. с включен ДДС, при данъчна оценка 1 320,60 лв. 

          Оценката за всеки имот, изготвена от оценителя да бъде първоначална тръжна цена за 

провеждането на търга. 

3. Публичният търг да се проведе по реда, описан в чл.19, раздел трети от наредбата за 

провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост. 

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

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

лицата, спечелили търга. 

   

 

         

 IV. 

                                                                               

По четвърта  точка от дневния ред: 

ОТНОСНО: Преобразуване на детска градина на територията на община Върбица, считано от 

01.09.2018 г. 

 

Джемиле КЮЛЮМОВА -Началник отдел  „ОЗСП“, запозна съветниците с Докладната 

записка 

 

  Мердин БАЙРЯМ – Кмет на Община Върбица 

  Уважаеми общински съветници,  
броят на децата обучавани в детската градина в с. Конево спада драстично от началото на 2018 г. 

От финансова гледна точка самостоятелното съществуване на детската градина не е 

целесъобразно, от друга страна тя разполага с отлична база и е пригодена за обучението на деца, 

поради което следва да бъде запазена и използвана по предназначението си. 
 

Кадир ХАСАН – Председател на Об С 

Въпроси имате ли. Въпроси? Няма. 

 Предлагам да преминем към гласуване, който е съгласен, моля да гласува. 
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Режим на гласуване: 

 за- 17,  против   -   0;въздържали   се   -   0; предложението се приема. 

Общ брой присъстващи общински съветници – 17 

 

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ:№4 
 
l.Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и чл. 17 , ал. 1, т. 3 от ЗМСМА , във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1, 

чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 314, ал. 4 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО) и чл.59 Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, преобразува Детска градина „Миша”, с.Конево с адрес: ул. „Мир” №1, 

чрез вливането й в детска градина „Детелина”, е.Ловец и разкриването на филиал на детска 

градина „Детелина“ в с.Конево, като управлението на филиала ще бъде възложено на директора на 

детска градина „Детелина“, с.Ловец. 

1.1. Обучението и възпитанието на децата да се осъществява в сградата на детската градина в с. 

Конево, ул.“Мир“ №1. 

2. Задължителната документация на Детска градина „Миша“, наличният инвентар, сградният фонд 

и дворни площи - публична общинска собственост в с. Конево да се приемат за стопанисване и 

управление от директора на Детска градина „Детелина“ с.Ловец със Заповед на Кмета на Община 

Върбица; 

3. Трудовите правоотнсшения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната 

детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а на директора на детска 

градина „Миша“ по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. 

4. Възлага на Кмета на Община Върбица да издаде Заповед за преобразуването Детска градина 

„Миша“ чрез вливането й в Детска градина „Детелина“ с. Ловец и разкриването на филиал на 

детска градина „Детелина“ в с.Конево, която да бъде обнародвана в Държавен вестник. 

  

Мотивите за преобразуване са следните: 

Броят на децата, обучавани в Детска градина „Миша“ през последните години за периода от 

учебната 2014/2015 година до учебната 2017/2018 година е следният: 

Година Детска градина Брой деца 

2014/2015 ДГ „Миша“, с.Конево 12 

2015/2016 ДГ „Миша“, с.Конево 12 

2016/2017 ДГ „Миша“, с.Конево 12 

2017/2018 към 01.12.2017 ДГ „Миша“, с.Конево 12 

2017/2018 към 09.02.2018 ДГ „Миша“, с.Конево 4 

 
Видно от приложената справка броят на децата, обучавани в детската градина в с. Конево спада 

драстично от началото на 2018г. 

От финансова гледна точка самостоятелното съществуване на детската градина не е 

целесъобразно, от друга страна тя разполага с отлична база и е пригодена за обучението на деца, 

поради което следва да бъде запазена и използвана по предназначението си. 

Съгласно чл. 59 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование /Приета с ПМС Ns 219 от 05.09.2017 г. Обн. ДВ. 

бр.81 от 10 Октомври 2017г./, за да се сформира група в детска градина са необходими минимум 

6 деца. 
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По пета точка от дневния ред: 

ОТНОСНО: Питания. 

 

Кадир ХАСАН – Председател на Об С 

Уважаеми госпожи и господа имате думата  питания, ако имате. 

Въпроси или питания има или няма? Видно няма. 
 

Уважаеми съветници благодаря Ви  за ползотворната работа и за отделеното време 

всички точки от дневния ред са приети. 

Поради изчерпване на дневния ред обявявам заседанието на Общински съвет Върбица 

за закрито в 11.05 часа. 

   

 

 

 

 
  Протоколчик: ……………                                 Председател на Об С:…………… 

              Джемиле Ниязиева                                                                   Кадир Хасан 


