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

 

 

ДНЕВЕН РЕД  
на заседание на Общински съвет Върбица, проведено на 

25 април 2018 година 
 
 
1. Дoкладна записка  с вх. №54/16.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Даване на съгласие  Община Върбица да кандидатства по мярка 7.2 от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект 
„Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на 
Община Върбица. 

 
2. Дoкладна записка с вх. №55/16.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии по 
общинската и областната транспортна схема от квотата на Община Върбица в съответствие 
със Закона за обществените поръчки. 
 
3. Дoкладна записка с вх. № 56/16.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Кандидатстване на Община Върбица  с проектно предложение 
„Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр. Върбица“ към 
Фонд „Социална закрила“. 

 
4. Дoкладна записка  с вх. №58/17.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: 1. Годишен доклад за изпълнение на Общинската програма за  закрила на 
детето за 2017 г. 

2. Приемане на Общинска програма за закрила на                  детето 2018 г. 
 

5. Дoкладна записка  с вх. №59/17.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Предложение за закриване на ОУ “Христо Ботев“ с. Тушовица. 

 
6. Дoкладна записка  с вх. №60/17.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица приета 
с Решение №3 по протокол № 4 от 27.03.2013 г. и изменена с Решение № 2 по протокол № 9 
от 20.05.2016 г. и Решение № 1 по протокол №14 от 20.12.2017 г. на Общински съвет 
Върбица. 

 
7. Дoкладна записка  с вх. №61/17.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Одобряване извършените разходи за командировки в страната и чужбина 
от Кмета на Община Върбица. 

 
8. Дoкладна записка  с вх. №62/18.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Даване на съгласие  Община Върбица  да кандидатства по мярка  7.2 от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект 
„Реконструкция, ремонт оборудване  и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на 
територията на Община Върбица. 
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9. Дoкладна записка  с вх. №63/18.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Даване на съгласие Община Върбица да кандидатства по мярка 7.2 от 
Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 - 2020 г. с проект 
„Реконструкция и ремонт на училищна сграда на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Бяла река, 
общ. Върбица. 

 
10. Дoкладна записка  с вх. №64/18.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет наОбщина     
Върбица, относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,     представляващ 
земеделски земи. 

 
11. Дoкладна записка  с вх. №65/23.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива  ( КПИИ), за обект: „Трасе за оптична кабелна линия (ОКЛ)  от с. Станянци до с. 
Чернооково“. 
 
12Дoкладна записка  с вх. №66/25.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна 
електронна мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за 
обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет в с.Нова Бяла Река,общ.Върбица, 
обл.Шумен. 
 
 
13Дoкладна записка  с вх. №68/25.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна 
електронна мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за 
обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет в гр.Върбица,общ.Върбица, 
обл.Шумен. 
 
 
14Дoкладна записка  с вх. №69/25.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна 
електронна мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за 
обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет в с. Бяла Река, общ.Върбица, 
обл.Шумен. 
 
15Дoкладна записка  с вх. №70/25.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна 
електронна мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за 
обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет в с. Тушовица, общ.Върбица, 
обл.Шумен. 
 
16Дoкладна записка  с вх. №71/25.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна 
електронна мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за 
обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет в кв. Трошка, гр.Върбица, 
общ.Върбица, обл.Шумен. 
 
 
17Дoкладна записка  с вх. №72/25.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна 
електронна мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за 
обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет с. Чернооково, общ.Върбица, 
обл.Шумен. 
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18.Дoкладна записка  с вх. №73/25.04.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна 
електронна мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за 
обект: „Полагане  на оптична кабелна линия (ОКЛ)  от  гр. Върбица, до с.Тушовица. 
 

 
19. Питания. 
 
 
 
                                                                   
  

Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№1 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Даване на съгласие  Община Върбица да кандидатства по мярка 7.2 от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект 
„Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на 
Община Върбица. 
 
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.23 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица 
       1. Дава съгласие Община Върбица да кандидатства  по подмярка 7.2 от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.  с проект „Реконструкция и/или 
рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”. 

 
          2. Дейностите, включени в проекта, отговарят на приоритетите на Общинския план за 
развитие на община Върбица за периода 2014-2020 година. 
 
         3. Възлага на Кмета на Община Върбица да предприеме необходимите законови 
действия във връзка с кандидатстването. 
                                                          
  

Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№2 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 
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ОТНОСНО: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии по общинската 
и областната транспортна схема от квотата на Община Върбица в съответствие със Закона за 
обществените поръчки.  
   
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.21, ал.1, т.25 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 19, ал.2 от Закона за  автомобилните 
превози, във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба No2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с 
автобуси и чл.60, ал.1 от АПК  

 
I.  Дава съгласие и възлага на Кмета на община Върбица  да проведе процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 
маршрутни разписания от общинската и областната транспортни схеми съгласно Приложение 
№1 при спазване на разпоредбите на Глава II, раздел I от Наредба No2 от 15 март 2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен 
превоз на пътници с автобуси на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията и в съответствие с Регламент /ЕО/No1370/2007г. на Европейския 
парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и 
автомобилен транспорт. 

 
 II. С настоящото решение Общински съвет –Върбица делегира изпълнението на своите 

функции относно провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки на 
Кмета на Община Върбица и го оправомощава да предприеме и извърши  всички правни и 
фактически действия по подготовка на процедурата, нейното провеждане и сключване на 
договор. 

 
 III. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението. 

 
 

Приложение № 1 
Списък  

 
на линиите от общинската и областната транспортни схеми от квотата на община 

Върбица Съгласно чл.21 от НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2011 г.) 

1.1. Направление: ВЪРБИЦА- ТУШОВИЦА- целогодишно 
 

Спирки по 
направление Час на тръгване 

Върбица 6,00 7,15 10,00 17,30 20,15 
р-н Маломир 6,06 7,21 10,06 17,36 20,21 
Нова бяла река 6,13 7,26 10,13 17,43 20,28 
Бяла река I 6,18 7,29 10,18 17,48 20,31 
Бяла река Ц 6,21 7,32 10,21 17,51 20,34 
Бяла река II 6,24 7,35 10,24 17,54 20,37 
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Тушовица 6,27 7,42 10,27 17,57 20,45 
 
1.2. Направление: ТУШОВИЦА-ВЪРБИЦА- целогодишно 

 

Спирки по 
направление Час на тръгване 

Тушовица 5,30 6,30 7,45 10,30 18,00 
Бяла река II 5,36 6,36 7,51 10,36 18,06 
Бяла река Ц 5,39 6,39 7,54 10,39 18,09 
Бяла река I 5,42 6,42 7,57 10,42 18,12 
Нова бяла река 5,49 6,49 8,03 10,49 18,19 
р-н Маломир 5,54 6,54 8,09 10,54 18,24 
Върбица 6,00 7,00 8,15 11,00 18,30 

 
1.3. Направление: ВЪРБИЦА- КРАЙГОРЦИ- целогодишно 

 

Спирки по 
направление Час на тръгване 

Върбица 6,10 8,00 10,00 12,20 14,45 17,30 20,10 
р-н Станянци 6,16 8,05 10,05 12,25 14,51 17,35 20,15 
Станянци 6,19 8,09 10,07 12,28 14,54 17,38 20,18 
Божурово 6,24 8,14 10,12 12,34 14,58 17,43 20,22 
Чернооково 6,27 8,17 10,16 12,37 15,01 17,47 20,25 
Крайгорци 6,30 8,20 10,20 12,40 15,05 17,50 20,35 
 
1.4. Направление: КРАИГОРЦИ-ВЪРБИЦА - целогодишно 

 

Спирки по 
направление Час на тръгване 

Крайгорци 5,30 6,35 8,25 10,25 12,45 15,10 17,55 
Чернооково 5,35 6,39 8,29 10,29 12,49 15,15 17,58 
Божурово 5,40 6,44 8,34 10,34 12,54 15,20 18,04 
Станянци 5,45 6,49 8,39 10,39 12,59 15,25 18,08 
р-н Станянци 5,49 6,54 8,44 10,44 13,04 15,29 18,13 
Върбица 5,55 7,00 8,50 10,50 13,10 15,35 18,20 

1.5. Направление: ИВАНОВО – ВЪРБИЦА - целогодишно 
 

Спирки по 
направление 

Час на тръгване 

Иваново 8,00 
Методиево 8,10 
Иваново 8,16 
Разкл.Сушина 8,19 
Сушина  8,24 
Ловец 8,29 
Конево 8,32 
Разкл. 
Кьолмен 

8,35 
Менгишево 8,38 
Разкл.Станянц
и 

8,41 
Върбица 8,45 
 
 
1.6. Направление: ВЪРБИЦА- ИВАНОВО- целогодишно 
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Спирки по 
направление 

Час на тръгване 

Върбица 17,00 
Разкл.Станянц 17,05 
Менгишево 17,08 
Разкл.Кьолмен 17,12 
Конево 17,15 
Ловец 17,18 
Сушина 17,22 
Разкл.Сушина 17,26 
Иваново 17,30 
Методиево 17,38 
Иваново 17,50 
 
 
1.7. Направление: ВЪРБИЦА- МАЛОМИР- целогодишно 

Спирки по 
направление 

Час на тръгване 

Върбица 7,00 13,00 17,30 
Разкл.Маломи 7,05 13,05 17,35 
Маломир 7,10 13,10 17,40 
 
1.8. Направление: МАЛОМИР- ВЪРБИЦА- целогодишно 

Спирки по 
направление 

Час на тръгване 

Маломир 7,10 13,10 17,40 
Разкл.Маломи 7,15 13,15 17,45 
Върбица 7,20 13,20 17,50 
 
 
 
 
1.9. Направление: ВЪРБИЦА- ШУМЕН- целогодишно 

 

Спирки по 
направление 

Час на тръгване 

Върбица 7,00 11,30 9,10 14,20 
Р-н Станянци 7,05 11,36 9,16 14,26 
Менгишево 7,09 11,41 9,21 14,31 
р-н Кьолмен 7,15 11,46 9,26 14,36 
Конево 7,18 11,49 9,30 11,39 
Ловец 7,23 11,55 9,34 14,44 
Сушина 7,29 12,03 9,42 14,53 
р-н Сушина 7,32 12,09 9,46 14,58 
Иваново 7,35 12,12 - 15,01 
Методиево 7,41 12,18 - - 
Иваново 7,47 12,24 - 15,01 
р-н Сушина 7,50 12,30 9,46 15,04 
яз. Тича 7,53 12,36 9,51 15,10 
Авджия 8,00 12,42 10,02 15,22 
Велики Преслав 8,20 12,48 10,10 15,30 
р-н Миланово 8,25 12,54 10,17 15,37 
Хан Крум 8,30 14,00 10,22 15,41 
Кв. Дивдядово 8,40 13,06 10,31 15,49 
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Шумен 8,50 13,12 10,42 16,00 
 
1.10. Направление: ШУМЕН-ВЪРБИЦА- целогодишно 
 

Спирки по 
направление Час на тръгване 

Шумен 10,30 12,30 17,00 18,35 
кв. Дивдядово 10,38 12,38 17,11 18,43 
Хан Крум 10,46 12,46 17,17 18,51 
р-н Миланово 10,51 12,51 17,23 18,56 
Велики Преслав 11,10 13,10 17,30 19,15 
Авджия 11,20 13,20 17,40 19,25 
яз. Тича 11,30 13,30 17,50 19,35 
р-н Сушина 11,36 13,36 17,55 19,41 
Иваново 11,41 13,41 17,59 19,46 
Методиево 11,47 - 18,05 - 
Иваново 11,53 13,41 18,10 - 
р-н Сушина 11,59 13,46 18,13 - 
Сушина 12,02 13,51 18,19 - 
Ловец 12,09 13,56 18,26 - 
Конево 12,14 14,02 18,30 20,01 
р-н Кьолмен 12,17 14,09 18,33 20,04 
Менгишево 12,22 14,14 18,36 20,08 
р-н Станянци 12,27 14,18 18,41 20,13 
Върбица 12,33 14,22 18,46 20,15 

1.11. Направление: ВЪРБИЦА- СМЯДОВО - ШУМЕН- целогодишно 

Спирки по 
направление Час на тръгване 

Върбица 08.00 
Маломир 08.07 
Н. Бяла река 08.11 
Бяла река 08.24 
Тушовица 08.27 
Горско ст-во 08.37 
Риш 08.50 
Александрово 08.59 
Веселиново 09.07 
Ц. Барака 09.18 
Смядово 09.30 
Кълново 09.36 
Ивански 09.43 
Р. Димитриево 09.49 
Р-н Дибич 10.05 
Шумен 10.20 

 
 
 
1.12. Направление: ШУМЕН- СМЯДОВО - ВЪРБИЦА - целогодишно 

 

Спирки по 
направление 

Час на 
тръгване 
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Шумен 13.30 
Р-н Дибич 13.46 
Р. Димитриево 13.52 
Ивански 13.56 
Кълново 14.01 
Смядово 14.10 
Ц. Барака 14.20 
Веселиново 14.30 
Александрово 14.35 
Риш  14.45 
Горско стопанство 14.56 
Тушовица 15.05 
Бяла река 15.14 
Н. Бяла река 15.19 
Маломир - разклон 15.25 
Върбица 15.30 
 
 
 
 
1.13. Направление: ВЪРБИЦА- ТУШОВИЦА - сезонни превози (15.09.-30.06) 
 

Спирки по 
направление Час на тръгване 

Върбица 12,00 13.35 19.10 
р-н Маломир 12.06 13.41 19.16 
Нова бяла река 12.13 13.48 19.23 
Бяла река I 12.18 13.51 19.28 
Бяла река Ц 12.21 13.54 19.31 
Бяла река II 12.24 13.57 19.34 
Тушовица 12.27 14.05 19.37 
 
1.14. Направление: ТУШОВИЦА-ВЪРБИЦА- сезонни превози (15.09.-30.06) 

 

Спирки по 
направление 

Час на тръгване 

Тушовица 12.30 14.10 19.40 
Бяла река II 12.36 14.16 19.46 
Бяла река Ц 12.39 14.19 19.49 
Бяла река I 12.42 14.22 19.52 
Нова бяла река 12,49 14.27 19.59 
р-н Маломир 12,54 14.32 20.04 
Върбица 13,00 14.35 20.10 

 
1.15. Направление: ВЪРБИЦА- МАЛОМИР - НОВА БЯЛА РЕКА- сезонни 

превози (15.09.-30.06) 
 

Спирки по 
направление Час на тръгване 

Върбица 7.00 12.50 19.10 
Маломир 7.10 12.59 19.20 
Нова бяла река 7.18 13.09 19.29 
 

1.16. Направление: НОВА БЯЛА РЕКА - МАЛОМИР - ВЪРБИЦА- сезонни 
превози (15.09.-30.06) 
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Спирки по 
направление Час на тръгване 

Нова бяла река 7.20 13.10 19.30 
Маломир - - - 
Върбица 7.35 13.25 19.45 
 

1.17. Направление: ВЪРБИЦА- КРАЙГОРЦИ- сезонни превози (15.09. -30.06.) 
Спирки по 
направление Час на тръгване 

Върбица 13,30 19,10 
р-н Станянци 13,36 19,16 
Станянци 13,39 19,19 
Божурово 13,44 19,24 
Чернооково 13,47 19,27 
Крайгорци 13,50 19,30 

 
1.18.Направление: КРАЙГОРЦИ-ВЪРБИЦА- сезонни превози (15.09.-30.06) 

Спирки по 
направление Час на тръгване 

Крайгорци 13,55 19,35 
Чернооково 13,59 19,39 
Божурово 14,04 19,44 
Станянци 14,09 19,49 
р-н Станянци 14,14 19,54 
Върбица 14,20 20,00 
 
1.19 .Напрвление: ВЪРБИЦА- КРАЙГОРЦИ - пазарни и панаирни 

 

Спирки по 
направление Час на тръгване 

Върбица 9,00 9,30 11,00 11,30 13,00 14,00 16,00 17,00 18,00 
р-н Станянци 9,05 9,35 11,05 11,36 13,05 14,05 16,05 17,05 18,05 
Станянци 9,07 9,37 11,07 11,39 13,07 14,07 16,07 17,07 18,07 
Божурово 9,12 9,42 11,12 11,44 13,12 14,12 16,12 17,12 18,12 
Чернооково 9,16 9,46 11,16 11,47 13,16 14,16 16,16 17,16 18,16 
Крайгорци 9,20 9,50 11,20 11,50 13,20 14,20 16,20 17,20 18,20 

 
1.20. Направление: КРАЙГОРЦИ-ВЪРБИЦА- пазарни и панаирни 

 

Спирки по 
направление Час на тръгване 

Крайгорци 9,25 9,55 11,25 11,55 13,25 14,25 16,25 17,25 18,25 
Чернооково 9,29 9,59 11,29 11,59 13,29 14,29 16,29 17,29 18,29 
Божурово 9,34 10,04 11,34 12,04 13,34 14,34 16,34 17,34 18,34 
Станянци 9,39 10,09 11,39 12,09 13,39 14,39 16,39 17,39 18,39 
р-н Станянци 9,44 10,14 11,44 12,14 13,44 14,44 16,44 17,44 18,44 
Върбица 9,50 10,20 11,50 12,20 13,50 14,50 16,50 17,50 18,50 

 
1.21. Направление: ВЪРБИЦА- ТУШОВИЦА - пазарни и панаирни 
 

Спирки по направление Час на тръгване 
Върбица 8,30 11,00 13,15 
р-н Маломир 8,35 11,05 13,20 
Маломир 8,39 11,09 13,26 
Нова бяла река - - 13,36 
Бяла река I - - 13,41 
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Бяла река Ц - - 13,44 
Бяла река II - - 13,47 
Тушовица - - 13,55 
 
1.22. Направление: ТУШОВИЦА-ВЪРБИЦА- пазарни и панаирни 

Спирки по направление Час на тръгване 
Тушовица - - 14,00 
Бяла река II - - 14,07 
Бяла река Ц - - 14,10 
Бяла река I - - 14,13 
Нова бяла река - - 14,20 
Маломир 8,40 11,1 14,31 
р-н Маломир 8,45 11,15 14,36 
Върбица 8,50 11,2

0 
14,41 

 
                  

  
Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№3 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Върбица  с проектно предложение „Закупуване на 
оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр. Върбица“ към Фонд 
„Социална закрила”. 
 
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 
 

           Общински съвет Върбица,  на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.18а, ал.1 и чл.27, ал.1, т.5 от Закона за социално подпомагане  
           1. Дава съгласие Община Върбица да кандидатства с проектно предложение 
„Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Върбица” към 
Фонд „Социална закрила”. 
 2. Дава съгласие, при одобрение на проектното предложение Община Върбица да 
съфинансира от общинския бюджет изпълнението на проекта с 10% от общата стойност в 
размер на не повече от 3 000 лева. 
  3. Възлага на Кмета на Община Върбица осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението, 
имайки в предвид кратките срокове за кандидатстване по проекта, който цели  осигуряването 
на нормални условия за живот на жителите на Община Върбица, т.е. касае се за защитата на 
особено важни обществени интереси, при реална опасност, че закъснението на изпълнението 
на решението ще лиши общината от възможността да се възползва от проекта. 
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Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№4 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО: 1. Годишен доклад за изпълнение на Общинската програма за  закрила на детето 
за 2017 г. 

            2. Приемане на Общинска програма за закрила на  детето 2018 г. 
 
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:№4 
  
 
             Общински съвет град Върбица на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от  Закона за 
местното самоуправление и местна администрация и на основание чл.6а, ал.1 и ал.2 да 
утвърди и приеме Годишен доклад за изпълнение на Общинската програма за закрила на 
детето за 2017г. и Общинска програма за закрила на детето 2018г. 
 
Приложение: 1. Годишен доклад за изпълнение на Общинската програма за закрила на 
детето за 2017г. 
                         2. Общинска програма за закрила на детето за 2018г. 
 
 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 
НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017г. 

 
На основание чл.20, ал.1 от Закона за закрила на детето, към всяка община се създава 

Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват представители на 
общинска администрация, областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, 
регионалeн инспекторат по образованието, регионален център по здравеопазване, дирекция 
"Социално подпомагане", местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните, както и на юридическите лица с нестопанска цел и други, които 
осъществяват дейности по закрила на детето и съгласно Споразумение за сътрудничество и 
координиране на работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви на насилие 
или в потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция. 

Комисията за детето е с консултативни функции  и водеща в системата за подкрепа на 
деца в риск. Като изградена система, тя се развива, оптимизира и усъвършенства в търсенето на 
нови и още по – ефективни форми и методи на работа, адекватни на новите реалности и социални 
потребности. 

Комисията за детето организира и координира социално – превантивната дейност на 
територията на общината. Работи се по подадени сигнали съвместно със отговорните институции 
за деца в потенциален риск, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита 
и развитие. 

 
І. Законосъобразност на състава: 
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      През 2017 г. в състава на Комисията за детето с консултативни функции към община Върбица 
назначена със заповед №441 от 30.03.2017 г. на Кмета на общината и съгласно чл.20а, ал.1 от 
Закона за закрила на детето  влизат директори на ДГ и училища, представители на ОбА, РУ - гр. 
В.Преслав, отдел ,,Закрила на детето” към Дирекция социално подпомагане Велики Преслав, РУО 
– Шумен,  секретар на МКБППМН, ЦСМП, РЗИ Шумен  

                      
              ІІ. Дейността на комисията е следната: 
       Извършване на проверки по сигнали за нарушаване на правата на децата – общинска 
администрация съвместно с отдел ОЗД работи по сигнали на нарушени права на деца. 
Анализиране потребностите от социални услуги за деца и семейства на местно ниво и 
разработване на местна политика за развитието им-  изведени са потребностите от социални 
услуги за деца и семейства на местно ниво. 
Популяризиране  и развитие на приеманата грижа и на други социални услуги и предприети 
мерки след сигнали за нарушени права на деца в риск: 
 
 
Предприети 
мерки  
 
   2017 

Извършване на 
проверки по 
сигнали за 
нарушаване 
правата на 
децата 

Отворени 
случаи  

Настанени 
деца в ЦНСТ 

Настанени 
деца в 
приемни 
семейства 

Настанени 
деца при 
близки и 
роднини 

Брой  150 145 4 2 22 
 
Консултиране насочено към подобряване качеството на грижи за настанените  деца в 
семейства на роднини и близки или приемни семейства – извършвени консултаци от ОЗД. 
Повишаване на сексуалната култура на ромското население - провеждане на беседи и 
разпространение на брошури - осъществява се в училищата и от СКЦ гр. В.Преслав, работи се 
по програма ,,Училище за бременни” – Върбица. Беседи в СУ,,Св.П.Хилендарски”, ,,Трафик 
на жени, деца и бебета” , ,,СПИН и полово предавани болести”.  
Подкрепа на доходите на родителите /осиновителите/, когато отглеждат деца с трайни 
увреждания и на семейства на роднини и близки и приемни семейства при които са настанени 
деца с трайни увреждания по реда на чл.26 от ЗЗД - подпомагане по ЗЗД 
Организиране на кампания за насърчаване на отговорното родителство, съвместно с 
гражданското общество. Организиране на училище за родители- от СКЦ гр. В.Преслав 
Подкрепа на семейства с деца до завършване на средно образование, но не повече от 20 
годишна възраст, обвързана с редовно посещение в училище- подпомагат се по ЗСП 
Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на семейства отговарящи на условията за 
месечно социално подпомагане за деца, които отглеждат – подпомагат се по ЗСП 
Заложени са услуги като разкриване на Центрове за обществена подкрепа където се 
предоставят социални услуги за придобиване на родителски умения за отглеждане и 
възпитание на децата, за преодоляване на кризи в семейството и насочване към тях-  няма 
разкрити такива на територията на общината ползваме СКЦ – В.Преслав, КСУДС гр. Шумен 
Информирането за форми и начини за семейно планиране се  осъществява от СКЦ. 
Разширяване на МКБППМН за работа с родителите и популяризиране на опита на „училища 
за родители” към местните комисии - ползват се услугите на СКЦ 
Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на  основната цел на ЗЗД – отглеждане 
на децата в семейна среда, чрез развитието на алтернативни услуги за деца, както и чрез 
предоставяне на финансови помощи и / или в натура - ползваме ЦНСТ- гр. В. Преслав, 
КСУДС гр.Шумен, всички услуги в областта и извън областта.  
Подкрепата на деца от 0 до 3 години се извършва от  Звено „Майка и бебе” за превенция на 
изоставянето и насочване на децата и семействата към тях- ползване на услугите на КСУДС 
гр. Шумен, както създаването на екипи за ранна интервенция при семейства с деца с 
увреждания и родители с увреждания. 
 
          III. Създаване най-добри условия за децата на улицата, за упражняване на правата 
им гарантирани от Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето: 
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За установяване броя на децата на улицата в Община Върбица, чрез ежемесечни обходи на 
мултидисциплинарния екип. 
Планиране работата с деца на улицата. 
 
          IV. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация:    
Провеждат се информационни кампании за превенция на насилието, сексуалната и трудова 
експлоатация, злоупотреба в Интернет съвместно с училищните ръководства и полицията. 
Популяризиране дейността на отделите „Закрила на детето”, свързани с предотвратяване на 
риска от насилие в семейството, на улицата и в училище- в община Върбица населението е 
запознато с дейността на ОЗД и сами търсят помощ. 
Осведомяване на семействата за съществуващите алтернативни услуги  и за новосъздадените 
алтернативни услуги, чрез провеждане на беседи и разпространение на брошури сред 
местното население – има изнесени информационни табла в сградата на местния клон на 
Агенцията за социално подпомагане. Правят се разяснителни дейности при необходимост. 
Предоставяне на информация и консултации на  родители, полагащи грижи за дете с 
увреждане, във връзка с интегрираното обучение, социалните услуги и правата на децата, 
като се консултират по праграми като ,,Личен асистент и др. 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  
В ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2018 ГОДИНА 

 
 

Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да 
поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила израз в Закона за закрила на детето. 
Този закон урежда праватa и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините 
и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и 
участието на юридически лица с нестопанска цел, и физически лица в такива дейности. 
Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения 
живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, 
здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, 
социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. 

В Закона за закрила на детето е изразена държавната политика за развитие на 
системата за грижи за деца, заявена е и необходимостта от промяна по отношение грижите за 
децата. Институционалната грижа постепенно трябва да бъде изместена от алтернативни 
форми на грижи и услуги, насочени към създаване на условия за отглеждане на всички деца в 
семейна среда. 
 
І. Въведениe 

Настоящата Общинска програма за  закрила на детето в Община Върбица за 2018 г. е 
разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия 
за детето 2008 - 2018 г., Стратегия за развитие на  социалните услуги на Община Върбица и 
принципите в Закона за закрила на детето и цели синхронизиране на действията на 
държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване 
благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Върбица.  
 
ІІ. Приоритетни области: 
 За защита на най-добрия интерес на детето е необходимо: 

- създаване и поддържане на безопасна и здравословна среда, която да гарантира  
физическото, психическото и социалното развитие на детето; 
- проява на разбиране и уважение към всяко дете; 
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- ефективна работа по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в 
специализирани  институции; 
- приемна грижа за деца – намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани 
институции и тяхната реинтеграция в биологични/осиновителни семейства; 
- осигуряване подкрепа на детето при изразяване мнението му по всички въпроси, 
касаещи правата и интересите му; 
- недопускане дискриминация на децата, основана на етнически произход, религия, 
пол, език, способности, социален статус, поведение; 
- грижа за деца с увреждания, чрез създаване и предоставяне на подходящи социални 
услуги в общността; 
- превенция на противообществени прояви; 
- повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, 
злоупотреба и други форми на експлоатация; 
- превенция попадането на децата на улицата, както и включването им в най -  тежки  
форми на детски труд; 
- социално включване и развитие на интегрираното обучение и осигуряване на равен 
достъп до качество на образованието на децата и учениците със  специални 
образователни потребности; 

 
IІІ. Визия: 

- защита висшите интереси на детето; 
- отглеждане на детето в семейна среда; 
- зачитане и уважение личността на детето; 

 
ІV. Принципи: 

- осигуряване достоен начин на живот на детето; 
- интересите на детето са от първостепенно значение при намеса в неговия живот;  
- гарантиране на гражданските и политическите права на детето; 
- зачитане мнението на детето по въпроси, пряко касаещи личността му; 
- защита на детето от насилие - физическо, психическо, емоционално отглеждане на 
детето в семейна среда; 
- специална закрила на дете в риск или с изявени дарби; 
- насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето; 
- подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно 
техните личностни и социални качества; 
- грижа за тяхната професионална квалификация; 
 

V. Стратегическа цел: 
Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот 

за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и 
психическо състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа и културна 
среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. 

Повишаване благосъстоянието, качеството на живот и гарантиране законните 
интереси на всички деца на територията на община Върбица. 
 
VI. Основни задачи: 

- работа по превенция на изоставянето на деца; 
- реинтеграция на деца в семейна среда; 
- подкрепа на семейства с деца в неравностойно социално положение; 
- гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с 
оглед пълноценна социална реализация; 
- осигуряване условия и подкрепяща среда за интегрирано обучение на деца със 
специални образователни потребности в детски градини и училища; 
- подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, малтретирани деца и др.; 
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- повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба 
и други форми на експлоатация; 
- предотвратяване отпадането на деца от училище;   
- намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на 
децата; 

     - развиване на услуги за деца с увреждания и намаляване на социалната им изолация; 
- партньорско сътрудничество между ведомства, институции и организации, насочено 
към помощ и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение; 
- превенция на детска престъпност; 
- превенция отпадане от училище на децата, подлежащи на задължително обучение; 

            - повишаване здравната култура на децата; 
Програмата няма претенции за изчерпателност, тя може да се допълва и развива при 
възниканала необходимост. 

 
 
 
 
  

 
ЦЕЛИ 

 
ДЕЙНОСТИ 

 
ОТГОВОРНИ ОРГАНИ 

 
ПАРТНЬОРИ 

 
ФИНАНСОВО 

ОСИГУРЯВАНЕ 

 
СРОК 

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

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

Дирекция “ Социално 
подпомагане”- ОЗД 
РУ-гр.В.Преслав 

В рамките на  утвърдения 
бюджет 

31.12.2018 
 
 
 
 

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

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

Дирекция “ СП “ – ОЗД 
Община 
НПО 
 
 
 
Община 
НПО 

В рамките на общинския 
бюджет  
Външни донори 
 
 
 
В рамките на общинския 
бюджет  
ДДД, Европейски програми  

31.12.2018 
 
 
 
 
 
31.12.2018 

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

3.1.Анализиране 
потребностите от 
социални услуги за 
деца и семейства на 
местно ниво и 
разработване на местна 
политика за развитието 
им. 
3.2.Популяризиране и 
развитие на приемната 
грижа на местно ниво , 
като са заложени 3 
броя приемни 
семейства 
3.3. Консултиране 
насочено към 
подобряване 
качеството на грижи за 
настанените деца в 
семейства на роднини и 

Дирекция “ СП” – ОЗД 
Общинска 
администрация 
 
 
 
Дирекция “СП” – ОЗД 
Общинска 
администрация 
 
 
Дирекции “ СП” – ОЗД 
 

Не е необходимо 
 
 
 
 
Не е необходимо 
 
 
 
Финансиране – рамките на 
утвърдения бюджет 

31.12.2018 
 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
31.12.2018 
 

Приоритетна област 1: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за 
социално включване на децата 
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близки или приемни 
семейства 

4.Превенция на 
ранната 
бременност  

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

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

В рамките на общинския 
бюджет  
Външни донори 

31.12.2018 

Приоритетна област 2 : Създаване на по-добри условия за децата на улицата , за упражняване на правата им 
гарантирани от Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето 

1.Превенция на 
попадането на 
децата на улицата 
или в други 
неблагоприятни 
условия и 
насърчаване 
развитието на 
социални услуги на 
местно ниво 

1.1.Установяване броя 
на децата на улицата в 
Община Върбица 
 
 
1.2.Планиране на 
работата с деца на 
улицата 
 

Дирекция”СП” – ОЗД,  
 МКБППМН 
РУ -гр. В. Преслав 
 
Дирекция “ СП” – ОЗД, 
МКБППМН  

Не е необходимо 
 
 
Не е необходимо финансиране 

31.12.2018 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
 

Приоритетна област 3: Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация  

1.Повишаване 
осведомеността на 
децата и 
обществото, относно 
проблема насилие,  
“сексуална и 
трудова 
експлоатация”, 
включително и 
злоупотреба в 
Интернет   

1.1.Провеждане на 
информационни 
кампании за превенция 
на: 
насилието,сексуалната 
и трудова 
експлоатация, 
злоупотреба в 
Интернет 
 
1.2.Да се изработят 
информационни 
материали по 
превенция на 
насилието 
 
1.3. Разяснителни 
дейности по правата на 
жертвите на трафик на 
хора и на 
възможностите за 
оказване на помощ и 
закрила сред 
представители на 
рисковите групи, 
особено сред 
етническите 
малцинства 

Дирекция”СП”- ОЗД 
Училищни ръководства 
Община, НПО 
 
 
Дирекция”СП”- ОЗД 
Училищни ръководства 
Община, НПО 
 
РУ - гр. В.Преслав, 
Д”СП”,Училища,НПО 

В рамките на общински бюджет 
Външни донори  
 
 
В рамките на общински бюджет 
Външни донори 
 
В рамките на бюджета на 
отговорните институции  

31.12.2018 
 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
31.12.2018 
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2.Повишаване 
компетентността на 
децата за активно 
включване на в 
работата по 
превенция на 
насилието 

2.1.Създаване на 
училищни програми по 
превенция на 
насилието с активно 
участие на деца,които 
да включват обсъждане 
проблемите на децата в 
семейството, 
проблемите на 
тийнеджърската 
възраст и др. 
 

Училищни ръководства 
Дирекция”СП”- ОЗД 
 

Не е необходимо 31.12.2018 

3.Разширяване на 
здравното 
образование в 
училищата с цел 
подготовка за 
отговорно сексуално 
поведение , 
предпазване от 
СПИН и употреба на 
наркотици 
 
4. Намаляване броя 
на децата жертви на 
пътно-транспортни 
произшествия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Повишаване на 
професионалната 
компетентност на 
специалистите 
работещи с деца за 
разпознаване 
белезите на насилие 
и незабавно 
сигнализиране на 
случаите на насилие 
 
6. Развиване на 
услуги насочени към 
превенция на 
насилието и 
възстановяване и 
реинтеграция в 
семейството, 
училището и 
обществото на деца 
жертви на 
насилие,особено 
сексуално насилие , 
трафик, най-тежки 
форми на детски 
труд 

3.1.Изнасяне на 
здравни беседи в 
училищата от 
медицинските 
работници,които ги 
обслужват със 
съдействието на 
общопрактикуващите 
лекари и здравни 
медиатори 
 
4.1.Изнасяне на беседи 
в училищата свързани с 
прилагането на 
правилата за 
безопасност на 
движението по 
пътищата от 
компетентните органи 
 
4.2. Организиране на 
състезания, 
викторини,конкурси, 
изложби, забавни игри 
свързани с прилагането 
на правилата за 
безопасност на 
движението по 
пътищата 
 
5.1. Популяризиране 
дейността на отделите 
“Закрила на детето, 
свързани с 
предотвратяване на 
риска от насилие в 
семейството, на 
улицата и в училище.  
 
 
 
6.1.Разкриване на 
услуга  “кризисен 
център”,насочена към 
деца жертви на насилие 
и трафик  
6.2.Включване на 
жертвите на трафик в 
подходящи форми на 
обучение и 
квалификация  
6.3.Усъвършенстване 
на консултативната 
работа на центровете за 

Училищни ръководства 
Общопрактикуващи 
лекари 
Медицински работници 
работещи в училищата 
Здравни медиатори 
 
Училищни ръководства 
Представители на 
Полицейското 
управление 
 
 
Училищни ръководства 
Община  
Дирекция”СП” –ОЗД 
 
 
 
Дирекции “ СП” – ОЗД 
 
 
 
 
 
 
Дирекция “ СП”- 
ОЗД,община – отдел  
“Програми и проекти” 
Училища, Д”СП” - ОЗД 
МКБППМН, училища, 
община, ДСП- ОЗД  

Не е необходимо 
 
 
 
 
 
Не е необходимо 
 
 
 
 
В рамките на общински бюджет 
Външни донори 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
 
Общински бюджет, външни 
донори 
 
В рамките на бюджета, външни 
донори 
 
В рамките на бюджета, 
НПО,външни донори 
 
 
 

31.12.2018 
 
 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
31.12.2018 
 
 
31.12.2018 
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превенция , 
консултативните 
кабинети, горещи 
телефони – 080019100, 
разработнване на 
програми на училищно 
и общинско ниво за 
превенция на 
насилието 

Приоритетна област 4: Осигуряване  на равен достъп до качествена предучилищна  подготовка  и училищно 
образование на всички деца 

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

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

Училищни ръководства 
Община 

В рамките на общински бюджет 
Външни донори 

31.12.2018 

2.Социално 
включване и 
развитие на 
интегрираното 
обучение, с цел 
осигуряване на 
равен достъп и 
качество на 
образование на 
децата със 
специални 
образователни 
потребности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Разработване на 
механизъм за 
проследяване на 
записването и 
движението в 
образователната 
система на децата 
 
 

2.1.Осигуряване на 
ресурсни учители и 
допълнителен помощен 
персонал за 
подпомагане на 
интегрираното 
обучение на децата със 
специални 
образователни 
потребности 
 
2.2.Привличане на 
специалисти в Община 
Върбица , за работа с 
деца със специални 
образователни 
потребности – 
ресурсни учители, 
ресурсни групи към 
училищата 
 
2.3.Предоставяне на 
информация и 
консултации на  
родители, полагащи 
грижи за дете с 
увреждане, във връзка с 
интегрираното 
обучение, социалните 
услуги и правата на 
децата 
 
2.4.Реализиране на 
общински инициативи 
за предоставяне на 
социални услуги в 
общността за подкрепа 
на интегрираното 
образование 
 
3.1. Училищните 
ръководства съвместно 
с  местните власти да 
разработят и приложат 
система за оценка на 

Училищни ръководства 
Община 
 
 
 
 
Училищни ръководства 
Община 
 
 
 
 
Общопрактикуващи 
лекари 
Дирекция”СП” – ОЗД 
Училищни ръководства 
 
 
 
Община, училищни 
ръководства, експерти 
по образованието,НПО 
 
 
 
Община, експерти по 
образованието,училищ
ни ръководства 
 
 
Училищни 
ръководства, експерти 
по образованието 

В рамките на общински бюджет 
Външни донори 
 
 
 
В рамките на общински бюджет  
Външни донори 
 
 
 
Не е необходимо 
 
 
 
 
 
В рамките на бюджета външни 
донори 
 
 
 
Финансиране – в рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
Финансиране – в рамките на 
утвърдения бюджет, НПО 
 

31.12.2018 
 
 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
 
31.12.2018 
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риска от отпадане от 
училище 
 
3.2. Разработване на 
програми и проекти за 
превенция на 
отпадането на  
учениците от училище.   
 

Приоритетна област 5: Подобряване здравето на децата  

1. Намаляване на 
социално значимите 
заболявания сред 
децата 
 
 
 
 
 
 
 
2.Повишаване 
информираността на 
децата за 
разпространение на 
ХИВ/ 
СПИН,болести 
предавани по полов 
път и злоупотреба с 
психоактивни 
вещества 
 
 
3. Сформиране на 
междуведомствен 
мултидисциплинаре
н екип за работа с 
деца жертва на 
насилие 

1.1.Провеждане на 
информационни 
кампании за 
здравословно хранене и 
начин на живот 
 
1.2. Разширяване на 
възможностите за 
обхващане на децата в 
програми и форми за 
здравно образование 
 
 
2.1. Провеждане на 
информационни 
кампании за 
повишаване  на 
информираността на 
децата за 
разпространението на 
ХИВ / СПИН и 
употреба и злоупотреба 
с психоактивни 
вещества -  
 
3.1.Конкретни 
задължения на 
участниците по 
прилагане на 
координационния 
механизъм- 

Училищни ръководства 
Общопрактикуващи 
лекари 
Община 
 
Училищни ръководства 
Общопрактикуващи 
лекари 
 
 
 
Училищни 
ръководства, ОПЛ, 
ОЗД, МКБППМН 
 
 
 
 
 
ОЗД, 
МВР,ОПЛ,КМЕТОВЕ 
НА 
ОБЩИНИ,УЧИЛИЩА,
МКБППМН,ДАЗД,ДО
СТАВЧИЦИ НА 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Не е необходимо 
 
 
 
В рамките на общински бюджет 
Външни донори 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
Не е необходимо 
 
 

31.12.2018 
 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
31.12.2018 
 
 
 
 
 
31.12.2018 
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Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№5 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Предложение за закриване на ОУ “Христо Ботев“ с. Тушовица. 
 
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:№5 
 
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.312, ал.1 и ал.6 от Закона за 

предучилищно и училищно образование закрива Основно училище ,,Христо Ботев”, село 

Тушовица, с БУЛСТАТ 000921905, адрес ул. ,,Вапцаров” №2, считано от 01.07.2018 

година; 

2. Учениците от ОУ ,,Христо Ботев”, село Тушовица се пренасоват към ОУ,,Св.св. Кирил и 

Методий”, с.Бяла река, община Върбица като за целта се осигурява безплатен ученически 

превоз до него съгласно разпоредбите на чл.53, ал.2 и ал. 4, чл.283, ал.2 от ЗПУО и чл.5 ал. 

1 от ПМС № 128 от 29 юни 2017 година; 

3. Задължителната учебна, финансова, трудово правна документация да се прехвърля, 

архивира и съхранява в ОУ,, Св.св. Кирил и Методий”, с.Бяла река; 

4. Трудово-правните отношения с персонала на ОУ,,Христо Ботев”, с.Тушовица, да се уредят 
при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда; 

5. Наличният учебно-технически инвентар и оборудване се приемат от директора на 
     ОУ,, Св.св. Кирил и Методий”, с. Бяла река; 
6. Наличният сграден фонд на закритото училище се предава на Кмета на населеното място 

за управление и стопанисване. 
 

  
Препис! 
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РЕШЕНИЕ 
№6 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
 
ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица приета с Решение №3 
по протокол № 4 от 27.03.2013 г. и изменена с Решение № 2 по протокол № 9 от 20.05.2016 г. 
и Решение № 1 по протокол №14 от 20.12.2017 г. на Общински съвет Върбица. 
 
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:№6 
 
 На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост общински съвет – 
Върбица приема  изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Община Върбица.  

 
Приложение: Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Върбица. 
 

  
Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№7 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Одобряване извършените разходи за командировки в страната и чужбина от 
Кмета на Община Върбица. 
 
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 
 
            На основание чл. 8 ал. 4  от Наредбата за командировките в страната. 
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Одобряване извършените разходи за командировки в страната и чужбина в размер на 909,63 
лева за периода м. януари-м. март 2018 г. от Кмета на Община Върбица. 

 
  

Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№8 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Даване на съгласие  Община Върбица  да кандидатства по мярка  7.2 от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект 
„Реконструкция, ремонт оборудване  и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на 
територията на Община Върбица. 
 
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.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, дава съгласие Община Върбица да 
кандидатства  по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020г.  с проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 
сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 
ефективност на територията на Община Върбица”. 

 
          2. Дейностите, включени в проекта, отговарят на приоритетите на Общинския план за 
развитие на община Върбица за периода 2014-2020 година. 
 
         3. Възлага на Кмета на Община Върбица да предприеме необходимите законови 
действия във връзка с кандидатстването. 
 
  

Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№9 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 
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ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Върбица да кандидатства по мярка 7.2 от 
Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 - 2020 г. с проект „Реконструкция 
и ремонт на училищна сграда на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Бяла река, общ. Върбица.” 
 
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:№9 
 
           Общински съвет Върбица, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, дава съгласие 

Община Върбица да кандидатства  по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020г.  с проект „Реконструкция и ремонт на училищна сграда на ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” с.Бяла река, общ.Върбица”. 

 
          2. Дейностите, включени в проекта, отговарят на приоритетите на Общинския план за 
развитие на община Върбица за периода 2014-2020 година. 
 
         3. Възлага на Кмета на Община Върбица да предприеме необходимите законови 
действия във връзка с кандидатстването. 

 
  

Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№10 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Продажба на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски 
земи. 
 
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 
 

„Във връзка  чл.35, ал.1  и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и 
чл.50и чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на ОбщинаВърбица, Общински съвет Върбица: 

 
Р Е Ш И : 
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1. Да се проведе търг с тайно наддаване  за продажба на  имоти- частна общинска 

собственост, представляващи земеделски земи, включени в пакет в Приложение № 1 с обща 
площ от 1 627,629 дка (хиляда шестстотин двадесет и седем  дка и шестстотин двадесет и 
девет  кв.м.)  с начална тръжна цена 832 310,00 лв. без вкл. ДДС /осемстотин тридесет и две 
хиляди триста и десет лв./ общо за всички имоти. 

 
  2.Одобрява оценката от независим лицензиран оценител в размер на 832310,00 лв. без вкл. 
ДДС /осемстотин тридесет и две хиляди триста и десет лв./ общо за всички имоти включени в 
Приложение №1, която да бъде начална тръжна цена на имотите - частна общинска 
собственост, представляващи земеделски земи. 

 
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедурата и сключи договор за 

продажба на имотите.” 
 

Приложение: 
1. Приложение № 1 - Списък на имоти – частна общинска собственост, 

представляващи земеделски земи за продажба 
 

 
Списък на имоти – частна общинска собственост, представляващи 

земеделски земи за продажба: 
 

Имоти Площ АОС Стойност без 
вкл. ДДС 

Данъчна 
оценка 

Имоти в землището на село Тушовица     
Имот № 000124 в землището на с.Тушовица, 
местността ’’Сирен тарасъ" с площ 2,318 дка 
с начин на трайно ползване - полска култура, 
категория на земята - шеста. 

2.318 дка 864 560.00 лв. 215,90 лв. 

Имот № 000125 в землището на с.Тушовица, 
местността " Сирен тарасъ" с площ 1,949 дка 
с начин на трайно ползване - полска култура, 
категория на земята - шеста. 

1.949 дка 865 470.00 лв. 181,50 лв. 

Имот № 000162 в землището на с.Тушовица, 
местността "Бюк тарла" с площ 1,439 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.439 дка 866 940.00 лв. 194,90 лв. 

Имот № 006021 в землището на с.Тушовица, 
местността " Асалък" с площ 1,460 дка с 
начин на трайно ползване - затревена нива, 
категория на земята - осма. 

1.460 дка 867 340.00 лв. 40,90 лв. 

Имот № 008010 в землището на с.Тушовица, 
местността "Армутлук" с площ 1,641 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - осма. 

1.641 дка 868 380.00 лв. 54,60 лв. 

Имот № 008025 в землището на с.Тушовица, 
местността "Кирезлик" с площ 1,973 дка с 
начин на трайно ползване – нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.973 дка 2184 495.00 лв. 241,70 лв. 

Имот № 009002 в землището на с.Тушовица, 
местността "Куванлък" с площ 7,317 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

7.317 дка 869 1 830.00 лв. 755,10 лв. 
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Имот № 009005 в землището на с.Тушовица, 
местността  "Куванлък" с площ 2,904 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

2.904 дка 870 730.00 лв. 299,70 лв. 

Имот № 010005 в землището на с.Тушовица, 
местността "Кирезлик" с площ 3,535 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

3.535 дка 871 890.00 лв. 478,80 лв. 

Имот № 012001 в землището на с.Тушовица, 
местността "Койун кедик" с площ 1,718 дка с 
начин на трайно ползване – нива, категория 
на земята - осма. 

1.718 дка 872 400.00 лв. 63,10 лв. 

Имот № 013017 в землището на с.Тушовица, 
местността "Бюк тарла" с площ 2,119 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

2.119 дка 873 530.00 лв. 287,00 лв. 

Имот № 013020 в землището на с.Тушовица, 
местността "Бюк тарла" с площ 7,976 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

7.976 дка 874 5 280.00 лв. 1080,20 лв. 

Имот № 014018 в землището на с.Тушовица, 
местността "Дам ери" с площ 2,820 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

2.820 дка 875 1 840.00 лв. 239,80 лв. 

Имот № 014037 в землището на с.Тушовица, 
местността "Дам ери" с площ 1,522 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.522 дка 905 1 000,00 лв. 206,20 лв. 

Имот № 016003 в землището на с.Тушовица, 
местността "Долай алтъ" с площ 2,705 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

2.705 дка 876 1 785.00 лв. 366,30 лв. 

Имот № 017001 в землището на с.Тушовица, 
местността "Бюк алтъ" с площ 1,613 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - трета. 

1.613 дка 877 1 090.00 лв. 249,00 лв. 

Имот № 018001 в землището на с.Тушовица, 
местността "Домуз коюсу" с площ 2,700 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

2.700 дка 878 1 780.00 лв. 365,70 лв. 

Имот № 018010 в землището на с.Тушовица, 
местността "Домуз коюсу" с площ 1,309 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.309 дка 879 865.00 лв. 177,30 лв. 

Имот № 018043 в землището на с.Тушовица, 
местността "Домуз коюсу" с площ 2,842 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

2.842 дка 880 710.00 лв. 348,30 лв. 

Имот № 018048 в землището на с.Тушовица, 
местността "Домуз коюсу" с площ 2,970 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

2.970 дка 881 740.00 лв. 306,50 лв. 

Имот № 018061 в землището на с.Тушовица, 
местността "Домуз коюсу" с площ 3,804 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

3.804 дка 882 950.00 лв. 515,10 лв. 

Имот № 020007 в землището на с.Тушовица, 
местността "Чанаджик" с площ 4,171 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

4.171 дка 885 1 000.00 лв. 429,10 лв. 



42 
 

Имот № 020010 в землището на с.Тушовица, 
местността "Чанаджик" с площ 0,587 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.587 дка 886 140.00 лв. 60,40 лв. 

Имот № 021022 в землището на с.Тушовица, 
местността "Канджа дере” с площ 2,467 дка 
с начин на трайно ползване -нива, категория 
на земята - пета. 

2.467 дка 887 590.00 лв. 253,90 лв. 

Имот № 021033 в землището на с.Тушовица, 
местността "Канджа дере" с площ 2,453 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.453 дка 888 590.00 лв. 252,30 лв. 

Имот № 021034 в землището на с.Тушовица, 
местността "Канджа дере" с площ 2,000 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.000 дка 889 480.00 лв. 186,20 лв. 

Имот № 021040 в землището на с.Тушовица, 
местността "Канджа дере" с площ 2,620 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2,620 дка 890 630.00 лв. 243,90 лв. 

Имот № 022005 в землището на с.Тушовица, 
местността "Авлуджик" с площ 0,574 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

0.574 дка 891 380.00 лв. 77,70 лв. 

Имот № 022008 в землището на с.Тушовица, 
местността "Авлуджик" с площ 3,293 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

3.293 дка 892 2 180.00 лв. 446,00 лв. 

Имот № 022032 в землището на с.Тушовица, 
местността "Авлуджик" с площ 2,496 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

2.496 дка 893 1 650.00 лв. 370.10 лв. 

Имот № 022048 в землището на с.Тушовица, 
местността "Авлуджик" с площ 6,283 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

6.283 дка 894 4 150.00 лв. 850,90 лв. 

Имот № 022058 в землището на с.Тушовица, 
местността "Авлуджик" с площ 0,655 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

0.655 дка 895 430.00 лв. 80,30 лв. 

Имот № 023006 в землището на с.Тушовица, 
местността "Сирен тарасъ" с площ 6,382 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

6.382 дка 896 1 530.00 лв. 542,80 лв. 

Имот № 023025 в землището на с.Тушовица, 
местността "Сирен тарасъ" с площ 6,253 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

6.253 дка 897 1 500.00 лв. 531,80 лв. 

Имот № 026001 в землището на с.Тушовица, 
местността "Калето" с площ 2,562 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

2.562 дка 911 620.00 лв. 186,80 лв. 

Имот № 027001 в землището на с.Тушовица, 
местността "Калето" с площ 3,725 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

3.725 дка 912 895.00 лв. 271,60 лв. 

Имот № 029004 в землището на с.Тушовица, 
местността "Туршу армут" с площ 2,662 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

2.662 дка 914 1 705.00 лв. 194,10 лв. 
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Имот № 030001 в землището на с.Тушовица, 
местността "Радич" с площ 2,496 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - четвърта. 

2.496 дка 915 1 650.00 лв. 289,80 лв. 

Имот № 030022 в землището на с.Тушовица, 
местността "Радич" с площ 0,767 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - четвърта. 

0.767 дка 916 505.00 лв. 89,00 лв. 

Имот №0 30035 в землището на с.Тушовица, 
местността "Радич" с площ 2,439 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - четвърта. 

2.439 дка 917 1 610.00 лв. 283,20 лв. 

Имот № 030081 в землището на с.Тушовица, 
местността "Радич" с площ 13,375 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

13.375 дка 918 3 360.00 лв. 1725,40 лв. 

Имот №031007 в землището на с.Тушовица, 
местността "Домуз дамъ" с площ 2,230 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

2.230 дка 919 535.00 лв. 162,60 лв. 

Имот № 031021 в землището на с.Тушовица, 
местността "Боклуджа" с площ 9,185 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

9.185 дка 920 2 300.00 лв. 1066,30 лв. 

Имот № 031035 в землището на с.Тушовица, 
местността "Боклуджа" с площ 1,908 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.908 дка 921 480.00 лв. 221,50 лв. 

Имот № 032001 в землището на с.Тушовица, 
местността "Дере чатал" с площ 2,282 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - четвърта. 

2.282 дка 2200 1 510.00 лв. 480,60 лв. 

Имот № 033003 в землището на с.Тушовица, 
местността "Орта тарла" с площ 4,658 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

4.658 дка 922 1 165.00 лв. 480,70 лв. 

Имот № 034007 в землището на с.Тушовица, 
местността "Боклуджа" с площ 1,142 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.142 дка 923 285.00 лв. 117,90 лв 

Имот № 035013 в землището на с.Тушовица, 
местността "Бене тарла" с площ 2,414 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

2.414 дка 924 580.00 лв. 156,40 лв. 

Имот № 036019 в землището на с.Тушовица, 
местността "Еш отулар" с площ 2,562 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

2.562 дка 925 640.00 лв. 297,40 лв. 

Имот № 036029 в землището на с.Тушовица, 
местността "Куз чаир" с площ 2,175 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина 
- тер., категория на земята - шеста /2.028дка/ 
и четвърта /0.147дка/. 

2.175 дка 2202 1 400.00 лв. 266,00 лв. 

Имот № 036030 в землището на с.Тушовица, 
местността "Куз чаир" с площ 2,900 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина 
- тер., категория на земята - шеста. 

2.900 дка 2203 1 860.00 лв. 341,00 лв. 
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Имот № 036041 в землището на с.Тушовица, 
местността "Куз чаир" с площ 28,874 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина 
- тер., категория на земята - шеста /2.653дка/ 
и четвърта /26.221 дка/. 

28.874 дка 2204 19 005.00 лв. 5220,60 лв. 

Имот № 036050 в землището на с.Тушовица, 
местността "Куз чаир" с площ 4,553 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина 
- тер., категория на земята - четвърта. 

4.553 дка 2205 3 005.00 лв. 852,30 лв. 

Имот № 037016 в землището на с.Тушовица, 
местността "Каян тарла" с площ 2,484 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина 
- тер., категория на земята - шеста. 

2.484 дка 2206 1 590.00 лв. 292,10 лв. 

Имот № 037017 в землището на с.Тушовица, 
местността "Каян тарла" с площ 2,900 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина 
- тер., категория на земята - седма. 

2.900 дка 2207 1 850.00 лв. 208,80 лв. 

Имот № 037024 в землището на с.Тушовица, 
местността "Каян тарла" с площ 5,640 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина 
- тер., категория на земята - седма. 

5.640 дка 2208 3 600.00 лв. 406,10 лв. 

Имот № 037025 в землището на с.Тушовица, 
местността мКаян тарла" с площ 2,050 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина 
- тер., категория на земята - седма. 

2.050 дка 2209 1 310.00 лв. 147,70 лв. 

Имот № 037041 в землището на с.Тушовица, 
местността "Каян тарла" с площ 2,237 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина 
- тер., категория на земята - четвърта. 

2.237 дка 2210 1 480.00 лв. 471,10 лв. 

Имот № 038026 в землището на с.Тушовица, 
местността "Сиври козу" с площ 19,034 дка с 
начин на трайно ползване - овощна градина - 
тер., категория на земята - седма. 

19.034 дка 2211 12 180,00 лв. 1541,80 лв. 

Имот № 038039 в землището на с.Тушовица, 
местността "Сиври козу" с площ 20,500 дка с 
начин на трайно ползване - овощна градина - 
тер., категория на земята - седма /1.240дка/ и 
четвърта /19.260дка/.  

20.500 дка 2212 13 510.00 лв. 4156,60 лв. 

Имот № 038052 в землището на с.Тушовица, 
местността "Сиври козу" с площ 12,784 дка с 
начин на трайно ползване - овощна градина - 
тер., категория на земята - седма. 

12.784 дка 2213 8 180,00 лв. 1035,50 лв. 

Имот № 038055 в землището на с.Тушовица, 
местността "Сиври козу" с площ 17,767 дка с 
начин на трайно ползване - овощна градина - 
тер., категория на земята - седма. 

17.767 дка 2214 11 370.00 лв. 1439,10 лв. 

Имот № 039009 в землището на с.Тушовица, 
местността "Чотоклук" с площ 0,980 дка с 
начин на трайно ползване - затревена нива, 
категория на земята - четвърта. 

0.980 дка 927 640.00 лв. 113,70 лв. 

Имот № 040005 в землището на с.Тушовица, 
местността "Сърери дорусу" с площ 2,662 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

2.662 дка 928 1 760.00 лв. 274,70 лв. 

Имот № 042048 в землището на с.Тушовица, 
местността "Тавшан алан" с площ 4,108 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

4,108 дка 933 2 710.00 лв. 476,90 лв. 
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Имот № 042057 в землището на с.Тушовица, 
местността "Тавшан алан" с площ 2,950 дка с 
начин на трайно ползване - нива,^категория 
на земята - четвърта. 

2.950 дка 934 1 950.00 лв. 342,50 лв. 

Имот № 043018 в землището на с.Тушовица, 
местността "Бедженелик" с площ 3,500 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - осма. 

3.500 дка 935 2 205,00 лв. 110,30 лв. 

Имот № 043081 в землището на с.Тушовица, 
местността "Тарла съртъ" с площ 3,875 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - осма. 

3.875 дка 936 2 445.00 лв. 108,50 лв. 

Имот № 045037 в землището на с.Тушовица, 
местността "Бюк ада" с площ 2,358 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

2.358 дка 937 1 510.00 лв. 200,50 лв. 

Имот № 046008 в землището на с.Тушовица, 
местността "Къзълък" с площ 5,300 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

5.300 дка 938 3 390.00 лв. 450,80 лв. 

Имот № 047005 в землището на с.Тушовица, 
местността "Аладасъ" с площ 9,730 дка с 
начин на трайно ползване - затревена нива, 
категория на земята - шеста. 

9.730 дка 939 6 230.00 лв. 630,40 лв. 

Имот № 047006 в землището на с.Тушовица, 
местността "Аладасъ" с площ  4,000 дка с 
начин на трайно ползване - затревена нива, 
категория на земята - шеста. 

4.000 дка 940 2 560.00 лв. 259,20 лв. 

Имот № 048006 в землището на с.Тушовица, 
местността "Ачмалък" с площ 2,854 дка с 
начин на трайно ползване - затревена нива, 
категория на земята - пета. 

2.854 дка 941 1 855.00 лв. 265,70 лв. 

Имот № 050037 в землището на с. 
Тушовица, местността "Бедженелик" с площ 
1,279 дка с начин на трайно ползване - 
полска култура, категория на земята - шеста. 

1.279 дка 942 820.00 лв. 93,20 лв. 

ОБЩО С. ТУШОВИЦА без вкл. ДДС 320.769 дка  165 110.00 лв.  
Имоти в землището на село Ловец     
Имот № 000206 в землището на с.Ловец, 
местността "Ирек ясак" с площ 1,016 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

1.016 дка 1134 640.00 лв. 26,90 лв. 

Имот № 000207 в землището на с.Ловец, 
местността "Ирек ясак" с площ 0,268 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

0.268 дка 1135 170.00 лв. 7,10 лв. 

Имот № 000208 в землището на с.Ловец, 
местността "Юртлук" с площ 0,906 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета.  

0.906 дка 1136 570 лв. 24,00 лв. 

Имот № 000209 в землището на с.Ловец, 
местността "Юртлук" с площ 1,313 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

1.313 дка 1137 825.00 лв. 34,70 лв. 

Имот № 000210 в землището на с.Ловец, 
местността "Юртлук" с площ 0,111 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

0.111 дка 1138 70.00 лв. 2,90 лв. 
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Имот № 000211 в землището на с.Ловец, 
местността "Юртлук" с площ 1,439 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

1.439 дка 1139 910.00 лв. 38,10 лв. 

Имот № 000212 в землището на с.Ловец, 
местността "Юртлук" с площ 0,338 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

0.338 дка 1140 215.00 лв. 8,90 лв. 

Имот № 000213 в землището на с.Ловец, 
местността "Къшладжик" с площ 1,534 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.534 дка 1141 1 010.00 лв. 227,60 лв. 

Имот № 000214 в землището на с.Ловец, 
местността "Къшладжик" с площ 1,343 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.343 дка 1142 890.00 лв. 199,20 лв. 

Имот № 000215 в землището на с.Ловец, 
местността "Къшладжик" с площ 1,050 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.050 дка 1143 695.00 лв. 155,50 лв. 

Имот № 000216 в землището на с.Ловец, 
местността "Къшладжик" с площ 1,384 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.384 дка 1144 915.00 лв. 187,60 лв. 

Имот № 000217 в землището на с.Ловец, 
местността "Къшладжик" с площ 2,124 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

2.124 дка 1145 1 400.00 лв. 315,10 лв. 

Имот № 000218 в землището на с.Ловец, 
местността "Къшладжик" с площ 1,002 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.002 дка 1146 660.00 лв. 135,70 лв. 

Имот № 000219 в землището на с.Ловец, 
местността "Къшладжик" с площ 2,441 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

2.441 дка 1147 1 610.00 лв. 362,10 лв. 

Имот № 000220 в землището на с.Ловец, 
местността "Сърта" с площ 0,073 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - четвърта. 

0.073 дка 1148 50.00 лв. 10,80 лв. 

Имот № 000221 в землището на с.Ловец, 
местността "Сърта" с площ 0,098 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - четвърта. 

0,098 дка 1149 65.00 лв. 14,50 лв. 

Имот № 002021 в землището на с.Ловец, 
местността "Оламурлък алтъ" с площ 0,905 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

0.905 дка 1150 600.00 лв. 110,90 лв. 

Имот № 004060 в землището на с.Ловец, 
местността "Иреклик" с площ 1,145 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта.  

1.145 дка 1151 755.00 лв. 118,20 лв. 

Имот № 010014 в землището на с.Ловец, 
местността „Синан дере” с площ 0,219 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

0.219 дка 1152 145.00 лв. 29,70 лв. 

Имот № 013016 в землището на с.Ловец, 
местността "Куванлък" с площ 1,025 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - трета. 

1.025 дка 1156 265.00 лв. 120,50 лв. 
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Имот № 018033 в землището на с.Ловец, 
местността "Довру юстю" с площ 3,806 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

3.806 дка 1160 915.00 лв. 391,60 лв. 

Имот № 025011 в землището на с.Ловец, 
местността "Къшладжик" с площ 1,304 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.304 дка 1161 860.00 лв. 193,40 лв. 

Имот № 025013 в землището на с.Ловец, 
местността "Къшладжик" с площ 0,812 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

0.812 дка 1162 535.00 лв. 110,00 лв. 

Имот № 027005 в землището на с.Ловец, 
местността "Юртлук" с площ 1,892 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

1.892 дка 1163 1 190.00 лв. 45,70 лв. 

Имот № 027007 в землището на с.Ловец, 
местността "Юртлук" с площ 0,999 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

0.999 дка 1164 630.00 лв. 24,10 лв. 

Имот № 027034 в землището на с.Ловец, 
местността "Юртлук" с площ 1,200 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

1.200 дка 1165 755.00 лв 29,00 лв. 

Имот № 028002 в землището на с.Ловец, 
местността "Ирек ясак" с площ 5,427 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

5.427 дка 1166 3 420.00 лв. 143,50 лв. 

Имот № 028012 в землището на с.Ловец, 
местността "Ирек ясак" с площ 4,033 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

4.033 дка 1167 2 540.00 лв. 97,40 лв. 

Имот № 029001 в землището на с.Ловец, 
местността "Ирек ясак" с площ 0,797 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

0.797 дка 1168 505.00 лв. 19,20 лв. 

Имот № 029010 в землището на с.Ловец, 
местността "Ирек ясак" с площ 11,344 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

11.344 дка 1169 7 150.00 лв. 300,00 лв. 

Имот № 029012 в землището на с.Ловец, 
местността "Ирек ясак" с площ 0,766 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

0.766 дка 1170 175.00 лв. 18,50 лв. 

Имот № 029013 в землището на с.Ловец, 
местността "Ирек ясак" с площ 1,931 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

1.931 дка 1171 445.00 лв. 51,10 лв. 

Имот № 029014 в землището на с,Ловец, 
местността "Ирек ясак" с площ 3,533 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

3.533 дка 1172 810.00 лв. 93,40 лв. 

ОБЩО С. ЛОВЕЦ без вкл. ДДС 57.578 дка  32 390.00 лв.  
Имоти в землището на село Иваново     
Имот № 003020 в землището на с.Иваново, 
местността "Поскилек" с площ 0,439 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

0.439 дка 787 105.00 лв. 40,80 лв. 
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Имот № 003026 в землището на с.Иваново, 
местността "Поскилек" с площ 0,477 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

0.477 дка 788 115.00 лв. 40,60 лв. 

Имот № 003031 в землището на с.Иваново, 
местността "Поскилек" с площ 1,372 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

1.372 дка 789 880.00 лв. 116,70 лв. 

Имот № 003032 в землището на с.Иваново, 
местността "Поскилек" с площ 0,674 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

0.674 дка 790 160.00 лв. 57,30 лв. 

Имот № 003034 в землището на с.Иваново, 
местността "Поскилек" с площ 0,258 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

0.258 дка 791 165.00 лв. 21,90 лв. 

Имот № 003039 в землището на с.Иваново, 
местността "Поскилек" с площ 0,636 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

0.636 дка 792 405.00 лв. 54,10 лв. 

Имот № 003042 в землището на с.Иваново, 
местността "Поскилек" с площ 0,837 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

0.837 дка 793 535.00 лв. 71,20 лв. 

Имот № 004022 в землището на с.Иваново, 
местността "Аджи кирез" с площ 0,315 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

0.315 дка 794 75,00 лв. 29,30 лв. 

Имот № 005009 в землището на с.Иваново, 
местността "Аджи кирез" с площ 29,500 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

29.500 дка 1726 7 080.00 лв. 2509,00 лв. 

Имот № 005010 в землището на с.Иваново, 
местността "Аджи кирез" с площ 13,179 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

13.179 дка 1727 8 435.00 лв. 1120,90 лв. 

Имот № 008009 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,689 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

0.689 дка 796 440.00 лв. 106,30 лв. 

Имот № 008010 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,782 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

0.782 дка  
784 

500.00 лв. 120,70 лв. 

Имот № 008011 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,717 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

0.717 дка 797 460.00 лв. 110,70 лв. 

Имот № 008056 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,886 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

0.886 дка 798 570.00 лв. 136,80 лв. 

Имот № 008081 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,841 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

0.841 дка 799 540.00 лв. 129,80 лв. 

Имот № 008082 в землището на с,Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,961 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

0.961 дка 800 615.00 лв. 148,30 лв. 
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Имот № 008086 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,723 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

0.723 дка 801 460,00 лв. 111,60 лв. 

Имот № 008096 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,857 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

0.857 дка 802 550.00 лв. 132,30 лв. 

Имот № 008120 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,798 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.798 дка 803 520.00 лв. 150,80 лв. 

Имот № 008129 в землищно на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,697 дк а с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.697 дка 804 455.00 лв. 131,70 лв. 

Имот № 008132 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,769 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.769 дка 805 500.00 лв. 145,30 лв. 

Имот № 008133 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,845 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.845 дка 806 550.00 лв. 159,70 лв. 

Имот № 008136 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 1,011 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

1.011 дка 807 660.00 лв. 191,10 лв. 

Имот № 008146 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,880 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0,880 дка 808 570.00 лв. 166,30 лв. 

Имот № 008151 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,625 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.625 дка 809 410.00 лв. 118,10 лв. 

Имот № 008156 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,649 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.649 дка 810 420,00 лв. 122,70 лв. 

Имот № 008174 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,825 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.825 дка 811 535.00 лв. 155,90 лв. 

Имот № 008176 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,856 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.856 дка 812 555.00 лв. 161,80 лв. 

Имот № 008185 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,875 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.875 дка 813 570.00 лв. 165,40 лв. 

Имот № 008186 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,931 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.931 дка 814 605.00 лв. 176,00 лв. 

Имот № 008189 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 2,024 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

2.024 дка 815 1 315.00 лв. 382,50 лв. 
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Имот № 008190 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,861 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.861 дка 816 560.00 лв. 162,70 лв. 

Имот № 008202 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 0,686 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

0.686 дка 817 445.00 лв. 129,70 лв. 

Имот № 008203 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 1,287 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

1.287 дка 818 835.00 лв. 243,20 лв. 

Имот № 008204 в землището на с.Иваново, 
местността "Лозята" с площ 1,138 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - пета. 

1.138 дка 819 740.00 лв. 215,10 лв. 

Имот № 009042 в землището на с.Иваново, 
местността "Сюлиян" с площ 1,945 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

1,945 дка 820 465.00 лв. 165,40 лв. 

Имот № 009043 в землището на с.Иваново, 
местността"Сюлиян" с площ 3,706 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

3,706 дка 821 890.00 лв. 270,20 лв. 

Имот № 010001 в землището на с.Иваново, 
местността "Балар йолу" с площ 48,658 дка с 
начин на трайно ползване - затревена нива, 
категория на земята - шеста. 

48,658 дка 822 11 680.00 лв. 3941,30 лв. 

Имот № 010008 в землището на с.Иваново, 
местността "Пчелин" с площ 1,281 дка с 
начин на трайно ползване - затревена нива, 
категория на земята - осма. 

1.281 дка 823 295.00 лв. 44,80 лв. 

Имот № 010009 в землището на с.Иваново, 
местността "Пчелин" с площ 47,337 дка с 
начин на трайно ползване - затревена нива, 
категория на земята - осма. 

47.337 дка 824 10 890.00 лв. 1656,80 лв. 

Имот № 014012 в землището на с.Иваново, 
местността "Чукур тарла" с площ 4,053 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - осма. 

4.053 дка 825 935.00 лв. 148,90 лв. 

Имот № 018009 в землището на с.Иваново, 
местността "Сърйолу" с площ 0,276 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - трета. 

0.276 дка 826 70.00 лв. 46,70 лв. 

Имот № 018010 в землището на с.Иваново, 
местността "Сърйолу" с площ 0,728 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - трета. 

0.728 дка 827 190,00 лв, 123,10 

Имот № 018015 в землището на с.Иваново, 
местността "Сърйолу" с площ 1,150 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - трета. 

1.150 дка 828 300.00 лв. 194,40 лв. 

Имот № 024003 в землището на с.Иваново, 
местността "Вичова воденица" с площ 2,603 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - трета. 

2.603 дка 838 680.00 лв. 440,00 лв. 

Имот № 024004 в землището на с.Иваново, 
местността "Вичова воденица" с площ 0,775 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - трета. 

0.775 дка 839 200.00 лв. 119,60 лв. 
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Имот № 024007 в землището на с.Иваново, 
местността "Вичова воденица" с площ 
10,648 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - трета. 

10.648 дка 840 2 770.00 лв. 1800,00 лв. 

Имот № 025024 в землището на с.Иваново, 
местността "Вичова воденица" с  
площ 2,756 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - трета. 

2.756 дка 841 715.00 лв. 425,40 лв. 

Имот № 026005 в землището на с.Иваново, 
местността "Гьолджик" с площ 19,388 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

19.388 дка 1729 12 410.00 лв. 1648,90 лв. 

Имот № 026008 в землището на с.Иваново, 
местността "Гьолджик" с площ 5,060 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

5.060 дка 1730 3 240.00 лв. 430,40 лв. 

Имот № 028043 в землището на с.Иваново, 
местността "Гьолджик" с площ 2,296 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.296 дка 842 1 490.00 лв. 236,30 лв. 

Имот № 029043 в землището на с.Иваново, 
местността "Карши" с площ 3,168 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

3.168 дка 843 2 060.00 лв. 326,00 лв. 

Имот № 030004 в землището на с.Иваново, 
местността "Куза" с площ 1,389 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - шеста. 

1.389 дка 844 330.00 лв. 118,10 лв. 

Имот № 030051 в землището на с.Иваново, 
местността "Миля" с площ 1,831 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.831 дка 845 440.00 лв. 188,40 лв. 

Имот № 030052 в землището на с.Иваново, 
местността "Миля" с площ Î ,406 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.406 дка 846 335.00 лв. 144,70  лв. 

Имот № 031024 в землището на с.Иваново, 
местността "Куза" с площ 2,690 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - шеста. 

2.690 дка 847 645.00 лв. 196,10 лв. 

Имот № 033003 в землището на с.Иваново, 
местността "Драката" с площ 7,192 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

7,192 дка 848 4 605.00 лв. 524,30 лв. 

Имот № 033004 в землището на с.Иваново, 
местността "Драката" с площ 21,792 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

21.792 дка 849 14 165.00 лв. 1922,10 лв. 

Имот № 034012 в землището на с.Иваново, 
местността "Карши" с площ 3,383 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

3.383 дка 850 815.00 лв. 348,10 лв. 

Имот № 035029 в землището на с.Иваново, 
местността "Шаварца" с площ 0,671 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.671 дка 851 160.00 лв. 59,10 лв. 

Имот № 038017 в землището на с.Иваново, 
местността "Червена пръст" с площ 12,000 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

12.000 дка 1732 7 800,00 лв. 940,80 лв. 
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ОБЩО С. ИВАНОВО без вкл. ДДС 278.082 дка  110 910.00 лв.  
Имоти в землището на село Конево     
Имот № 000098 в землището на с.Конево, 
местността "Яма алтъ" с площ 26,181 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

26.181 дка 1080 17 280.00 лв. 3546,20 лв. 

Имот № 000210 в землището на с.Конево, 
местността "Заралък" с площ 3,613 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

3.613 дка 1081 2 385.00 лв. 536,00 лв. 

Имот № 001074 в землището на с.Конево, 
местността "Горен айкън" с площ 4,363 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

4.363 дка 1082 2 880.00 лв. 450,30 лв. 

Имот № 002014 в землището на с.Конево, 
местността "Долен яйкън" с площ 5,736 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

5.736 дка 1083 3 730.00 лв. 590,20 лв. 

Имот № 003007 в землището на с.Конево, 
местността Горен айкън" с площ 0,508 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.508 дка 1084 330.00 лв. 44,80 лв. 

Имот № 004007 в землището на с.Конево, 
местността "Яма алтъ" с площ 1,169 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.169 дка 1086 770.00 лв. 158,30 лв. 

Имот № 007017 в землището на с.Конево, 
местността "Карач алтъ" с площ 3,406 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

3,406 дка 1087 2 215.00 лв. 333,70 лв. 

Имот № 008031 в землището на с.Конево, 
местността "Карач алтъ" с площ 2,308 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - пета. 

2.308 дка 1723 1 500.00 лв. 373,90 лв. 

Имот № 008034 в землището на с.Конево, 
местността "Карач алтъ" с площ 2,137 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - пета. 

2.137 дка 1724 1 390.00 лв. 346,20 лв. 

Имот № 011003 в землището на с.Конево, 
местността "Дереджик бою" с площ 15,132 
дка с начин на трайно ползване - затревена 
нива, категория на земята - пета. 

15.132 дка 1088 3 630.00 лв. 1557,10 лв. 

Имот № 012014 в землището на с.Конево, 
местността "Каваклар сърта" с площ 7,112 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта, 

7.112 дка 1089 4 695.00 лв. 825,70 лв. 

Имот № 017001 в землището на с.Конево, 
местността "Орта алтъ" с площ 4,569 дка с 
начин на трайно ползване – затревена нива, 
категория на земята - четвърта. 

4.569 дка 1090 1 145.00 лв, 618,90 лв. 

Имот № 017003 в землището на с.Конево, 
местността "Орта алтъ" с площ 48,985 дка с 
начин на трайно ползване - затревена нива, 
категория на земята - четвърта. 

48.985 дка 1091 12 245.00 лв. 6625,10 лв. 

Имот № 017011 в землището на с.Конево, 
местността "Орта алтъ" с площ 7,443 дка с 
начин на трайно ползване – затревена нива, 
категория на земята - четвърта, 

7.443 дка 1092 1 860.00 лв. 1008,20 лв. 



53 
 

Имот № 017025 в землището на с.Конево, 
местността "Орта алтъ" с площ 2,426 дка с 
начин на трайно ползване – затревена нива, 
категория на земята - четвърта. 

2.426 дка 1093 605.00 лв. 281,70 лв. 

Имот № 017027 в землището на с.Конево, 
местността "Орта алтъ" с площ 2,244 дка с 
начин на трайно ползване – затревена нива, 
категория на земята - четвърта. 

2.244 дка 1094 560.00 лв. 260,50 лв. 

Имот № 017029 в землището на с.Конево, 
местността "Орта алтъ" с площ 10,641 дка с 
начин на трайно ползване - затревена нива, 
категория на земята - четвърта. 

10.641 дка 1095 2 660.00 лв, 1441,20 лв. 

Имот № 020001 в землището на с.Конево, 
местността "Керезлика" с площ 4,160 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

4.160 дка 1096 1 040,00 лв. 563,10 лв. 

Имот № 021003 в землището на с.Конево, 
местността "Заралък" с площ 0,929 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

0.929 дка 1097 610.00 лв. 125,80 лв. 

Имот № 021013 в землището на с.Конево, 
местността "Заралък" с площ 2,951 дка с 
начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

2.951 дка 1098 1 950.00 лв. 399,70 лв. 

Имот № 021014 в землището на с.Конево, 
местността "Заралък" с площ 0,390 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

0.390 дка 1099 260.00 лв. 57,90 лв. 

Имот № 021041 в землището на с.Конево, 
местността "Керезлика" с площ 8,019 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

8.019 дка 1100 5 290.00 лв. 1086,20 лв. 

Имот № 022016 в землището на с.Конево, 
местността ’’Баир аркасъ" с площ 7,168 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

7.168 дка 1101 4 730.00 лв. 970,90 лв. 

Имот № 023001 в землището на с.Конево, 
местността "Кара кору" с площ 27,442 дка с 
начин на трайно ползване - затревена нива, 
категория на земята - девета. 

27,442 дка 1102 17 290.00 лв. 662,70 лв. 

Имот № 024008 в землището на с.Конево, 
местността "Хасан баба" с площ 0,840 дка с 
начин на трайно ползване – затревена нива, 
категория на земята - четвърта. 

0.840 дка 1103 555.00 лв. 97,50 лв. 

Имот № 025001 в землището на с.Конево, 
местността "Ясаклък" с площ 3,956 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

3.956 дка 1104 2 610.00 лв. 637,90 лв. 

Имот № 025024 в землището на с.Конево, 
местността "Ясаклък" с площ 0,490 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

0.490 дка 1106 320.00 лв. 66,40 лв. 

Имот № 026008 в землището на с.Конево, 
местността "Девеселик" с площ 6,957 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

6.957 дка 1107 4 595,00 лв. 1031,90 лв. 

Имот № 026013 в землището на с.Конево, 
местността "Девеселик" с площ 4,669 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

4.669 дка 1108 1 170.00 лв. 693,50 лв. 
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Имот № 028032 в землището на с.Конево, 
местността "Пъндаклък" с площ 3,729 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

3.729 дка 1109 2 460.00 лв. 505,10 лв. 

Имот № 028033 в землището на с.Конево, 
местността "Пъндаклък" с площ 1,469 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.469 дка 1110 970.00 лв. 170,40 лв. 

Имот № 029007 в землището на с.Конево, 
местността "Камчи сърта" с площ 18,410 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

18.410 дка 1111 12 150.00 лв. 1899,90 лв. 

Имот № 029008 в землището на с.Конево, 
местността "Камчи сърта" с площ 16,365 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

16,365 дка 1112 10 800.00 лв. 1688,90 лв. 

Имот № 031021 в землището на с.Конево, 
местността "Балабан гюня" с площ 3,917 дка 
с начин на трайно ползване – затревена нива, 
категория на земята - четвърта. 

3.917 дка 1113 980.00 лв. 530,60 лв. 

Имот № 033026 в землището на с.Конево, 
местността "Кара меше" с площ 1,330 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.330 дка 1114 880.00 лв. 154,30 лв. 

Имот № 038001 в землището на с.Конево, 
местността "Над село" с площ 18,474 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

18.474 дка 1115 12 010.00 лв. 2082,00 лв. 

Имот № 038008 в землището на с.Конево, 
местността "Над село" с площ 3,225 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

3.225 дка 1118 2 100.00 лв. 331,90 лв. 

ОБЩО С. КОНЕВО без вкл ДДС 285.068 дка  142 650.00 лв.  

Имоти в землището на град Върбица     
Имот № 000044 в землището на гр.Върбица, 
местността “Аджа кория" с площ 12,328 дка 
с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - четвърта. 

12,328 дка 1216 8 140.00 лв. 1431,30 лв. 

Имот № 000178 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 38,882 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

38.882 дка 1219 25 275.00 лв. 4001,10 лв. 

Имот № 002010 в землището на гр.Върбица, 
местността "Съртъ" с площ 1,400 дка с начин 
на трайно ползване - лозе, категория на 
земята – четвърта. 

1.400 дка 1220 925.00 лв. 376,70 лв. 

Имот № 002047 в землището на гр.Върбица, 
местността "Съртъ" с площ 0,985 дка с начин 
на трайно ползване - лозе, категория на 
земята - четвърта. 

0.985 дка 1225 650.00 лв. 265,10 лв. 

Имот № 004003 в землището на гр.Върбица, 
местността „Гулчов трап" с площ 1,576 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - осма. 

1.576 дка 1229 990.00 лв. 69,00 лв. 

Имот № 005016 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кеневира" с площ 1,895 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

1.895 дка 1236 1 210.00 лв. 176,50 лв. 
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Имот № 005031 в землището на гр.Върбица, 
местността "Друмева могила" с площ 4,264 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

4.264 дка 1246 2 730.00 лв. 397,20 лв. 

Имот № 007001 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 0,927 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

0.927 дка 1309 595.00 лв. 75,10 лв. 

Имот № 012005 в землището на гр.Върбица, 
местността "Копривка" с площ 1,158 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

1.158 дка 1349 740.00 лв. 195,90 лв. 

Имот № 012006 в землището на гр.Върбица, 
местността "Копривка" с площ 0,465 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

0.465 дка 1350 300.00 лв, 78,60 лв. 

Имот № 012007 в землището на гр.Върбица, 
местността "Копривка" с площ 1,999 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

1.999 дка 1351 1 280.00 лв. 337,80 лв. 

Имот № 012009 в землището на гр.Върбица, 
местността "Копривка" с площ 16,608 дка с 
начин на трайно ползване - лозе, категория 
на земята - шеста. 

16.608 дка 1352 10 630.00 лв. 2807,40 лв. 

Имот № 015001 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,750 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.750 дка 1354 490.00 лв. 77,20 лв. 

Имот № 015002 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,796 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.796 дка 1355 520.00 лв. 81,80 лв. 

Имот № 015005 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,003 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.003 дка 1356 655.00 лв. 103,30 лв. 

Имот № 015006 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,490 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.490 дка 1357 320.00 лв. 50,40 лв. 

Имот № 015007 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,847 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.847 дка 1358 550.00 лв. 87,20 лв. 

Имот № 015008 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,620 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.620 дка 1359 405.00 лв. 69,90 лв. 

Имот № 015009 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 5,421 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

5.421 дка 1360 3 520.00 лв. 610,90 лв. 

Имот № 015010 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 14,582 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

14.582 дка 1361 9 480.00 лв. 1643,40 лв. 

Имот № 015013 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,720 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.720 дка 1362 470.00 лв. 81,10 лв. 
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Имот № 015014 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,420 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.420 дка 1363 275.00 лв. 47,30 лв. 

Имот № 015015 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,502 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.502 дка 1364 330.00 лв. 56,60 лв. 

Имот № 015016 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,449 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.449 дка 1365 290.00 лв. 50,60 лв. 

Имот № 015017 в землището на гр Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,397 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.397 дка 1366 260.00 лв. 44,70 лв. 

Имот № 015021 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,570 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.570 дка 1367 370.00 лв. 64,20 лв. 

Имот № 015023 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,839 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.839 дка 1368 545.00 лв. 86,30 лв. 

Имот № 015029 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,657 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.657 дка 1369 430.00 лв. 67,70 лв. 

Имот № 015030 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 4,751 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

4.751 дка 1370 3 090.00 лв. 488,80 лв. 

Имот № 015033 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,289 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.289 дка 1371 185.00 лв. 32,60 лв. 

Имот № 015034 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,905 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.905 дка 1372 590.00 лв. 102,00 лв. 

Имот № 015037 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,308 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.308 дка 1373 850.00 лв. 147,30 лв. 

Имот № 015043 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,836 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.836 дка 1374 545.00 лв. 94,20 лв. 

Имот № 015044 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,849 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.849 дка 1375 550.00 лв. 95,70 лв. 

Имот № 015045 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,972 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.972 дка 1376 630.00 лв. 109,50 лв. 

Имот № 015047 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,341 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 

1.341 дка 1377 870.00 лв. 151,10 лв. 
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земята - пета. 

Имот № 015055 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,938 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета.  

1.938 дка 1378 1 260.00 лв. 218,40 лв. 

Имот № 015057 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,565 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.565 дка 1379 1 020.00 лв. 176,40 лв. 

Имот № 015058 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,035 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета, 

1.035 дка 1380 675.00 лв. 116,60 лв. 

Имот № 015059 в землището на гр. Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,079 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.079 дка 1381 700.00 лв. 121,60 лв. 

Имот № 015060 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,097 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.097 дка 1382 715.00 лв. 123,60 лв. 

Имот № 015062 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,660 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.660 дка 1383 430.00 лв. 74,40 лв. 

Имот № 015064 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,834 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.834 дка 1384 1 195.00 лв. 206,70 лв. 

Имот № 015065 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,164 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.164 дка 1173 760.00 лв. 131,20 лв. 

Имот № 015066 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,795 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.795 дка 1174 515.00 лв. 89,60 лв. 

Имот № 015069 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,531 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.531 дка 1175 345.00 лв. 59,80 лв. 

Имот № 015072 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,811 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.811 дка 1176 530.00 лв. 91,40 лв. 

Имот № 015073 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,788 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.788 дка 1177 510.00 лв. 88,80 лв. 

Имот № 015074 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,856 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.856 дка 1178 555.00 лв. 96,50 лв. 

Имот № 015075 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,645 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.645 дка 1179 1 070.00 лв. 185,40 лв. 

Имот № 015076 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,643 дка с начин 0,643 дка 1180 420,00 лв. 72,50 лв. 
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на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 
Имот №015077 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,465 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.465 дка 1181 300.00 лв. 52,40 лв. 

Имот № 015078 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,450 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.450 дка 1182 290.00 лв. 50,70 лв. 

Имот № 015080 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,009 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.009 дка 1183 655,00 лв. 113,70 лв. 

Имот № 015081 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,033 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.033 дка 1184 670.00 лв. 116,40 лв. 

Имот № 015082 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,953 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.953 дка 1185 620.00 лв. 107,40 лв. 

Имот № 015086 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 2,274 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

2.274 дка 1186 1 480.00 лв. 234,00 лв. 

Имот № 015087 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,584 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.584 дка 1187 380.00 лв. 60,10 лв. 

Имот № 015088 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,713 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.713 дка 1188 465.00 лв. 73,40 лв. 

Имот № 015089 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,741 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.741 дка 1189 480.00 лв. 76,10 лв. 

Имот № 015090 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,717 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.717 дка 1190 465.00 лв. 73,80 лв. 

Имот № 015092 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,598 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.598 дка 1191 145.00 лв. 61,50 лв. 

Имот № 015096 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,632 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.632 дка 1192 395.00 лв. 183,90 лв. 

Имот № 015098 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,727 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.727 дка 1193 175.00 лв. 81,90 лв. 

Имот № 015099 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,792 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.792 дка 1194 190.00 лв. 89,30 лв. 
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Имот № 015100 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,603 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.603 дка 1195 145.00 лв. 68,00 лв. 

Имот № 015101 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,649 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.649 дка 1196 155.00 лв. 73,10 лв. 

Имот № 015102 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,668 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.668 дка 1215 160.00 лв. 75,30 лв. 

Имот № 015103 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,711 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.711 дка 1197 170.00 лв. 80,10 лв. 

Имот № 015104 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,696 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.696 дка 1198 165.00 лв. 78,40 лв. 

Имот № 015105 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,764 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.764 дка 1199 185.00 лв. 86,10 лв. 

Имот № 015106 в землищно на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,927 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.927 дка 1200 220,00 лв. 104,50 лв. 

Имот № 015107 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,945 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.945 дка 1201 225.00 лв. 106,60 лв. 

Имот № 015108 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,953 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.953 дка 1202 230.00 лв. 107,30 лв. 

Имот № 015109 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,435 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.435 дка 1203 345.00 лв. 161,70 лв. 

Имот № 015110 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,863 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.863 дка 1204 210.00 лв. 97,10 лв. 

Имот № 015111 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,483 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.483 дка 1205 115.00 лв. 54,40 лв. 

Имот № 015112 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,537 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.537 дка 1206 130.00 лв. 60,50 лв. 

Имот № 015113 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,598 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.598 дка 1207 145.00 лв. 67,40 лв. 

Имот № 015114 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,583 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 

0.583 дка 1208 140.00 лв. 65,60 лв. 
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земята - пета. 
Имот № 015125 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,802 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.802 дка 1209 195.00 лв. 82,50 лв. 

Имот № 015126 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,625 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.625 дка 1210 150.00 лв. 64,30 лв. 

Имот № 015127 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,564 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.564 дка 1211 135.00 лв. 49,70 лв. 

Имот № 015131 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,172 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.172 дка 1212 280.00 лв. 103,40 лв. 

Имот № 015132 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,758 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.758 дка 1213 180.00 лв. 66,90 лв. 

Имот № 015133 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 0,894 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0.894 дка 1214 215.00 лв. 78,90 лв. 

Имот № 015134 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 2,045 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

2.045 дка 1385 490.00 лв. 180,40 лв. 

Имот № 015135 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 7,284 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

7.284 дка 1386 1 750.00 лв. 820,90 лв. 

Имот № 016001 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 3,431 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

3.431 дка 1387 2 230.00 лв. 386,70 лв. 

Имот № 016004 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,717 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.717 дка 1388 1 115.00 лв. 193,50 лв. 

Имот № 016005 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,988 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.988 дка 1389 640.00 лв. 111,30 лв. 

Имот № 016006 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 2,384 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.384 дка 1390 1 550.00 лв. 268,70 лв. 

Имот № 016007 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,433 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.433 дка 1391 930.00 лв. 161,50 лв. 

Имот № 016008 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,053 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.053 дка 1392 685.00 лв. 118,70 лв. 
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Имот № 016009 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,745 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.745 дка 1393 485.00 лв. 84,00 лв. 

Имот № 016010 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,216 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.216 дка 1394 140.00 лв. 24,30 лв. 

Имот № 016011 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,966 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.966 дка 1395 1 280.00 лв. 221,60 лв. 

Имот № 016012 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 2,683 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.683 дка 1396 1 745.00 лв. 302,40 лв. 

Имот № 016013 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,497 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.497 дка 1397 325.00 лв. 56,00 лв. 

Имот № 016014 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,351 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.351 дка 1398 230.00 лв. 39,60 лв. 

Имот № 016015 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,042 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.042 дка 1399 680.00 лв, 117,40 лв. 

Имот № 016017 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,808 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.808 дка 1400 525.00 лв. 91,10 лв. 

Имот № 016019 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 2,600 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.600 дка 1401 1 690.00 лв. 293,00 лв. 

Имот № 016023 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,087 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.087 дка 1402 705.00 лв. 122,40 лв. 

Имот № 016026 в землище?о на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,672 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.672 дка 1403 435.00 лв. 75,70 лв. 

Имот № 016027 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,727 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.727 дка 1404 475.00 лв. 81,90 лв. 

Имот № 016028 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,569 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.569 дка 1405 370.00 лв. 64,20 лв. 

Имот № 016033 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,109 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.109 дка 1406 720,00 лв. 125,00 лв. 

Имот № 016038 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,222 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.222 дка 1407 795.00 лв. 137,70 лв. 
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Имот № 016039 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 2,471 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.471 дка 1408 1 605.00 лв. 278,50 лв. 

Имот № 016040 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,888 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.888 дка 1409 580.00 лв. 100,00 лв. 

Имот № 016041 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,648 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.648 дка 1410 1 070.00 лв. 185,70 лв. 

Имот № 016042 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,291 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.291 дка 1411 840.00 лв. 145,50 лв. 

Имот № 016043 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 2,991 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.991 дка 1412 1 945,00 лв. 337,10 лв. 

Имот № 016044 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,803 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.803 дка 1413 520.00 лв. 90,50 лв. 

Имот № 016045 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,689 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.689 дка 1414 1 100.00 лв. 190,40 лв. 

Имот № 016048 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 2,169 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.169 дка 1415 1 410.00 лв. 244,40 лв. 

Имот № 016050 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,182 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.182 дка 1416 770.00 лв. 133,20 лв. 

Имот № 016052 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,897 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.897 дка 1417 1 235.00 лв. 213,80 лв. 

Имот № 016057 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 2,134 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.134 дка 1418 1 390.00 лв. 240,50 лв. 

Имот № 016058 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 0,663 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.663 дка 1419 430.00 лв. 74,70 лв. 

Имот № 016059 в землищно на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,087 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.087 дка 1420 705.00 лв. 122,50 лв. 

Имот № 016061 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляша" с площ 1,188 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.188 дка 1421 775.00 лв. 133,90 лв. 

Имот № 028010 в землището на гр.Върбица, 
местността "Арап чаир" с площ 1,011 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

1.011 дка 1474 670.00 лв. 130,40 лв. 
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Имот № 029003 в землището на гр.Върбица, 
местността "Градището" с площ 0,997 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

0.997 дка 1475 660.00 лв. 115,80 лв. 

Имот № 031064 в землището на гр.Върбица, 
местността "Киневира" с площ 0,850 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

0.850 дка 1476 560.00 лв. 98,70 лв. 

Имот № 031065 в землището на гр.Върбица, 
местността "Киневира" с площ 0,850 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

0.850 дка 1477 560.00 лв. 98,70 лв. 

Имот № 035008 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 1,000 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - шеста. 

1.000 дка 2107 640.00 лв. 147,00 лв. 

Имот № 035032 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 2,001 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - шеста. 

2.001 дка 2108 1 280.00 лв, 294,10 лв. 

Имот № 035040 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 1,984  
дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - шеста. 

1.984 дка 2109 1 270.00 лв. 291,50 лв. 

Имот № 035042 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 0,967 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - шеста. 

0.967 дка 2110 620.00 лв. 142,10 лв. 

Имот № 035048 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 0,999 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - шеста. 

0.999 дка 2111 640.00 лв. 146,90 лв. 

Имот № 036061 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 0,700 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - шеста. 

0.700 дка 2112 450.00 лв. 102,90 лв. 

Имот № 036064 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 0,644 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - шеста. 

0.644 дка 2113 410.00 лв. 94,50 лв. 

Имот № 036070 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 0,303 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - шеста. 

0.303 дка 2114 195.00 лв. 51,20 лв. 

Имот № 036071 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 2,081 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - шеста. 

2.081 дка 2115 1 330.00 лв. 305,90 лв. 

Имот № 036073 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 1,401 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - шеста. 

1.401 дка 2116 900.00 лв. 205,90 лв. 

Имот № 037034 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 1,000 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - шеста. 

1.000 дка 2117 640.00 лв. 147,10 лв. 

Имот № 037036 в землищно на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 0,173 дка с 
начин на трайно ползване – овощна градина, 
категория на земята - шеста. 

0.173 дка 2118 110.00 лв. 28,00 лв. 
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Имот № 041018 в землището на гр.Върбица, 
местността "Гулчов трап" с площ 1,300 дка с 
начин на трайно ползване - изоставена нива, 
категория на земята - четвърта. 

1.300 дка 1480 860.00 лв. 192,90 лв. 

Имот № 041019 в землището на гр.Върбица, 
местността "Гулчов трап" с площ 1,803 дка с 
начин на трайно ползване - изоставена нива, 
категория на земята - четвърта. 

1.803 дка 1481 450.00 лв. 267,50 лв. 

Имот № 051027 в землището на гр.Върбица, 
местността "Куру дере" с площ 5,999 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

5.999 дка 1485 3 900.00 лв. 676,10 лв. 

Имот № 052030 в землището на гр.Върбица, 
местността "Арабска шума" с площ 2,762 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.762 дка 1486 1 795.00 лв. 284,10 лв. 

Имот № 052056 в землището на гр.Върбица, 
местността "Арабска шума" с площ 0,519 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.519 дка 1487 125.00 лв. 53,30 лв. 

Имот № 052061 в землището на гр.Върбица, 
местността "Арабска шума" с площ 0,543 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.543 дка 1488 355.00 лв. 55,90 лв. 

Имот № 052064 в землището на гр.Върбица, 
местността "Арабска шума" с площ 0,787 дка 
с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.787 дка 1489 510.00 лв. 88,70 лв. 

Имот № 053007 в землището на гр.Върбица, 
местността "Арабска шума" с площ  0,996 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

0.996 дка 1490 650.00 лв. 112,20 лв. 

Имот № 054023 в землището на гр.Върбица, 
местността "Султанова кория" с площ 1,013 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

1.013 дка 1493 660.00 лв. 104,20 лв. 

Имот № 060006 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 5,709 дка с 
начин на трайно ползване - изоставена нива, 
категория на земята - шеста. 

5.709 дка 1494 3 655.00 лв. 462,40 лв. 

Имот № 060008 в землището на гр.Върбица, 
местността "Кара орман" с площ 4,245 дка с 
начин на трайно ползване - изоставена нива, 
категория на земята - шеста. 

4.245 дка 1495 2 720.00 лв. 343,80 лв. 

Имот № 061017 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 9,301 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

9.301 дка 1496 5 860.00 лв. 293,00 лв. 

Имот № 061032 в землището на гр.Върбица, 
местността ’’Голямото ливаде" с площ 5,000 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

5.000 дка 1497 1 150.00 лв. 157,50 лв. 

Имот № 061041 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 1,186 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

1.186 дка 1498 750.00 лв. 37,40 лв. 

Имот № 061057 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 9,759 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

9.759 дка 1499 6 150.00 лв. 307,40 лв. 
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Имот № 061069 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 4,000 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

4.000 дка 1500 2 520.00 лв. 126,00 лв. 

Имот № 061070 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 5,201 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

5.201 дка 1501 3 275.00 лв. 163,80 лв. 

Имот № 061083 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 1,517 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

1.517 дка 1502 350.00 лв. 47,80 лв. 

Имот № 061092 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 4,979 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

4.979 дка 1503 3 140.00 лв. 156,80 лв. 

Имот № 061099 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 3,090 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

3.090 дка 1504 1 945.00 лв. 97,30 лв. 

Имот № 061121 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 6,800 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

6.800 дка 1505 4 285.00 лв. 214,20 лв. 

Имот № 061124 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 5,401 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

5.401 дка 1506 3 405.00 лв. 170,10 лв. 

Имот № 061125 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 3,362 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

3.362 дка 1507 2 120.00 лв. 105,90 лв. 

Имот № 061126 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 3,080 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - десета. 

3.080 дка 1508 680.00 лв. 24,90 лв. 

Имот № 061127 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 5,742 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

5.742 дка 1509 3 620.00 лв. 180,90 лв. 

Имот № 061128 в землището на гр.Върбица, 
местността "Голямото ливаде" с площ 5,141 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - осма. 

5.141 дка 1510 3 240.00 лв. 162,00 лв. 

Имот № 063020 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 15,100 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

15.100 дка 1511 9 665.00 лв. 1223,00 лв. 

Имот № 063036 в землището на гр,Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 9,709 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

9.709 дка 1512 6 215.00 лв. 904,30 лв. 

Имот № 063042 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 7,500 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

7.500 дка 1520 4 800.00 лв. 607,60 лв. 

Имот № 063057 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 4,586 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

4.586 дка 1521 2 935.00 лв. 427,20 лв. 
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Имот № 063060 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 7,210 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

7.210 дка 1522 4 615.00 лв. 671,70 лв. 

Имот № 063061 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 2,000 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

2.000 дка 1523 1 280.00 лв. 162,00 лв. 

Имот № 063067 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 14,999 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

14.999 дка 1524 3 600.00 лв. 1214,90 лв. 

Имот № 063099 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 4,495 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

4.495 дка 1525 2 875.00 лв. 327,70 лв. 

Имот № 063103 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 6,000 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

6.000 дка 1526 3 840.00 лв. 437,40 лв. 

Имот № 063115 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 3,643 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

3.643 дка 1527 2 330.00 лв. 339,30 лв. 

Имот № 063116 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 7,852 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

7.852 дка 1528 5 025.00 лв. 731,40 лв. 

Имот № 063130 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 4,586 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

4.586 дка 1529 2 935.00 лв. 334,30 лв. 

Имот № 063138 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 10,326 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

10.326 дка 1530 6 610.00 лв. 752,80 лв. 

Имот № 063159 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 2,482 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

2.482 дка 1531 1 590.00 лв. 180,90 лв. 

Имот № 063165 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 8,049 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

8.049 дка 1532 5 150.00 лв. 749,70 лв. 

Имот № 063174 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 2,419 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

2.419 дка 1533 1 550.00 лв. 225,30 лв. 

Имот № 063175 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 1,466 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

1.466 дка 1534 350.00 лв. 106,90 лв. 

Имот № 063176 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 2,190 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

2.190 дка 1535 1 400.00 лв. 159,70 лв. 

Имот № 063179 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 1,173 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

1.173 дка 1536 750.00 лв. 85,60 лв. 
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Имот № 063180 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 4,293 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

4.293 дка 1537 2 750.00 лв. 399,90 лв. 

Имот № 063181 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 7,000 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

7,000 дка 1538 4 480.00 лв. 510,30 лв. 

Имот № 063182 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 8,679 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

8.679 дка 1539 5 555.00 лв. 632,70 лв. 

Имот № 063183 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 6,563 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

6.563 дка 1540 4 200.00 лв. 611,30 лв. 

Имот № 063184 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 5,000 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

5.000 дка 1541 3 200.00 лв. 405,00 лв. 

Имот № 063185 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 4,500 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

4.500 дка 1542 2 880,00 лв. 364,40 лв. 

Имот № 063187 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 4,340 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

4.340 дка 1543 2 780.00 лв. 404,30 лв. 

Имот № 063188 в землището на гр,Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 0,560 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

0.560 дка 1544 135.00 лв. 52,20 лв. 

Имот № 063189 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 4,855 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

4.855 дка 1545 3 110.00 лв. 452,20 лв. 

Имот № 063196 в землището на гр.Върбица, 
местността "Трънливо ливаде" с площ 4,867 
дка с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

4.867 дка 1590 3 115.00 лв. 394,20 лв. 

Имот № 064008 в землището на гр.Върбица, 
местността "Друмева могила" с площ 4,850 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

4.850 дка 1546 3 105.00 лв. 451,80 лв. 

Имот № 064015 в землището на гр.Върбица, 
местността "Друмева могила" с площ 3,262 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

3.262 дка 1547 2 090.00 лв. 303,90 лв. 

Имот № 064016 в землището на гр.Върбица, 
местността "Друмева могила" с площ 1,796 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

1.796 дка 1548 1 150,00 лв. 167,30 лв. 

Имот № 066007 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 4,000 дка 
с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

4.000 дка 1549 2 560.00 лв. 372,60 лв. 

Имот № 066032 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 2,805 дка 
с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

2.805 дка 1550 1 795.00 лв. 204,50 лв. 
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Имот № 066044 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 5,517 дка 
с начин на трайно ползване -изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

5.517 дка 1551 3 530.00 лв. 513,80 лв. 

Имот № 066054 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 4,660 дка 
с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

4.660 дка 1552 2 985.00 лв. 434,00 лв. 

Имот № 066069 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 5,207 дка 
с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

5.207 дка 1553 3 335.00 лв. 379,60 лв. 

Имот № 066090 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 4,061 дка 
с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

4.061 дка 1554 975.00 лв. 378,30 лв. 

Имот № 066099 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 6,488 дка 
с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

6,488 дка 1555 4 150.00 лв. 473,00 лв. 

Имот № 066106 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 1,000 дка 
с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

1.000 дка 1556 640.00 лв. 93,20 лв. 

Имот № 066107 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 1,323 дка 
с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

1.323 дка 1557 850.00 лв. 123,20 лв. 

Имот № 066109 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 0,827 дка 
с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

0.827 дка 1558 530.00 лв. 77,00 лв. 

Имот № 066110 в землището на гр.Върбица, 
местността "Старите лозя" с площ 3,951 дка 
с начин на трайно ползване - изоставена 
нива, категория на земята - шеста. 

3.951 дка 1559 2 530.00 лв. 368,00 лв. 

Имот № 068013 в землището на гр.Върбица, 
местността "Студен кладенец" с площ 0,619 
дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

0.619 дка 1560 405.00 лв. 69,80 лв. 

Имот № 069033 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляшка" с площ 0,889 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.889 дка 1561 580.00 лв. 78,40 лв. 

Имот № 069040 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляшка" с площ 3,228 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

3.228 дка 1562 2 100.00 лв. 332,20 лв. 

Имот № 069049 в землището на гр. Върбица, 
местността "Пепеляшка" с площ 0,957 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.957 дка 1563 620.00 лв. 98,50 лв. 

Имот № 069057 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляшка" с площ 2,000 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

2.000 дка 1564 1 300.00 лв. 225,40 лв. 

Имот № 069069 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляшка" с площ 3,048 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

3.048 дка 1565 1 980.00 лв. 268,80 лв. 
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Имот № 069073 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляшка" с площ 3,102 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

3.102 дка 1566 745.00 лв, 273,60 лв. 

Имот № 069082 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляшка" с площ 1,019 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.019 дка 1567 665.00 лв. 104,90 лв. 

Имот № 069083 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляшка" с площ 5,227 дка с 
начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

5.227 дка 1568 3 400.00 лв. 461,00 лв. 

Имот № 069084 в землището на гр.Върбица, 
местността "Пепеляшка" с площ 4,386 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

4.386 дка 1569 2 850.00 лв. 451,30 лв. 

Имот № 070015 в землището на гр.Върбица, 
местността "Иовин дол" с площ 0,557 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.557 дка 1570 360.00 лв. 
   

49,10 лв. 
Имот № 070026 в землището на гр.Върбица, 
местността "Иовин дол" с площ 1,438 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

1.438 дка 1571 935.00 лв. 
  

126,80 лв. 

Имот № 073002 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 20,001 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

20.001 дка 1572 4 800.00 лв. 1764,10 лв. 

Имот № 073004 в землището на гр.Върбица, 
местността "Ямата" с площ 1,066 дка с начин 
на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

1.066 дка 1573 255.00 лв. 94,00 лв. 

Имот № 075001 в землището на гр.Върбица, 
местността "Божи баир" с площ 19,000 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

19.000 дка 1574 4 560.00 лв. 1675,80 лв. 

Имот № 075008 в землището на гр.Върбица, 
местността "Божи баир" с площ 7,000 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

7.000 дка 1575 1 680.00 лв. 617,40 лв. 

Имот № 077006 в землището на гр.Върбица, 
местността "Божи баир" с площ 38,932 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

38.932 дка 1577 9 345.00 лв. 4387,50 лв. 

Имот № 077010 в землището на гр.Върбица, 
местността "Божи баир" с площ 0,880 дка с 
начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

0.880 дка 1578 210.00 лв. 99,20 лв. 

Имот № 080007 в землището на гр.Върбица, 
местността Гяуртарле" с площ 4,924 дка с 
начин на трайно ползване - изоставена нива, 
категория на земята - шеста. 

4.924 дка 2122 3 150.00 лв. 418,80 лв. 

Имот № 080008 в землището на гр.Върбица, 
местността Гяуртарле" с площ 9,382 дка с 
начин на трайно ползване - изоставена нива, 
категория на земята - шеста. 

9.382 дка 2123 6 005.00 лв. 797,90 лв. 
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Имот № 081007 в землището на гр. Върбица, 
местността Гяуртарле" с площ 1.407 дка с 
начин на трайно ползване - изоставена нива, 
категория на земята - шеста. 

1.407 дка 2124 900.00 лв. 131,10 лв. 

ОБЩО ГР. ВЪРБИЦА без вкл. ДДС 688.337 дка  381 250.00 лв.  

ОБЩО ВСИЧКО без вкл. ДДС 1 627.629 дка  832 310.00 лв.  
 

 
 

  
Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№11 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  
( КПИИ), за обект: „Трасе за оптична кабелна линия (ОКЛ)  от с. Станянци до с. Чернооково“. 
 
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:№11 
 

                                                 
На основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл.59 

и чл. 93, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.110 ал.1, т.5 и чл. 150 от ЗУТ, становище на Гл.архитект 
на община Върбица, Общински съвет град Върбица, 

 

РАЗРЕШАВА: 
 
Да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за обект: 

„Трасе за оптична кабелна линия (ОКЛ) от с.Станянци до с.Чернооково” 
С КПИИ да се изготви в следните съставни части: 
1.Подробен устройствен план – парцеларен план (за елементите на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизирани територии), в обхват засегнатите ПИ по 
трасето от съществуваща шахта за ОКЛ от разклона за село Станянци до началото на село 
Чернооково, съгласно приложената скица предложение. 

2.План - схема на оптичния кабел. 
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3.Инвестиционен проект. 
 

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

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.  
  

 
  

Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№12 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна електронна 
мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за обект: „Кабелна 
въздушна електронна мрежа за интернет в с.Нова Бяла Река,общ.Върбица, обл.Шумен. 
 
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:№12 
 
 

На основание чл.129, ал.1 и чл. 134, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ), положително становище по решение по т.2.. на Об.ЕСУТ протокол 
№3/02.03.2018 г., 

 

         ОДОБРЯВА: 
 
Специализирана план схема, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ), за обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет в с.Нова Бяла Река, общ. 
Върбица, обл.Шумен”, с цел изграждане на трасе и полагане на оптична кабелна линия за 
пренос на цифрови данни. 

 
Специализираната план схема се одобрява съгласно приложените графични материали и 

обяснителна записка на приложения проект, неразделна част от настоящата заповед. 
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Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№13 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна електронна 
мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за обект: „Кабелна 
въздушна електронна мрежа за интернет в гр.Върбица,общ.Върбица, обл.Шумен. 
 
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.129, ал.1 и чл. 134, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ), положително становище по решение по 6.. на Об.ЕСУТ протокол 
№3./02.03.2018 г., 

 

         ОДОБРЯВА: 
 
Специализирана план схема, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ), за обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет в гр.Върбица, общ. 
Върбица, обл.Шумен”, с цел изграждане на трасе и полагане на оптична кабелна линия за 
пренос на цифрови данни. 
 

Специализираната план схема се одобрява съгласно приложените графични материали и 
обяснителна записка на приложения проект, неразделна част от настоящата заповед. 

 
  

Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№14 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 
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ОТНОСНО: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна електронна 
мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за обект: „Кабелна 
въздушна електронна мрежа за интернет в с. Бяла Река, общ.Върбица, обл.Шумен. 
 
 
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.129, ал.1 и чл. 134, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ), положително становище по решение по т.1. на Об.ЕСУТ протокол 
№3/02.03.2018 г., 

 

         ОДОБРЯВА: 
 
Специализирана план схема, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ), за обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет в с. Бяла Река, общ. 
Върбица, обл.Шумен”, с цел изграждане на трасе и полагане на оптична кабелна линия за 
пренос на цифрови данни. 

Специализираната план схема се одобрява съгласно приложените графични материали и 
обяснителна записка на приложения проект, неразделна част от настоящата заповед. 

 
  

Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№15 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна електронна 
мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за обект: „Кабелна 
въздушна електронна мрежа за интернет в с. Тушовица, общ.Върбица, обл.Шумен. 
 
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:№15 
 

На основание чл.129, ал.1 и чл. 134, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ), положително становище по решение по т.5 на Об.ЕСУТ протокол 
№3/02.03.2018 г., 
 

         ОДОБРЯВА: 
 
Специализирана план схема, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ), за обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет в с.Тушовица, общ. 
Върбица, обл.Шумен”, с цел изграждане на трасе и полагане на оптична кабелна линия за 
пренос на цифрови данни. 

 
Специализираната план схема се одобрява съгласно приложените графични материали и 

обяснителна записка на приложения проект, неразделна част от настоящата заповед. 

 
  

Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№16 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна електронна 
мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за обект: „Кабелна 
въздушна електронна мрежа за интернет в кв. Трошка, гр.Върбица, общ.Върбица, обл.Шумен. 
 
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.129, ал.1 и чл. 134, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ), положително становище по решение по т.3 на Об.ЕСУТ протокол №3/02.03..2018 г., 

 

         ОДОБРЯВА: 
 
Специализирана план схема, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ), за обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет в кв. Трошка, гр. 
Върбица, общ. Върбица, обл.Шумен”, с цел изграждане на трасе и полагане на оптична 
кабелна линия за пренос на цифрови данни. 

 



75 
 

Специализираната план схема се одобрява съгласно приложените графични материали и 
обяснителна записка на приложения проект, неразделна част от настоящата заповед. 

 
  

Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№17 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна електронна 
мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за обект: „Кабелна 
въздушна електронна мрежа за интернет с. Чернооково, общ.Върбица, обл.Шумен. 
 
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.129, ал.1 и чл. 134, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ), положително становище по решение по т…4.. на Об.ЕСУТ протокол 
№3/02.03.2018 г., 

 

         ОДОБРЯВА: 
 
Специализирана план схема, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ), за обект: „Кабелна въздушна електронна мрежа за интернет в с.Чернооково, общ. 
Върбица, обл.Шумен”, с цел изграждане на трасе и полагане на оптична кабелна линия за 
пренос на цифрови данни. 

 
Специализираната план схема се одобрява съгласно приложените графични материали и 

обяснителна записка на приложения проект, неразделна част от настоящата заповед. 

 
  

Препис! 

РЕШЕНИЕ 
№18 

 
по протокол №4 от 25.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет 
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ОТНОСНО: Одобряване на специализирана план – схема на кабелна въздушна електронна 
мрежа, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива  ( КПИИ), за обект: 
„Полагане  на оптична кабелна линия (ОКЛ)  от  гр. Върбица, до с.Тушовица. 
 
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:№18 
 

На основание чл.129, ал.1 и чл. 134, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ), положително становище по решение по т.7 на Об.ЕСУТ протокол №3/02.03.2018 г., 

 

         ОДОБРЯВА: 
 
1. Специализирана план схема, част от комплексен проект за инвестиционна 

инициатива (КПИИ), за обект: „Полагане на оптична кабелна линия (ОКЛ) от град 
Върбица до с.Тушовица“, общ. Върбица, обл.Шумен”, с цел изграждане на трасе и 
полагане на оптична кабелна линия за пренос на цифрови данни. 

2. Учредява на основание чл.31, ал.3, от ЗЕСМФИ право на прокарване, при условие че 
операторът дава съгласие, безвъзмездно в обхвата на сервитута на процедираната 
ОКЛ, да бъде изграждана Линейна техническа инфраструктура (оптични кабелни 
мрежи) и от други оператори. Горното, както и условията и реда за полагане на 
кабелната линия, следва да се удостовери с договор между оператора от една страна 
и Община Върбица от друга, като необходимо условие за издаване разрешение за 
строеж. 

 
Специализираната план схема се одобрява съгласно приложените графични материали и 

обяснителна записка на приложения проект, неразделна част от настоящата заповед. 

 
  

Препис! 

 
По деветнадесета точка от дневния ред: 
ОТНОСНО:Питания.  
Няма приети решения. 
 
   
 
Протоколчик: ……………                                 Председател на Об С:…………… 
              Джемиле Ниязиева                                                                   Кадир Хасан 
   


