
О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А 
9870 ул. “Септемврийско въстание” 40, тел: 05391/20-05 

БУЛСТАТ 000931415 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ВЪРБИЦА 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

От Мердин Мустафа Байрям – Кмет на Община Върбица 

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение към Наредбата за определянето и 

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

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

Уважаеми Г-н Председател на Общински съвет - Върбица,  
         Уважаеми дами и господа общински съветници,  
 

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

администрация и във връзка с решение 1-1 от протокол № 2/14.03.2012 г. на ОбС 

Върбица, Ви предлагам следното: 
 

П Р О Е К Т О   Р Е Ш Е Н И Е : 
 

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

„Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 

на територията на Община Върбица област Шумен”, както следва: 

§ 1. В чл. 24 алинея 1 в наредбата текста „За целодневни детски градини и ясли - месечна 

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

размер на 1,70 лева”. 

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

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

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

комплекс Върбица се извършва срещу следните суми за настаняване: 

- за една нощувка на човек, настанен в обикновена стая за двама – 17,61 лв. на легло. 

- за една нощувка на човек, настанен във ВИП стая за двама, – 22,20 лв. на легло. 

- за пет поредни нощувки на човек, настанен в обикновена стая за двама, при пълна 

заетост на леглата в стаята – 15,32 лв. на легло или 76,60 лв. пакетна цена за всичките 

нощувки. 
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- за седем поредни нощувки на човек, настанен в обикновена стая за двама, при пълна 

заетост на леглата в стаята –  13,03 лв. на легло или 91,21 лв. пакетна цена за всичките 

нощувки. 

- при повече от седем  поредни нощувки на човек, настанен в обикновена стая за двама, 

при пълна заетост на леглата в стаята – 11,19 лв. на легло за една нощувка. 

- при повече от седем  поредни нощувки на човек, настанен във ВИП стая за двама, при 

пълна заетост на леглата в стаята – 19,45 лв. на легло за една нощувка. 

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

и туристически данък по Закона за местните данъци и такси.” 

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

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

разсадник с. Менгишево към Община Върбица:” 

 

№ Наименование 
 

Цена в лв. 
без ДДС 

1 конколорка Abies concolor 1/1 10.00 

2 аризонски кипарис Cupressus arizonica 1/0 5.00 

3 кълбовиден смърч Picea abies ‘Globosa' 10.00 

4 сребрист смърч Picea pungens glauca 2/0 10.00 

5 обикновен тис Taxus baccata 'Fastigiata' 8.00 

6 кълбовиднатуя Thuja occidentaiis 'Blue Balloon' 8.00 

7 западнаколоновидна туя Thuja occidentaiis 'Fastigiata' 8.00 

8 кълбовиднатуя Thuja occidentaiis 'Globosa 8.00 

9 кълбовидна златиста туя Thuja occidentaiis -‘Golden Globe 8.00 

10 златиста кълбовидна източна туя Thuja orientalis 'Aurea Nana' 8.00 

11 гигантска туя Thuja plicata /Gigantea/ 8.00 

12 обикновен смърч в контейнер Picea abies 4.00 

13 сребрист смърч в контейнер Picea Pungens 6.00 

14 пирамидален чемшир Buxus sempervirens 'Pyramidalis 8.00 

15 чемшир Buxus sempervirens 'Suffruticosa 8.00 

16 японска дюля Chaenomeies x superba 'Flocon 
Rose 6.00 

17 дамеров котонеастер Cotoneaster dammeri 5.00 

18 хоризонтален котонеастер Cotoneaster horizontalis 5.00 

19 дребнолистен котонеастер Cotoneaster microphyllus 5.00 

20 елеагнус Elaeagnus x ebbingei 5.00 

21 червена ерика Erica carnea 5.00 
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22 червена ерика Erica carnea Vivellii' 5.00 

23 чашкодрян Euonymus fortune! 'Canadale 
Gold' 6.50 

24 чашкодрян Euonymus fortunei 'Emerald 
Gaiety 6.50 

25 чашкодрян Euonymus fortune! 'Sunspot' 6.50 

26 японски чашкодрян Euonymus japonicus 6.50 

27 дребнолистен чашкодрян Euonymus japonicus 'Microphyllus 6.50 

28 дървовидна ружа Hibiscus syriacus 'Due de Brabant' 6.00 

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

30 дървовидна ружа Hibiscus syriacus 'Meehanii' 6.00 

31 дървовидна ружа Hibiscus syriarus ‘Totus Albus' 6.00 

32 дървовидна ружа Hibiscus syriarus ‘Woodbridge' 6.00 

33 изправен жасмин Jasminum revolutum 9.00 

34 хвойна Juniperus chinensis 'Spartan' 6.00 

35 хвойна Juniperus horizontalis 'Andorra 
Compact 6.00 

36 хвойна Juniperus horizontalis 'Glauca' 6.00 

37 хвойна Juniperus horizontalis ‘Prince of 
Wales’ 6.00 

38 миризлива смрика Juniperus sabina 3.00 

39 миризлива смрика Juniperus sabina 'Hicksii' 3.00 

40 миризлива смрика Juniperus sabina Variegata' 3.00 

41 златиста хвойна Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana 
Aurea' 3.50 

42 овалнолистно птиче грозде Ligustrum ovalifoiium 3.00 

43 лъскав нокът Lonicera nitida 5.30 

44 венечен филадолфус Philadelphus 'Natchez' 4.00 

45 венечен филаделфус Philadelphus Virginal' 4.00 

46 чинар Platanus orientalis 8.00 

47 португалска лавровишна Prunus lusitanica 6.00 

48 пираканта Pyracantha'Mohave Silver' 6.00 

49 японска спирея Spiraea japonica 'Crispa' 6.00 

50 японска спирея Spiraea japonica 'Froebeili' 6.00 

51 червена калина Viburnum opulus 'Roseum' 10.00 

52 вечнозелена калина Viburnum x bodnantense 10.00 

53 цветуща вайгела Weigela florida Variegata' 6.00 

54 вайгела Weigela 'Kosteriana Variegata' 6.00 

55 петуния /цветя/  0,60 

56 тагедис /цветя/  0,60 

57 пламъче /цветя/  0,60 
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§ 5. В чл. 41 се създава нова точка 9 със следния текст: 

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

„Герлово” в КК Върбица се събират следните суми: 

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

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

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

ден на комплекса.” 

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

деня на влизане в сила на наредбата. 

Мотиви: При определянето на месечна такса за детските градини на територията на 
Община Върбица се получават различни суми за храноден, което е в резултат на 
различните работни дни в месеците на годината. Това поражда затруднения при 
администрирането на таксата, неразбиране от страна на родителите на децата при 
непълна посещаемост в отделните месеци и допускането на грешки при 
индивидуалното и определяне. С предложената промяна се улеснява начина на 
изчисляване на самата такса, като размера и изчислен на годишна основа се запазва в 
същия размер. 
През януари 2018 г. в Българското законодателство се приемат промени, с които се 
заменят в редица нормативни актове думата „инвалид/и” с „лице/лица с увреждания”.  
Това поражда необходимостта от приемане на такива промени и в наредбата на 
Община Върбица. 
През последните три години с приемането на бюджета на Община Върбица се 
предвиждат средства за развитие на стопанска дейност в Курортен комплекс Върбица 
и Разсадник с. Менгишево. Това изисква определянето на цени на услуги, предоставяни в 
почивен дом „Еделвайс” и МСК „Герлово” в Курортен комплекс” Върбица и продажни 
цени на продукция от Разсадник с. Менгишево. Така предложените цени са съобразени с 
действащите към момента пазарни цени в Република България. 
Целите и очакваните резултати от предложените промени са следните: 

 Средствата ще се инвестират в текуща поддръжка на съответната дейност, 
както и за модернизация на предоставената за управление материална база. 
 За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. 
 С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 

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

 

Изготвил: Кмет на Община Върбица: ……………… 
               /п/ /п/ 


