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

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   В Ъ Р Б И Ц А 

 
   9870 гр. Върбица, ул.  Септемврийско въстание  № 40 ; тел. 05391/ 21-10 

                                             
                                                           Препис! 

 
ДНЕВЕН РЕД  

 
на заседание на Общински съвет Върбица по Протокол №1, 
проведено   на 31 януари  2019 година  

 
           

            1. Дoкладна записка  с вх.№ 167 / 11.12.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно: Промени в “ Наредба за определяне размера на местните данъци на Община 
Върбица“, приета с Решение № 4-1 от Протокол 1/27.01.2011 г. на заседание на Общински съвет 
Върбица. 

           МОТИВИ: С обнародването на изменения и допълнения в Закона за местни данъци и такси в 
Държавен вестник бр. 98 от 27 ноември 2018 г. настъпиха промени в нормативната уредба, касаещи 
„Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Върбица“. С цел превеждане на 
актуалните разпоредби на закона е изготвена настоящото предложение за изменение и допълнение 
на наредбата. 

 

 

             2.  Дoкладна записка  с вх.№ 168 / 11.12.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно : Приемане на изменения и допълнения към Наредбата за реда, начина и 
условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за 
обучение на граждани от бюджета на община Върбица“ , приета на заседание на Общински съвет 
Върбица. 
 

 

             3.  Дoкладна записка  с вх.№ 02 / 07.01.2019 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Хасан 
Шабан Ахмед. 
 
 
             4. Дoкладна записка  с вх.№ 07 / 14.01.2019 г. от Кадир Хасан – Председател на 

Общински съвет Върбица, относно: Промени в Наредбата за условията и реда за установяване на  
жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища, приета с решение на 
Общински съвет №1 по Протокол №4 от 27.05.2013 г. Изменена и допълнена с решение на Общински 
съвет №5 по Протокол №8 от 13.04.2016 г. 
 
 
             5. Дoкладна записка  с вх.№ 08 / 15.01.2019 г. от  Мердин  Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно: Покана за свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Шумен“  ООД – гр.Шумен, насрочено за 06.02.2019 г. от 10.00 часа 
в сградата на „В и К“  ООД – Шумен, пл. „Войн“ №1. 
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            6. Дoкладна записка  с вх.№ 09 / 15.01.2019 г. от  Мердин  Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно: Извънредно заседание  на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на 
обособена територия обслужвана от „ В и К – Шумен “ ООД, насрочено за 13.02.2019 г. 
 

 

            7. Дoкладна записка  с вх.№ 10 / 18.01.2019 г. от  Мердин  Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно: Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2018 г. 
 
 
            8. Дoкладна записка  с вх.№ 16/ 24.01.2019 г. от  Мердин  Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно:  Приемане на  Програма за управление и разпореждане с имоти  - общинска 
собственост за 2019 г. 
 
 
            9. Дoкладна записка  с вх.№ 14 / 22.01.2019 г. от  Мердин  Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно: Приемане на бюджета на Община Върбица за 2019 година. 
 
 
          10. Дoкладна записка  с вх.№ 15 / 23.01.2019 г. от  Мердин  Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства в 
Община Върбица област Шумен. 
 
 
          11. Дoкладна записка  с вх.№ 17/ 24.01.2019 г. от  Мердин  Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно: Изменение на Решение №1  по Протокол №12 от 28.11.2018 г. на Общински 
съвет Върбица във връзка с издаване на Запис на заповед от община Върбица в полза на ДФ 
„Земеделие“,  обезпечаващ авансово плащане по договор №27/07//2/0/00468 от 08.03.2018 г. по 
подмярка  7.2 за Проект „ Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на 
територията на община Върбица“, сключен между Община Върбица и ДФ „Земеделие“. 
 
 
          12. Дoкладна записка  с вх.№ 18/ 24.01.2019 г. от  Мердин  Байрям – Кмет на Община 

Върбица, относно: Изменение на Решение №7  по Протокол №12 от 28.11.2018 г. на Общински 
съвет Върбица, във връзка с издаване на Запис на заповед от община Върбица в полза на ДФ 
„Земеделие“, обезпечаващ разходи за ДДС върху авансово плащане по договор №27/07//2/0/00468 от 

08.03.2018 г. по подмярка  7.2 за Проект „ Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от 
общински пътища на територията на община Върбица“, сключен между Община Върбица и ДФ 
„Земеделие“. 
 
 

          13. Питания.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

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

Отсъстват двама /2/ общински съветника: 
 
  1.  Стоян Георгиев Димитров           

              2.  Бинол  Хасанов Пехливанов   
    
                 На заседанието присъстват: 
 
   Мердин Байрям      – Кмет на Община Върбица 
   Бейсим Мустафа    – Заместник кмет на Община Върбица 
   Къймет Узунова     – Секретар  на Община Върбица 
   Айхан  Ахмед         -   Директор на Дирекция „ АПО и ФД “ 
   Хава Хасанова        –  Директор дирекция „РРХДИП“ 
   Исмет   Осман        -   Гл. специалист“ Бюджет и Финанси “ 
   Нутфи Мехмедов – Кмет с. Сушина 
   Хюсеин Хюсеин – Кмет с. Бяла река 
   Исуф Исуф – Кмет с. Кьолмен 
   Хъкмет Сами- Кмет   с. Тушовица 
   Алдин Албенов – Кмет с. Маломир 
   Гюнай Якубов – Кмет с. Чернооково 
   Реджеб Реджебов – Кмет с. Менгишево 
  Мехмед Юсеин – Кмет на с. Методиево 
  Мустафа Мустафов – Кмет   с. Божурово 
  Гюлшен Бехчетова – Кмет с.Иваново 
  Мюзекяр Исуфов– Кмет с. Конево 
  Ердинч Мустанов – Кмет с. Станянци 
  Мийрям Мустафа – Тех.сътрудник с. Ловец 
 
                                                             
  

Препис! 

по протокол №1 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО:  Промени в “ Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Върбица“, 
приета с Решение № 4-1 от Протокол 1/27.01.2011 г. на заседание на Общински съвет Върбица. 

           МОТИВИ: С обнародването на изменения и допълнения в Закона за местни данъци и такси в 
Държавен вестник бр. 98 от 27 ноември 2018 г. настъпиха промени в нормативната уредба, касаещи 
„Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Върбица“. С цел превеждане на 
актуалните разпоредби на закона е изготвена настоящото предложение за изменение и допълнение 
на наредбата. 

Резултати   от   гласуването: 
   

за   -   15 

  

1. Кадир Назиф Хасан 
2. Мехмед Хюсеинов Юсуфов  
3. Мехмед Сабри Юсуф 
4. Мустафа Решидов Хюсеинов 
5. Ердинч Ахмедов Исмаилов 
6. Севдалин Бориславов Алдинов 
7. Шемсие Алиева Шабанова 
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8. Мехмед Мустафа Мехмед 
9. Исуф Алиев Газинов 
10. Сашо Радославов Стайков 
11. Мустафа Халилов Еминов 
12. Емил Иванов Димов 
13. Бирсен Еюбов Еллманов 

    14. Ерсин Ахмедов Хасанов 
     15. Хълми Ахмед Амза 
 

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 7, ал.2 и чл. 27, ал.3, ал.4 и 5 от ЗМСМА  

 

 
   Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№1 
 

 
Общински съвет – Върбица приема Наредба за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на Община Върбица” със следния текст: 

 

§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и 
самостоятелни обекти в сгради“ 

§ 2. В чл. 9 след думата „вещно право“ се добавя „на ползване“. 

§ 3. В чл. 25 се създава ал. 3: „(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно 
жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22 от закона, се дължи 
в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като 
основни жилища.“ 

§ 4. В чл. 37 ал. 2 думите „след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и 
такси.”се заличават. 

§ 5. В чл. 41:  

а) алинея 1 се изменя така: „(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална 
маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и 
се определя по следната формула:  

ГДПС = ИмК × ЕК, 

 където: ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;  

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;  

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 1.  

Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на 
двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по 
следната формула:  

ИмК = СkW × Кгп,  

където: СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се 
определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен както следва: 

1. до 55 kW включително –  0,77 лв. за 1 kW;  

2. над 55 kW до 74 kW включително – 1,04 лв. за 1 kW;  
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3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,14 лв. за 1 kW;  

4. над 110 kW до 150 kW включително – 1,30 лв. за 1 kW;  

5. над 150 kW до 245 kW включително – 1,60. за 1 kW;  

6.  над 245 kW – 2,10 за 1 kW; 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:  

 

 

 

 

 

Брой на годините от годината на производство, 
включително годината на производство  Коефициент  
Над 20 години  1.10 
Над 15 до 20 години включително  1.00 
Над 10 до 15 години включително  1.30 
Над 5 до 10 години включително 1.50 
До 5 години включително  2.30 
 

 

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила в 
следните размери:   

Екологична категория  Коефициент 
без екологична категория, с екологични категории 
„Евро 1“ и „Евро 2“  1,10 
„Евро 3“  1,00 
„Евро 4“  0,80 
„Евро 5“  0,60 
„Евро 6“ и „ЕЕV“  0,40 “ 
 

б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с 
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“; 

в) алинея 6 се изменя така: „(6) Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална 
маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 13,50 лв. за всеки започнати 750 кг 
товароносимост.“; 

г) създава се ал. 14: „(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за екологичната категория на 
моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“ 

§ 6. В чл. 45:  

а) алинея 1 се отменя;  

б) алинея 2 се изменя така: „(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW 
включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто 
намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто 
намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък.“;  

в) алинея 3 се изменя така: „(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима 
максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на 
екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на 
„Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“;  

г) алинея 5 се изменя така: „(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за екологичната 
категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична 
категория.“  
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§ 7. Член 47 се изменя така: „Чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по 
постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 – в приход на 
общината по регистрация на превозното средство.“  

§ 8. В Приложение № 1 към чл. 55 „Видове патентни дейности и годишни размери на данъка” т. 21 се 
отменя.  

 

 
   
  

Препис! 

по протокол №1 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения към Наредбата за реда, начина и условията за 
отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на 
граждани от бюджета на община Върбица“ , приета на заседание на Общински съвет Върбица. 
 

Резултати   от   гласуването: 
                        

   за   -   15 

  

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

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 7, т.8, ал.2 и чл. 27, ал.3, ал.4 и 5 от ЗМСМА  

     
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№2 
 
 

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

начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи 

за обучение на граждани от бюджета на община Върбица”, както следва: 
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§ 1. Чл. 1 от наредбата изменя, както следва: „Тази наредба урежда реда, начина и условията за 

отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се лица и семейства с постоянен адрес на територията 

на община ВЪРБИЦА от общинския бюджет. Помощта може да бъде в пари или в натура.” 

§ 2. Чл. 2 в наредбата се допълва с текста „както и за погребения.” 

§ 3. Създава се нов раздел с текст „VII. ПОМОЩИ ЗА ПОГРЕБЕНИЯ” 

§ 4. Създават се нови членове към раздел „VII. ПОМОЩИ ЗА ПОГРЕБЕНИЯ” с № 28 и № 29, както 

следва: 

 „Чл. 28. Помощта се отпуска в натура под формата на ковчези, кръстове, дъски, хасе и други 

необходими материали в деня на погребението за всеки починал, погребван на територията на 

община Върбица. 

Чл. 29. Транспортирането на починалия се извършва със специализирана кола на Община Върбица и 

разходите за превоза с нея се поемат от общинския бюджет в рамките на територията на Република 

България.” 

§5. Досегашният раздел VІІ „Заключителни разпоредби“, става раздел VІІІ.  

§ 6. В заключителни разпоредби на наредбата се създава нов параграф със следния текст: 

„§ 3. С влизането в сила на измененията по тази наредба с протокол № …. от дата ……………. се 

отменя чл. 36 ал. 1 т. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услугите на територията на община Върбица” 

Мотиви: Твърде висок дял от населението на общината са социално слаби хора, които са от 

различни етноси и изповядват различни религии. При настъпване на смърт на близък или роднина се 

изживява един труден момент за засегнатите жители на общината, по отношение на набавяне на 

необходими материали за погребение и извършване на превоз на починалия. С предложените 

промени ще се осигури облекчение на населението на общината в един емоционален и тежък 

момент. 

Целите и очакваните резултати от предложените промени са следните: 

• Всеки жител на община Върбица, нуждаещ се от такъв вид услуга за свой починал близък 

или роднина, ще има достъп до нея безвъзмездно. 

• За прилагането на новата уредба са необходими финансови средства, които ще се залагат 

ежегодно в бюджета на община Върбица в размер на 15 000 лв. 

• 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. 

                                                           

  
Препис! 

 

по протокол №1 от 31.01.2019  г. на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Хасан Шабан 
Ахмед. 
Резултати   от   гласуването: 
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Резултати   от   гласуването: 
                         за   -   14;  

                  против   -   0; 

      въздържали   се   -  1 ;  

предложението се приема. 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 
На основание чл.21, ал.2  и  чл.27 ал. 3 от ЗМСМА, 
 

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№3 

 
           Общински съвет Върбица, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и въз 
основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната  записка, с оглед на 
материалното положение на лицето, общински съвет Върбица изразява положително становище за 
опрощаване на дължими държавни вземания, съгласно жалбата на Хасан Шабан Ахмед до Президента 
на Република България в общ размер на 1000.00 лева. 
          Настоящото решение да бъде изпратено до Администрацията на Президента на Република 
България.         

 
                                                       

  
Препис! 

по протокол №1 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за условията и реда за установяване на  жилищни нужди, за 
настаняване под наем и за продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет №1 
по Протокол №4 от 27.05.2013 г. Изменена и допълнена с решение на Общински съвет №5 по 
Протокол №8 от 13.04.2016 г. 
 

Резултати   от   гласуването: 
                        

           за   -   15 

  

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

 

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0,  

           предложението се приема 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2  и чл.27 ал. 3, 4 и 5 от ЗМСМА, 

 

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№4 

 
 

1. Изменя чл.5  (1)  В жилищата за отдаване под наем се настаняват нуждаещи се от 
жилище български граждани, чиято жилищна нужда е установена по реда и при 
условията  на тази наредба. 
 
чл.5 (1) придобива следния текст:  
„  В жилищата за отдаване под наем се настаняват нуждаещи се от жилище лица, 
чиято жилищна нужда е установена по реда и при условията  на тази наредба.” 

 
2. Изменя чл.47 (3) Когато заявителят не извърши дължимите плащания по ал. 4, 

същото губи правата си по съответното решение на общинския съвет по чл. 46 и 
производството се прекратява със заповед на кмета,  с която се отменя и 

заповедта по ал.1. 

 
чл.47 (3) придобива следния текст:  
„Когато заявителят не извърши дължимите плащания по ал. 4, същото губи 
правата си по съответното решение на общинския съвет по чл.46 и 
производството се прекратява със заповед на кмета.” 
 

 
След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с 

наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд 
Шумен, като се поиска прекратяване на производството. 

                                                                                         

  
Препис! 

по протокол №1 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет 
                                        

 

ОТНОСНО: Покана за свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Шумен“  ООД – гр.Шумен, насрочено за 06.02.2019 г. от 10.00 часа 
в сградата на „В и К“  ООД – Шумен, пл. „Войн“ №1. 

Резултати   от   гласуването: 
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         за   -   15;    

против   -   0;    

въздържали   се   -   0, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 
 
 
На основание чл.21 ал.1  и чл.27 ал. 3 от ЗМСМА, 

 

 

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№5 

 
 
І. Общински съвет Върбица оправомощава Мердин Мустафа Байрям, представител на община Върбица 
в Общо събрание на съдружниците на „В и К – Шумен” ООД – гр.Шумен, да гласува  в общото 
събрание решенията, посочени в дневния ред, както следва: 
          1. Възлага на управителя на „В и К – Шумен” ООД да издаде заповед за определяне на цените, 
считано от датата на вземане на решение на Общото събрание, на  
 
водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от  „В и К – Шумен” ООД, при 
запазване на техните стойности непроменени в размера им от 2018 година - 
 „ЗА”. 
 ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община 
Върбица в заседание на Общото събрание на съдружниците на „В и К – Шумен” ООД – гр.Шумен, се 
определя Бейсим Мехмед Мустафа – заместник-кмет на Община Върбица, с право да гласува 
решенията, по предвидените въпроси от съответния дневен ред. 

                                                           

  
Препис! 

по протокол №1 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО:  Извънредно заседание  на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособена 
територия обслужвана от „ В и К – Шумен “ ООД, насрочено за 13.02.2019 г.   
 Резултати   от   гласуването:  

  за   -   15;    

против   -   0;    

въздържали   се   -   0, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 
На основание чл.21 ал.1 и чл.27 ал. 3 от ЗМСМА, 

 

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

 



 

 

11

11

 

РЕШЕНИЕ:№6 

 
            І. Общински съвет Върбица оправомощава Мердин Мустафа Байрям, представител на община 
Върбица в Общо събрание на Асоциацията по В и К, да гласува  в общото събрание решенията, 
посочени в дневния ред, както следва: 
           1. Обсъждане и приемане на изготвения доклад от временната работна група, сформирана от 
Председателя на Асоциацията по В и К – Шумен – „ЗА” 

2. Обсъждане на предложение до Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
за изменение клаузи на Договор АС-10-2 от 08.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация 
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016 г. – „ЗА” 

3. Обсъждане на предложение до Комисията за енергийно и водно регулиране за изменение на 
цената за услугата доставяне на вода на потребителите – „ЗА” 

4. Разни (настоящем по тази точка няма направени предложения). 
ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да участва на Общото събрание на Асоциацията 

по В и К – Шумен, за представител на Община Върбица се определя Бейсим Мехмед Мустафа – 
заместник-кмет на Община Върбица, с право да гласува решенията, по предвидените въпроси от 
съответния дневен ред. 
 
                                                           

  
Препис! 

 

по протокол №1 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2018 г. 
 
Резултати   от   гласуването: 

                        

   за   -   15;  

против   -   0; 

 въздържали   се   -  0 ; предложението се приема. 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27 ал. 3 от ЗМСМА, 

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№7 

 

 
        На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН  Общински съвет 
Върбица приема отчет за дейността - Годишен доклад на МКБППМН за 2018 г. 
 
 

 

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д 
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на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни /МКБППМН/ към 
Община Върбица за 2018 година 

  

        На основание чл. 6 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (ЗБППМН) към общините в Република България функционират Местни комисии за 
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Техните 
задачи и функции са регламентирани в чл. 10 на същия закон.  
          Съгласно ЗБППМН, на основание чл. 7 , ал. 2 МКБППМН представя ежегодно отчет за своята 
дейност пред ЦКБППМН към Министерския съвет, пред Кмета на общината и пред Общинския 
съвет. 
          Подготовката на годишния отчет, неговата структура и параметри за 2018 г. са съобразени с 
Указание на ЦКБППМН, в писмо № РД-30-И-57/12.12.2018 г.     
          Цялостната дейност на местните комисии за БППМН е подчинена на основните им задачи - 
организиране и координиране на социално превантивната дейност сред подрастващите, наблюдение 
на поведението и развитието на малолетни и непълнолетни правонарушители, изучаване на 
състоянието и причините  за противообществените прояви, оказване на помощ и подкрепа на 
родителите при възпитанието и отглеждането на децата им, усъвършенстване  в търсенето на нови и 
още по-ефективни форми и методи на работа, адекватни на новите реалности и социални потребности.  
          МКБППМН към Община Върбица налага възпитателни мерки по Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , както и прави предложения до съда 
за налагане на възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 11 и т. 13. Привежда в изпълнение мерките по 
чл. 13 и по чл. 15 от ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им. Подпомага родителите, 
които срещат затруднения при възпитанието на децата си. Изучава състоянието и причините за 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и прави предложения пред 
съответните държавни органи и обществени организации за тяхното разрешаване. 
 

I. Организационно състояние на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните 

             - Законосъобразност на състава; 

 През 2017 г. състава на МКБППМН към Община Върбица е актуализиран със заповед № 1633 
от 05.12.2017 г. на Кмета на община Върбица, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за борба 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) и в него влизат юрист, 
преподователи, представители от Общинска администрация, МВР  и от отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) гр.В.Преслав. На заседанията на комисията се 
определят основните цели и задачи във връзка с дейността на комисията, както и методите за 
постигането им. За решаване на текущи въпроси се събира оперативно бюро.  

Комисията е  в следния състав: 

Председател: Бейсим Мустафа – заместник кмет на община Върбица;  
Секрeтар:  Шефкет Мехмедов - спец. "ЗН, ОМП и ООР”; 
Членове:1. Борислав Геронтиев - юрист; 
                2. инсп. Красимира Димитрова - Детска педагогическа стая; 
                3. инсп. Зюлкяр Исмаилов - ПУ Върбица, РУ на МВР гр.В Преслав; 
                4. Паулина Скобелева - отдел “Закрила на детето”; 
                5. Джемиле Кюлюмова - началник отдел „ОЗСП”;     
                6. Анифе Дурлева – педагогически съветник в СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр.Върбица. 
 

II. Дейност на комисията: 
     - конкретни мерки на МКБППМН, свързани с: 
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        1. Социално-превантивната дейност е важен акцент в дейността на институциите, които имат 
отношение към възпитанието на децата. Съществен принос в това отношение имат обществените 
възпитатели, педагогическите съветници и училищни комисии за борба противообществени прояви 
на малолетни и непълнолетни (УКБППМН). Представените програми за работа и отчети на 
дейността на УКБППМН дават ясна представа за приоритетните проблеми в дадено училище, както и 
за свършеното по отношение на тяхното разрешаване. В учебните заведения в общината се 
осъществява превантивна дейност по отношение на проблемите, свързани с употребата на алкохол, 
тютюнопушене, наркомании, криминогенни секти, хазарт, трафик на деца и жени, сексуална 
ескплоатация. Изнасят се лекции и беседи по горепосочените теми от инспектор детска 
педагогическа стая  (ИДПС), педагогически съветници, обществените възпитатели, членове на 
МКБПП. 
        1.1.  Дейности на превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните. 
 

Година 

Брой реализирани 

програми за превенция 

и противодействие на 

детското асоциално 

поведение 

Брой лица, обхванати от 

информационни 

кампании за 

предотвратяване на 

асоциалното поведение 

сред децата 

Брой консултирани 

деца и родители чрез 

МКБППМН 

2014 - - 20 

2015 - - 15 

2016 - - 12 

2017 - - 15 

2018 - - 18 

 
       
         1.2. Задачи по Плана за действие за реализация на Националната стратегия за борба с 
наркотиците (2014-2018 г.). 
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         1.3. Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на 
хора:   
В училищата бяха разпространени информационни материали по превенция на трафика на деца с цел 
сексуална и трудова експлоатация.     
           Тема : „Време за действие. Как да се предпазим” 
           Раздадени бяха на всички ученици от осми до дванадесети клас брошури с информация за 
трафик на хора /55 броя/ . 
         2. Дейности по разпознаване, идентифициране и корекционно възпитателна работа.  
Във връзка с разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с ненавършили 
пълнолетие деца, споделящи идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или 
радикален характер, на територията на община Върбица няма такива случаи.  
         3. На територията община Върбица няма настанени деца в ВУИ, СПИ, ПД и условно осъдени 
или напуснали същите заведения.  
         4. На територията на общината няма малолетни и непълнолетни от домове за отглеждане на 
деца лишени от родителски грижи, настанени в СПИ  и ВУИ. 
         5. МКБППМН се информира за условно осъдените от справки на секретаря на МК в съда и за 
осъдените на пробация непълнолетни от секретаря на общината, който участва в състава на 
Пробационния съвет с район на действие Районен съд гр. В.Преслав 
         6. МКБППМН оказва съдействие на органите на образованието като секретаря на  
комисията обхожда по списък от директора, децата подлежащи на задължително образование, които 
не посещават училище или имат много отсъствия и са пред отпадане от училище. 
 

III. Възпитателни дела  
           МКБППМН при община Върбица не е имала проблеми при образуването, разглеждането и при 
изпълнението на възпитателните дела и мерки. При разглеждането на възпитателни дела винаги  са 
присъствали представители на отдел „Закрила на детето” към дирекцията „Социално подпомагане” 
В.Преслав. МКБППМН не е налагала възпитателни мерки по чл. 15 от ЗБППМН. 
           В МКБППМН при община Върбица за 2018 г. има разгледани 9 възпитателни дела по 
предложение на прокуратурата по отношение на 14 лица. Наложени са 10 възпитателни мерки по чл. 
13, ал. 1, т. 1 ,  т. 2,  т. 5, т. 10 и по т. 11 от ЗБППМН, както следва: 

� Предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 
месеца – 2 лица; 

� Предупреждение – 4 лица; 
� Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 3 лица; 
� Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото – 1 лице; 

Прекратени са 3 дела по отношение на 4 лица. 
 

IV. Консултативни кабинети и центрове за превенция 

           Към МКБППМН-Община Върбица няма консултативни кабинети и центрове за превенция. 
 

V. Обществени възпитатели 

           След надзор на обществен възпитател на малолетни и непълнолетни, които не са извършили 
нови противообществени прояви са общо 2. 
           Прилагането на чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН в местната комисия не сме имали трудности. 
           Освен задачите, които са регламентирани по чл. 13 и чл. 41. от ЗБППМН  се изпълняват и 
други задачи. След завеждането на сигнала по ал. 1, т. 3 се извършва проверка за наличието на 
достатъчни данни за извършено деяние. Резултатите от проверката се представят в писмена форма на 
секретаря на местната комисия. 
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Година 

Плануван брой 

обществени 

възпитатели, 

утвърдени от МФ 

по Закона за 

държавния бюджет 

Реално усвоени 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба № 2 на 

ЦКБППМН 

2017 3 3 16095 

2018 3 3 10882 

2019 3 - - 

Прогноза за 2020 3 - - 

 

          Дейността си тримата обществените възпитатели отразяват в месечни отчети, които се 
представят на работни срещи със секретаря на Местната комисия. Важен момент в работата на 
обществените възпитатели е и работата със семейството и приятелския кръг на детето, включването 
му в алтернативни форми на асоциално поведение, успешното му интегриране в нова социална среда, 
ако това е необходимо. 
           Водещи принципи в работата на обществените възпитатели са индивидуалният подход към 
децата, зачитане и уважение личността на детето, търпимост и толерантност, диалогичност и 
комуникативност. 
           Подборът на обществените възпитатели се основава на образование и специалност, практика и 
доказани умения и желание за работа с деца, личен и обществен авторитет. Обществените 
възпитатели са педагози, работят предимно в училище /учители, педагогически съветници, 
психолози/. Няма случаи на намеса при определяне на обществените възпитатели от местната 
комисия. 
 
VI. Контролна дейност на МКБППМН 

           На територията на Община Върбица няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни 
деца. Детска педагогическа стая се намира на територията Община Велики Преслав и отговаря за три 
общини; Велики Преслав, Върбица и Смядово. 
           Периодично се контактува с инспектор от Детска педагогическа стая и се решават много 
проблеми: получаване информация на малолетни и непълнолетни, които са се проявили, съставяне на 
сведения характеристики за същите.    
           Организирани са дейности - проверки,  извършени  самостоятелно и съвместно с други органи 
/полиция и отдел „Закрила на детето”/ за посещение на малолетни и непълнолетни в питейни 
заведения и нощни барове, хазартни заведения и интернет клубове след определения вечерен час и 
във връзка  с изпълнението на Наредба №1 за подържане и опазване на обществения ред на 
Общински съвет гр. Върбица. Същите се провеждат най-малко два пъти в годината. 
     

VII. Местната комисия не е правила предложение пред местните и централни органи  
 
VIII. Взаимодействие на местните комисии за БППМН 

         На територията на Общината работи един ИДПС /инспектор детска педагогическа стая/ към 
РПУ В.Преслав. Същият е член на МКБППМН и работи компетентно и отговорно при решаване на 
възникналите проблеми. Активно е участието му при разглеждането на възпитателните дела. На 
добро ниво е взаимодействието ни в организирането, координирането и извършването на 
превантивна дейност и единодействие по проблема за издирване и уточняване на малолетните и  
непълнолетните правонарушители, нуждаещи се от помощ. 
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         Съвместно с ИДПС бяха проведени различни срещи по училищата в територията на общината, 
които са 5 на брой. Бяха разгледани различни теми, като атрибутите на полицая, какво представлява 
полицейска кола, правила движение по пътищата и др.  
         През 2018 година комисията продължи съвместната си дейност с УКБППМН, педагогическите 
съветници и училищните ръководства за осъществяване на посочените в изложението мероприятия, в 
изпълнение на районните програми по националните стратегии. Съвместно с тях МКБППМН 
осъществи дейности по обхващане и задържане на подлежащите на задължително обучение, 
ограничаване бягствата от училище, както и конкретни мероприятия по превенции упоменати в 
изложението. През ноември 2018 г. бе проведена работна среща между представители на УКБППМН 
и МКБППМН за планиране на съвместни дейности по превенция за 2019 г. Училищните комисии 
сезираха МКБППМН в случаи на извършени прояви от ученици в съответното училище, както и в 
някои случаи на необходимост от консултативна психологическа подкрепа, каквато бе указана на 
консултантите на помощния орган към МКБППМН.  
         На добро ниво са контактите с представители на отдел  "Социална закрила" и отдел „Закрила на 
детето”, като представител от тях е член на МК.         
         Бяха проведени заседания на Комисията на детето и мултидисциплинарния екип на местно ниво 
за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие. 
         Взаимодействието ни със съда  и прокуратурата също е на добро ниво. 
  
IX. Квалификационна дейност на МКБППМН 

         През 2018 г. не са проведени квалификационни дейности на  МКБППМН. 
 

X. Изразходвани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членове на 

МКБЛЛМН. 

         През 2018 г. не са изразходвани средства по Наредба №3. 
 

XI. Прогноза за дейността на местната комисия за БППМН през 2019г.  

Получени средства 

по ЗДБ за 

МКБППМН за 2018 

г. – общо (в лева) 

Изразходвани 

средства от 

МКБППМН за 2018 

г. – общо (лева) 

Получени средства 

по ЗДБ за 

МКБППМН за 2019 

г. (в лева) 

Необходими 

средства за 2020 г. - 

общо 

17280 10882 18330 18500 

 

 XІІ. Идеи и предложения до ЦКБППМН 

       1. Да се внесат предложения за промяна  в ЗБППМН, отнасящи се до възпитателните мерки по 
чл. 13, ал. 1от ЗБППМН. 
       2. Увеличаване на средствата за социално-превантивни дейности на комисиите с цел по-добро 
обезпечаване на планираните мероприятия. 
 

XIІІ. Контакти 

 

• Бейсим Мустафа 
заместник кмет на община Върбица 
и председател на МКБППМН – Върбица 
Адрес: гр.Върбица, ул. „Септ.въстание” № 40” 

тел. 05391/21-68;  GSМ: 0887661952 
  

• Шефкет Мехмедов 
Секретар на МКБППМН – Върбица 
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Адрес: гр.Върбица, ул. „Септ.въстание” № 40” 
тел.005391/20-24; GSM: 0886282420 
 
  

• инсп.Красимира Димитрова 
Адрес: гр.Велики Преслав, стая ДПС 
тел.0538/4-26-11 
    

• Паулина Скобелева 
гр.Върбица,  ул.”Христо Ботев” № 16 
тел.05391/21-84                     

                                                                        

                                                           

  
Препис! 

по протокол №1 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет 
 
ОТНОСНО: Приемане на  Програма за управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост 
за 2019 г. 
 
Резултати   от   гласуването:    

   за   -   15 

  

1. Кадир Назиф Хасан 
2. Мехмед Хюсеинов Юсуфов  
3. Мехмед Сабри Юсуф 
4. Мустафа Решидов Хюсеинов 

        5. Ердинч Ахмедов Исмаилов 
        6. Севдалин Бориславов Алдинов 

7. Шемсие Алиева Шабанова 
8. Мехмед Мустафа Мехмед 
9. Исуф Алиев Газинов 
10. Сашо Радославов Стайков 
11. Мустафа Халилов Еминов 
12. Емил Иванов Димов 

     13. Бирсен Еюбов Еллманов 
        14. Ерсин Ахмедов Хасанов 
          15. Хълми Ахмед Амза 
 

против   -   0;   

 въздържали   се   -   0,  

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 
 
На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.21 ал.1, т.8, т.12 и чл.27 ал. 3 от ЗМСМА, 

 

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№8 
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На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Върбица  приема предложената Програма за управление и разпореждане с имоти -  общинска 
собственост за 2019 г. 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                               

     

                                ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

 

Програма за управление и разпореждане с имоти -    

общинска собственост за 2019 г. 

            I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

В изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет приема 
годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост. Тя е разработена 
на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и  във връзка със 
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2020 година на Община 
Върбица. 

Основният принцип при управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост 
трябва да е съобразен с чл.11 ал. 1 от Закона за общинската собственост, където законово са 
регламентирани принципите за нейното управление, а именно "в интерес на населението в 
общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин". 

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти, собственост 
на общината се извършва под контрола на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - 
Върбица 

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при нейното 
изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия 
(икономически, пазарни и др.) и нормативната уредба. 

Очакваните приходи и разходи в програмата са прогнозни и са направени въз основа на 
сключени сделки и проявен инвеститорски интерес през предходната година. 

II. ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

1. РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  
1.1. Продажба 
Обект на продажба през 2019г. ще са: застроени и незастроени имоти в границите на 

населените места (в регулация) и имоти извън границите на населените места.  
 
               1.1.1. Застроени имоти в регулация 

Терените - частна общинска собственост, които ще бъдат предложени за продажба през 2019г. 
могат да бъдат застроени с общински сгради или сгради   собственост   на   други   
физически/юридически   лица   (отстъпено   право   на   строеж). 

Застроените със сгради - частна общинска собственост терени подробно описани в списък - 
приложение №1  към настоящата програма , са предимно нефункциониращи вече училища, детски 
градини и др. Сградите обикновено са големи, масивни, многоетажни, а прилежащият към тях терен 
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е с голяма площ. Финансовите средства за стопанисване на този вид имоти са недостатъчни, поради 
което те се рушат и ограбват.  

 
Застроените въз основа на отстъпено право на строеж терени (постройките са собственост на   

физически   или   юридически   лица)   обикновено   са   с   малка   площ до 2000 кв. м. 
Разпоредителни сделки с тези имоти ще се извършват при проявен интерес от собствениците на 
сградите върху тях, по реда на чл. 35, ал.3 oт ЗОС. 

 
 

1.1.2.  Незастроени имоти в регулация 
Незастроени имоти - частна общинска собственост, в границите на населеното място, 

подробно описани в списък - приложение №2  към настоящата програма са предимно дворни места с 
площ до 2500 кв.м. Тези терени подлежат на разпоредителни сделки без ограничения по реда на 
ЗОС.  

 
1.1.3.  Имоти извън регулация 

Тук обект на разпоредителна сделка са земеделски земи частна общинска собственост, 
включени в общ пакет с обща площ от 1 923,295 дка, находящи се в следните землища: гр. 
Върбица, с. Иваново, с. Конево,  с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово подробно описани 
в списък - приложение №3  към настоящата програма. Същите представляват предимно пустеещи 
земи, които не се обработват от години. Към тези имоти няма проявен интерес от 
наематели/арендатори или купувачи. Същите не носят приходи на община Върбица, а от друга 
страна, поддържането им в добро състояние е свързано с извършване на неоправдани разходи. 
Имотите да се продават в пакет именно поради факта, че голяма част от тях биха били непродаваеми 
като отделни имоти, предвид тяхното състояние. 

 
Прогнозните приходи от продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, са 

отразени в Таблица 1. 

1.2. Замяна 
Замяна на общински имот - частна общинска собственост, може да бъде извършена след 

решение на Общински съвет при проявен интерес и при доказана полза за Общината (уедряване на 
имот, ликвидиране на съсобственост, нужда от друг тип имоти др.) 

1.3. Дарение 
Дарение на имот - частна общинска собственост, може да се извършва само в изключителни 

случаи, след решение на Общински съвет. 

1.4. Делба (прекратяване на съсобственост) 
Община Върбица е съсобственик от търговска сграда с РПК Върбица. Общината ще извършва 

разпоредителни сделки по реда на ЗОС. 
Прогнозни приходи от прекратяване на съсобственост не са заложени в Таблица 1, поради 

факта, че към момента на утвърждаване на настоящата програма няма заявен интерес от страна на 
съсобственици. 

1.5. Учредяване на ограничени вещни права 
Община Върбица планира да учредява ограничени вещни права предимно върху имоти, 

попадащи в жилищни територии на населените места (т. 1.1.1 и т. 1.1.2 от настоящата програма). 
Изключение прави учредяването на право на преминаване и прокарване върху общински имоти, 
което най-често засяга имоти извън регулационните граници на населените места (т. 1.1.3). 

При постъпване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, Община 
Върбица ще учредява възмездно или безвъзмездно ограничени вещни права, спазвайки изискванията 
на действащата нормативна уредба. За предпочитане е, когато има възможност, да се учредяват 
вещни права срещу придобиване на собственост. 

Очакваните приходи от учредяване на ограничени вещни права върху имоти - общинска 
собственост са отразени в Таблица 1, т. 2. 

 3. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА 
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3.1. Земеделски земи: 
Община Върбица ще отдава под наем/аренда земеделски земи (ниви, ливади, пасища, мери и 

др.), както и такива попаднали в споразуменията по чл.37в от ЗСПЗЗ за образуване на масиви. 
      Прогнозният приход от отдаването под наем на земеделски земи е заложен в Таблица 2. 

3.2. Сгради 
Всички свободни сгради или части от тях - публична и частна общинска собственост, могат да 

се отдават под наем по цени определени от Общински съвет – Върбица. 
 Отдаването под наем ще се извършва, ако за съответния обект няма по-добро инвестиционно 

предложение, по реда на ЗОС и други специални закони. 

3.3. Други общински имоти: 
При проявен интерес от страна на физически или юридически лица към други общински 

имоти (празни дворни места, зелени площи в училища, ДГ и стадиони, пасища, мери и др.). същите 
може да се дават: под наем, за ползване, за поставяне и др. 

Очакваните доходи от отдаването под наем на терени и нежилищни имоти или части от тях са 
отразени в Таблица 2. 

III. ПРОГНОЗА НА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ II РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - 

ОБЩИНСКАСОБСТВЕНОСТ 

   1.ПРИХОДИ 
В резултат на стопанисването, управлението и разпореждането с имоти - общинска 

собственост се очаква да бъдат реализирани следните приходи. 
      Таблица 1  

№ 

по 

ред 
Вид дейност 

Прогнозен 
резултат 

При пълна 
реализация 
(лв) 

При частична 

реализация 
(лв) 

1. От продажба на имоти - общинска собственост 1 022 826,60 511 413.30 
2. От учредени вещни права  7 000.00 3 500.00 

ВСИЧКО: 1 029 826.60 514 913.30 
 

Таблица 2  
№ 
по 
ред 

Вид дейност 

Очакван приход 
/лв./ 

1. Наем земеделски земи 190 000.00 
2. Наем жилищни имоти 10 000.00 
3. Наем нежилищни имоти 60 000.00 
 ВСИЧКО: 260 000.00 

                
 
 
 

    2. РАЗХОДИ 
При стопанисване,  управление  и разпореждане с  имоти – общинска собственост, са   

планирани следните минимални разходи: 
1. Изготвяне на пазарни оценки на имоти или на вещни права върху имоти от независим 

лицензиран оценител - 15 000.00 лева; 
2. Публикуване на обяви в централни и/или местни ежедневници - 3 000.00 лева; 
3. Проектиране на ПУП - 6 000.00 лева; 
4. Кадастрално заснемане - 3 000.00 лева; 
5. Издаване на скица за земеделски имот, заверка на скица, презаверяване на скица, както и за 
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издаване на скици от Служба по геодезия, картография и кадастър - 5 000.00 лева; 
6. Удостоверение за характеристика на земеделски имот – 3 600.00 лева; 
7. Промени в регистър имоти – 1 600.00 лева; 
8. Промени в регистър собственици   - 5 000.00 лева; 
9. Трасиране на земеделски имот- 2 500.00 лева; 

           10.Заснимане на имот - 2 500.00 лева; 
           11.Промяна начин на трайно ползване – 1 500.00 лев 
           12.Премахване на сгради и поставяеми обекти - 1 000.00 лева. 

 
ІV. ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ 
Съгласно §1, т.6 от Допълнителните разпоредби към Закона за общинската собственост, 

"обекти от първостепенно значение" са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, 
улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, 
гробищни паркове, както и други обекти - публична общинска собственост. 

Към момента на утвърждаване на Програмата за управление и разпореждане с имоти -
общинска собственост за 2019 година, няма обекти от първостепенно значение. При възникване на 
такава необходимост за Общината, програмата ще бъде актуализирана с решение на Общински 
съвет. 

 
V. Мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на общинската 

собственост, в това число и на публичния достъп на местната общност до информацията за изпълнението 
на годишната програма : 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост е за 
2019 година. Програмата определя основните параметри и принципи на управление и видовете 
разпореждания по групи имоти. 

Предмет на програмата са имоти – общинска собственост. 
С имотите и вещите, които са извън обхвата на програмата се извършват разпоредителни 

действия след актуализиране на програмата при проявен инвеститорски интерес от страна на 
физически или юридически лица. Програмата се актуализира с отделно решение или като част от 
решението на Общинския съвет, с което се извършва съответното разпоредително действие или 
действие по управление на съответния имот. 

При необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет на основание чл.8, ал.9 
от ЗОС. 

Програмата по чл.8, ал. 9 от ЗОС, както и решенията, с които се извършват актуализации и 
промени в нея, се обявяват публично на населението на определените за целта места и се публикуват 
на интернет страницата на общината по реда на обявяване и публикуване на всички други решения 
на Общинския съвет. 

 
VІ. ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с проекта за 
бюджет за 2019 г. 

1. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост: 

- Законосъобразност; 
- Приоритетност на обществения интерес; 
- Публичност;  
- Целесъобразност; 
- Състезателност при разпореждането. 
- Получаване на добър приход, но и добро стопанисване на имота 
2. Основни цели: 
- Осигуряване на устойчиво развитие на общината и подобряване селищната среда чрез 

недопускане имоти или група имоти в определени райони да бъдат изоставени и нестопанисвани. 
- Предоставяните имоти за управление, наем или разпореждането чрез продажба да създаде 

условия за бизнес, което да доведе и до разширяване на пазара на труда. 
- Осигуряване на условия за развитието на културата, спорта, отдиха, туризма и повишаване 

на сигурността включително и чрез привличане на инвеститори и партньори. 
- Опазване и подобряване на екологичната среда. 
- Гарантиране на ефективно управление и запазване нивото на приходи от стопанисването на 

общинската собственост. 
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 - Изпълнение на плана за собствените приходи през 2019 г. 
 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата Програма обхваща бюджетната 2019 година. Тя се приема на основание чл. 8, ал. 
9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да бъде 
актуализирана през годината. 

 
 
Настоящата програма е приета с Решение № …... по протокол № ….. от …..2019 г. на 

Общински съвет - Върбица. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

 
Списък на застроени имоти в регулация за продажба през 2019: 

 
 
 
 

I.  гр.Върбица:  

1. УПИ XXIX-1011, кв.39 с площ 1515 кв.м. и построените в него МС- 354 кв.м. и 18 кв.м. 

 II. с.Маломир:  

1. УПИ IХ, кв.12, площ 496 кв.м. и построената в него ПС /бивше кметство/ с площ 80 кв.м. 

III. с.Методиево:  

1.  Масивна сграда  /бивша автоспирка /с площ 18,00 кв.м, построена в УПИ отреден за 
озеленяване;  

IV. с.Сушина : 

1. ПИ с идентификатор № 703998.501.66 с площ 2889 кв.м. и построените в него ПС с 160 
кв.м. и  6 кв.м.; 

2. ПИ с идентификатор № 70398.501.305 с площ 435 кв.м.   УПИ XII, кв.22 с площ 435 кв.м., и 
построената в него ПС на два етажа  със застроена площ 120 кв.м. 

V. с.Иваново:  

1. УПИ V-627, кв.7 с площ 2 415 кв.м. заедно с построените в него МС със ЗП 132 кв.м., 
масивен гараж  - 66 кв.м. и  ПС - 135 кв.м.; 

2. УПИ VI-88, кв.29 с площ 884 кв.м. заедно с построените в него ПС- 126 кв.м. и навес  -30 
кв.м.; 

3.  УПИ XII-522, кв.47 с площ 3 000 кв.м. заедно с построените в него  МС - 67 кв.м., 23 кв.м. 
и ПС- 40 кв.м. 
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VI. с.Ловец:  

1. УПИ IX-52 кв.8 , с площ 780 кв.м. заедно с построената в него МС с площ  85 кв.м.; 

2. УПИ V кв.42, с площ 1385 кв.м. заедно с построените в него  3 броя ПС с обща ЗП 188 кв.м. 

 

 

 

 

 
 

Приложение №2 
 
 

Списък на незастроени имоти в регулация за продажба през 2019: 
 
 

I.  гр.Върбица:  

1. УПИ XXXI-1013, кв.39  с площ 872 кв.м.; 

2. УПИ XXX-1012, кв. 39,  с площ 906 кв.м.; 

3. УПИ XXIII-9г, кв. 1 с площ 353 кв. м.; 

4. УПИ VII, кв. 69 с площ 570кв. м.; 

5. УПИ XXIV, кв. 27 с площ 555 кв. м. 

 II. с.Чернооково:  

1. УПИ ХVІІІ, кв.7 с площ 995 кв.м; 

2. УПИ ХІХ, кв. 7 с площ 995 кв.м; 

3.УПИ ХХІ, кв.7 с площ  1225 кв.м.; 

4. УПИ VІ, кв.1 с площ 850 кв.м; 

5. УПИ VІІ, кв.1 с площ 835 кв.м; 

6. УПИ VІІІ, кв.1 с площ 1010 кв.м; 

7. УПИ ІХ, кв.1 с площ 1000 кв.м.; 

8. УПИ Х, кв.1 с площ 925 кв.м.; 

9. УПИ ХІ, кв.1 с площ 925 кв.м. 

III. с.Ловец:  

1.  УПИ III-229 кв.32, с площ 760 кв.м.; 

2. УПИ V-228 кв.32 , с площ 814 кв.м.; 

3. УПИ VI-229 кв.32, с площ 777 кв.м.; 

4. УПИ VII-230 кв.32, с площ 814 кв.м.; 

5. УПИ VIII-231 кв.32, с площ 685 кв.м; 

6. УПИ IV-228 кв.32, с площ  920 кв.м.; 

7. УПИ IV кв.13, с площ 1300 кв.м; 

8. УПИ V-219, кв.31 с площ 520 кв.м. 
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IV. с.Иваново: 

1. УПИ VII-630, кв.7  с площ 795 кв.м.; 

2. УПИ VIII-629, кв.7  с площ 925 кв.м.; 

3. УПИ IX-628, кв.7  с площ  1077 кв.м. 

V. с.Бяла река:  

1. УПИ I-585, кв. 54 с площ 1502 кв.м.; 

2. УПИ II-585а, кв.54, с площ 1388 кв.м. 
 
 
 
 

Приложение №3 
 

Списък на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи за 
продажба през 2019: 

 

Имоти Площ АОС № 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 



 

 

28

28

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 

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 

ОБЩО С. ТУШОВИЦА  320.769 дка  

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

ОБЩО С. ЛОВЕЦ  57.578 дка  

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

ОБЩО С. ИВАНОВО  278.082 дка  

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

ОБЩО С. КОНЕВО  285.068 дка  

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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

1.341 дка 1377 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

Имот № 015076 в землището на гр.Върбица, местността "Ямата" с 
площ 0,643 дка с начин на трайно ползване - нива, категория на 
земята - пета. 

0,643 дка 1180 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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

0.583 дка 1208 

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 

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 

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 

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

1.172 дка 1212 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

ОБЩО ГР. ВЪРБИЦА  688.337 дка  

Имоти в землището на с. Божурово   

Поземлен имот с идентификатор 05075.20.29 в землището на с. 
Божурово, местността „Чанаджик“ с площ 39,962 дка с начин на 
трайно ползване – нива, категория на земята – четвърта. 

39.962 дка 2411 

Поземлен имот с идентификатор 05075.9.11 в землището на с. 
Божурово, местността „Гаргаджик“ с площ 40,478 дка с начин на 
трайно ползване – нива, категория на земята – пета. 

40.478 дка 2027 

Поземлен имот с идентификатор 05075.2.1 в землището на с. 
Божурово, местността „Мезарлък“ с площ 46,619 дка с начин на 
трайно ползване – нива, категория на земята – пета. 

46.619 дка 2018 

ОБЩО С. БОЖУРОВО  127.059 дка  

Имоти в землището на с. Чернооково   

Поземлен имот с идентификатор 81222.122.34 в землището на с. 
Чернооково, местността „Гаргаджик“ с площ 79,757 дка с начин на 
трайно ползване – нива, категория на земята – четвърта. 

79.757 дка 1987 

Поземлен имот с идентификатор 81222.122.23 в землището на с. 
Чернооково, местността „Гаргаджик“ с площ 73,337 дка с начин на 
трайно ползване – нива, категория на земята – четвърта. 

73.337 дка 1986 

Поземлен имот с идентификатор 81222.122.111 в землището на с. 
Чернооково, местността „Гаргаджик“ с площ 15,513 дка с начин на 
трайно ползване – нива, категория на земята – четвърта. 

15.513 дка 1981 

ОБЩО С. ЧЕРНООКОВО  168.607дка  
 
ОБЩО ВСИЧКО  1923.295 дка  
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Препис! 

по протокол №1 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Върбица за 2019 година. 
 

 

Резултати   от   гласуването: 
 

   за   -   14 

  

1. Кадир Назиф Хасан 
2.  Мехмед Хюсеинов Юсуфов  
3. Мехмед Сабри Юсуф 
4. Мустафа Решидов Хюсеинов 
5. Ердинч Ахмедов Исмаилов 
6. Севдалин Бориславов Алдинов 
7. Шемсие Алиева Шабанова 
8. Мехмед Мустафа Мехмед 
9. Исуф Алиев Газинов 
10. Сашо Радославов Стайков 
11. Мустафа Халилов Еминов 
12. Емил Иванов Димов 

    13. Бирсен Еюбов Еллманов 
        14. Ерсин Ахмедов Хасанов 
          
 

против   -   1-  Хълми Ахмед Амза  
  

въздържали   се   -   0, проекта се приема  

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал.3, ал.4 и 5 от ЗМСМА  

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№9 

 
 

 
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, 

ал.2 и ал.3  и       чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година , ПМС № 334 от 2018 

год.  за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година  
и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на община Върбица, Общински съвет – Върбица 
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РЕШИ: 

1.Приема бюджета на Община  Върбица за 2019 година, както следва: 
1.1. По приходите в размер на 12 776 369 лева., съгласно Приложение №  1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 303 948 лева в т.ч.: 
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 053 205 

лева. 
1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 година в размер на 250 743 лева,  

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 472 421, в т.ч.: 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 327  200 лева. съгласно Приложение № 1 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 765 600 лева. съгласно Приложение № 1 
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 141 900 лева, в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 061 000 лева. 
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 80 900 

лева. 
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 484 100 

лева. 
1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на    – 201 000 лева. 
1.1.2.6  Преходен остатък от 2018 година в размер на 1 604 621 лева, съгласно 

Приложение № 1 
1.2. По разходите в размер на 12 776 369 лева., разпределени по функции, дейности и 
параграфи, съгласно Приложение № 3 
     1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 303 948 лева 

1.2.2. За местни дейности в размер на 7382 831 лева., в т.ч. резерв за непредвидени 
и/или неотложни разходи в размер на 50 000 лева. 
1.2.3 Дофинансиране на държавните дейности със собствени средства са в  размер на  
89 590лв л 

2. Приема инвестиционната програма за 2019 г.  в размер на 3 349 100 лева, като: 
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в 
размер на 484 100 лева, съгласно Приложение № 4 
2.2. Приема разчет на капиталовите разходи в размер на 2 862 000 лева, финансирани 
със собствени приходи и от приходи от постъпления на продажба на общински 
нефинансови активи, съгласно приложение № 5 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г. без звената от системата на народната 
просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6,7 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
 4.1. Членски внос – 8 500 лева 
 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, съгласно наредбата за 
еднократни помощи (за погребение, за други цели) – 16 000 лева,в т.ч. по 50 лева на 
завършващи ученици от випуск 2018/2019 год. ; 
     4.2.1 Общински съвет упълномощава кмета на общината да изготви вътрешни правила за 
разпределение на средствата за помощи по точка 4.2 изразходването на средствата да се 
извършва, съгласно Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна 
финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета 
на община Върбица и   със заповед на кмета на общината. 
     4.2.2 Издръжката на спортен клуб „ФК - Върбица“ в размер на 15 000 лева. 
     4.3. Субсидии за:  
  4.3.1. читалища – 85 410 лева.,  
  4.3.2 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.3.1 
        5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 %  от средства за работна заплата на заетите по трудови 
правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в 
размер на 10 500 лева. 

5.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на 5 250 лева. 
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6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 
разноски: 

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение 8 
и 9  

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в 
размер на 679 000 лева, съгласно приложение № 10 
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода (2018, 
2019, 2020 г.), съгласно приложение № 11. 
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 12 

10. Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани 
през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения 
за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за 
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, съгласно приложение № 12; 
 11. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 
годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да 
надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 
четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за 
сметка на помощи и дарения, съгласно приложение № 12; 
 12. Преотстъпва до 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, 
предоставени за управление на кметовете на райони или на кметства по Закона за 
общинската собственост за изпълнение на дейности от местно значение,  
13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

13.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 
бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи по т. 1.2.2 от настоящето решение.  

14. Възлага на кмета:  
14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  
14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  
14.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди.разпределението. 
14.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 
14.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях. 
14.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ 
орган и на Министерство на финансите. 

15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства от и за общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския 
бюджет. 
 15.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-
късно от края на 2019 година. 
 15.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства от и за общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 
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    15.3  При предоставяне на средства от сметките за средства от Европейския съюз да се 
спазва изискването на чл. 104, ал. 1, т.4 от Закона за публичните финанси. 
 15.4 във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето 
им по решение на Общински съвет Върбица. 
16. Упълномощава кмета: 
     16.1 Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 
дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват 
относимите фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя 
предназначението на средствата в края на годината. 

16.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 
развитие.  
16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 
16.3 Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на 
културните институции. 

17. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
      17.1  Община Върбица има намерение за поемане на нов дълг през 2019 год. в размер 
съгласно приложение № 13. 
 18.  Приема  План графика  за обслужване на просрочените задължения за 2019 година, 
съгласно приложение № 14     
19.  Приема  План графика  за обслужване на просрочените вземания за 2019 година, 
съгласно приложение № 15     
   20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане, съгласно Приложение № 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

БЮДЖЕТ  ЗА  2019 ГОД. 

 П Р И Х О Д И  

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА  ПАР. 
ДЪРЖАВН
И 
ДЕЙНОСТИ 

ДОФИНАН-
СИРАНЕ НА 
ДЪРЖАВ-
НИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСКИ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩО ЗА 
ОБЩИНА 

1 2 3   4 5 

  І.  ПРИХОДИ           

 1. ДАНЪЦИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР           

ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК 103     4000 4000 

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1300 0   323000 323000 

 -Д-K В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ 1301     40000 40000 

 -Д-K В/У ПРЕВОЗНИТЕ  СРЕДСТВА 1303     230000 230000 
 -Д-K ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ.ПО ДАРЕНИЕ 
И ВЪЗМ.ПОЧИН 1304     50000 50000 

  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 1308     3000 3000 
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ДРУГИ ДАНЪЦИ 2000     200 200 
 ВСИЧКО ДАН.ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ 
ХАРАКТЕР:   0   323200 323200 

 ВСИЧКО  ПРИХОДИ (А + Б):   0   327200 327200 

 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ         0 

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400 0   360000 360000 
 -НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА  НА УСЛ.,СТОKИ И 
ПРОДУКЦИЯ 2404     100000 100000 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА  ИМУЩЕСТВО 2405     70000 70000 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ 2406     190000 190000 

-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ 2407     0 0 

-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ 2408     0 0 

ОБЩИНСKИ ТАKСИ 2700 0   437100 437100 

 -ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ  2701     60000 60000 
 -ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ И 
ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ 2704     0 0 
 -ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТРОТОАРИ,УЛИЧНИ  ПЛАТНА 
И ДР. 2705     40000 40000 

 -ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2707     250000 250000 

 -ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ 2710     20000 20000 

 -ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 2711     65000 65000 

 -ОБЩИНСКА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 2717     100 100 

 -ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАKСИ 2729     2000 2000 

ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ 2800 0   35000 35000 
-ГЛОБИ,САНKЦИИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И 
НАЧЕТИ 2802     35000 35000 

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3600 0   2000 2000 

-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3619     2000 2000 
СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У 
ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО) 3700 0   -43000 -43000 

 -СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДC(НЕТО) 3701     -30000 -30000 
 -СЪБР.И ВНЕС.ДАНЪЦИ,ТАКСИ ВН.В/У 
ПРОДАЖБИ 3702     -13000 -13000 

 ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:   0   791100 791100 
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА 
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 4000 0   974000 974000 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ 4022     0 0 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ 4040     967000 967000 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДМА 4030     7000 7000 

ПОМОЩИ,ДАРЕНИЯ И ДРУГИ   БЕЗВЪЗМ. 4500     500 500 
-ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ.ПОЛ.СУМИ 
ОТ СТРАНАТА 4501     500 500 

          0 
 ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ 
ХАРАКТЕР(1Б+Б):   0   1765600 1765600 

          0 

 ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:   0   2092800 2092800 

 
2092800 

0 

 

1 2 3 3 4 5 

 II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ         0 

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО) 3100 5053205   1626000 6679205 
 а)ОБЩА ДОПЪЛВАЩА  СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА 
ОБЩИНИ (+) 3111 5053205     5053205 
 б)ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА 
ОБЩИНИ (+) 3112     1141900 1141900 
 в)ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИН.ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБС.) ОТ 
ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+) 3113     484100 484100 

 ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:   5053205   1626000 6679205 

          0 
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ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У  БЮДЖ.СМЕТKИ 
(НЕТО) 6100 0   -201000 -201000 

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6101       0 

-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) 6102     -201000 -201000 
 -ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА 
ОСИГУРЯВ.НА ЗАЕТОСТ (+/-) 6105       0 

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

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

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6201       0 

-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ  (-) 6202       0 

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

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6401       0 

ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) 6402       0 

 ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:   0   -201000 -201000 

          0 

 III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ         0 

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 7600 0   2350000 2350000 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТЕВН ЗАЕМ 7622     2350000 2350000 
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА 
ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ СМЕТКИ 7800       0 
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА СМЕТКИ 
ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА (НЕТО) 7833       0 

ОБЩО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ   0   2350000 2350000 

          0 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):   5053205   5867800 10921005 

          0 

 V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА)         0 

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

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) 9500 250743   1604621 1855364 
-ОСТАТЪK В ЛВ.ПО СМЕТKИ  ОТ 
ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+) 9501 250743   1604621 1855364 

 ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ.):   250743   1604621 1855364 

          0 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ( І+ІІ+ІІІ+ІV+V ):   5303948   7472421 12776369 

          0 

          0 

          0 

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   5303948   7472421 12776369 

    5303948   7472421 12776369 

    0   0 0 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

БЮДЖЕТ  ЗА  2019 ГОД. 

 РАЗХОДИ  ПО  ПАРАГРАФИ   

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА  ПАР. 
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

ДОФИНАНСИРАНЕ 
НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСКИ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩО ЗА 
ОБЩИНА 

1 2 3   4 5 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 100 1807276 0 644400 2451676 

-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ 101 1694276 0 644400 2338676 
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-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 102 113000     113000 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 200 185059 73000 10000 268059 
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО  ТРУДОВИ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ 201 

116159 73000 0 
189159 

-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 202 2000   0 2000 
 -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРСОН.С ХАР.НА 
ВЪЗНАГ. 205 

55900 
  

7000 
62900 

 -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. 208 7000   1000 8000 

-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 209 4000   2000 6000 

СОЦ.ОСИГУРОВKИ ОТ  РАБОТОДАТЕЛИТЕ  500 323000 7100 171280 501380 

СОЦ.ОСИГУРОВKИ ОТ  РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО 551 183600 4300 70800 258700 

СОЦ.ОСИГУРОВKИ ОТ  РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА УПФ 552 19000 0 0 19000 

ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 560 76100 1800 82880 160780 

ВНОСKИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРЯВАНЕ 580 44300 1000 17600 62900 

ИЗДРЪЖKА 1000 182946   3077351 3260297 

-ХРАНА 1011 10800   80000 90800 

-МЕДИKАМЕНТИ 1012 5000   0 5000 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 1013 18000   80700 98700 
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА 
БИБЛ. 1014 

0 
  

0 
0 

-МАТЕРИАЛИ 1015 10750   310400 321150 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 1016 2500   377500 380000 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 1020 128936   187851 316787 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ 1030 0   1940000 1940000 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 1051 0   15100 15100 

 KОМАНДИРОВKИ В ЧУЖБИНА 1052 0   7000 7000 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ 1062 3400   21500 24900 

 -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) 1091 3560   31050 34610 

-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 1092 0   3500 3500 
-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И 
ПОДПАРАГРАФИ 1098 

0 
  

22750 
22750 

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ 
САНКЦИИ 1900 0   6200 6200 
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ И 
АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ 1901 

0 
  

6200 
6200 

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 2900 0   50000 50000 

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ЗА МЕСТНИ ЛИЦА 2991     50000 50000 

СТИПЕНДИИ 4000       0 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА 4200 0   16000 16000 

-ДРУГИ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС 4294     16000 16000 

   РАЗХОДИ:   2498281 80100 3975231 6553612 

СУБС.НА ОРГ.С НЕСТОП.ЦЕЛ 4500 85410 9490   94900 
РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В 
НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ 4600     

8500 
8500 

  СУБСИДИИ:   85410 9490 8500 103400 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 5100     2946400 2946400 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 5200     365200 365200 

ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 5300     37500 37500 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:   0   3349100 3349100 

ВСИЧКО   2583691 89590 7332831 10006112 

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

РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ   0   50000 50000 

  ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА - ОБЩО:   2583691 89590 7382831 10056112 
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ 
РАЗПОРЕДИТЕЛИ   

2720257 
0 2720257 

  ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА - ОБЩО:   5303948 89590 7382831 12776369 

0 -89590 89590 0 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

БЮДЖЕТ  ЗА 2019 ГОД. 

 ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 
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   НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

ДОФИНАНСИ-
РАНЕ НА 

ДЪРЖАВНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСКИ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩО ЗА 
ОБЩИНА 

1 2   3 4 

ФУНКЦИЯ ОБЩО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 916500 80100 896050 1892650 

В т.ч. Общинска администрация  916500 80100 760300 1756900 

         Общински съвет     135750 135750 

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 137684   10000 147684 
В т.ч. Отбранително-мобилизационна подготовка, подържане на 
запаси и мощности 

85140 
    85140 

      . Други дейности по вътрешната сигурност 20830     20830 

        Доброволни формирования 31714     31714 

        Ликвидиране последсвията от бедствия и аварии     10000 10000 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ 3984945   289500 4274445 

В т.ч. Общообразователни училища 2720257     2720257 

         Детски градини 1264688   289500 1554188 

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 170879   2350000 2520879 

В т.ч. Здравен кабинет в детски градини и училища 140148     140148 

          Други дейности в здравеопазването 30731   2350000 2380731 

ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПО. И ГРИЖИ 0   101100 101100 

        Програми за временна заетост 0   1000 1000 

         Социален патронаж     100100 100100 
ФУНКЦИЯ ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 0   3107301 3107301 

В т.ч. Водоснабдяване и канализация     8900 8900 

         Осветление на улици и площади     125000 125000 

         Чистота     316900 316900 

         Озеленяване     30650 30650 

         Изграждане, поддържане и основен ремонт на улична мрежа     
2421551 

2421551 

      Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие     

204300 
204300 

ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ 
ДЕЙНОСТИ 93940 9490 36000 139430 
В т.ч. Спорт за всички 8530   19000 27530 

         Читалища 85410 9490   94900 

         Обредни домове и зали 0   3000 3000 

         Други дейности по културата 0   14000 14000 

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 0   492880 492880 

В т.ч. Други дейности по туризма     307700 307700 

          Служби и дейности по подържане на пътищата     83400 83400 

          Общински пазари и тържища     9880 9880 

           Други дейности по селското и горското стопанство     
81900 

81900 

       Приюти за безстопанствени животни       10000 10000 
ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ 0   100000 100000 

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

         Разходи за лихви     50000 50000 

ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА 5303948 89590 7382831 12776369 

0 -89590 89590 0 
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Приложение № 4 

ПЪРВИ ПОИМЕНЕН СПИСЪК   

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И 
ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПРЕЗ 2019 год. ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 

РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН 

    
№ 
по 

ред 

Функции 
и 

дейности 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 

ГОДИШНА 
ЗАДАЧА ЗА 

2019 год 

        

І   РАЗДЕЛ  І - § 51-00   РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА  484100 

    В това число   

1 
26065100 

Благоустрояване на централен парк в с. Станянци и прилежащите площадни 
пространства в УПИ I, кв. 1 по плана на селото 

60000 

2 
13225100 

Изграждане на физкултурен салон към СУ "св. Паисий Хилендарски" гр. Върбица в 
УПИ  V  кв. 7  по плана на града 

201000 

3 
28665202 

Изграждане на "Гурме ресторант" към общински комплекс за отдих, рекреация, 
търговия и услуги в гр. Върбица 

223100 

    ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 484100 

По закон 484100 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 5  

ВТОРИ ПОИМЕНЕН СПИСЪК   
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ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И 
ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПРЕЗ 2019 год. ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ОТ 
МЕСТНИ ПРИХОДИ И ПРИХОДЕН ОСТАТЪК   ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН 

№ 
по 

ред 
  НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 

ГОДИШНА 
ЗАДАЧА ЗА 

2019 год 

    РАЗДЕЛ  І - § 51-00   РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА  2685400 

1 26065100 

Благоустрояване на централен парк в с. Станянци и прилежащите площадни 
пространства в УПИ I, кв. 1 по плана на селото 

112000 

2 23115100 
Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана 
на с. Бяла Река 

78000 

3 26065100 

Благоустройство и озеленяване на централен площад и парк в с. Нова Бяла Река, 
УПИ II - озеленяване и зона за озеленяване между о.т. 38, о.т. 43, о.т. 41, кв. 16 по 
плана на с. Нова Бяла Река 

91600 

4 14375100 
Медицински център гр. Върбица - преустройство реконструкция от работническа 
болница и поликлиника, УПИ - 462, кв. 51 гр. Върбица 2358800 

5 28325100 
Изграждане на повдигнати пешоходни пътеки, частична хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация на път IV 70043 с. Сушина община Върбица - 2 броя 12000 

6 28325100 

Съфинансиране по проект 27/07/2/0/00486/ Реконструкция и рехабилитация на 
участъци от общински пътища на територията на Община Върбица - мярка 7.2 от 
ПРСР 2014-2020 год. 33000 

    РАЗДЕЛ  ІІ - § 52-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 142100 

1 26195202 
Строително - монтажни работи по изграждането на зала за общоградски мероприятия 
УПИ VIII - 299, кв. 18 кв. Трошка община Върбица 81500 

2 21225201 Придобиване на компютри и хардуер 
6000 

3 21225301 Придобиване на софтуер 15000 

4 23115219 Доставка на детски съоръжения в детската площадка в ДГ  "Славейче" гр. Върбица 15000 

5 26195203 Закупуване на други машини и съоръжения 8000 

6 21225204 Придобиване на леки и лекотоварни автомобили - 2 броя 14000 

7 26195219 Доставка и придобиване на автоспирка с. Конево 2600 

    РАЗДЕЛ  ІІI - § 53-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА 37500 

1 21225309 Придобиване на инвестиционни планове и проекти 35500 

2 21225309 Изработване на проект за общ устройствен план на община Върбица 2000 

    РАЗДЕЛ  ІV - § 54-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ   

    ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2865000 

    ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3349100 
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ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И  СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ВКЛЮЧИТЕЛНО 
И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ   ПРИ ОБЩИНА 

ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА 2019  год. 

№ ПО РЕД 

НАИМЕНОВАНИЕ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ 
ЧИСЛЕНОСТ 

БРОЙ 

СРЕДСТВА ЗА РАБОТНИ 
ЗАПЛАТИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И 
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА 

2019 год. 

        

  ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ     

1 Общинска администрация 66 792195 

2 Целодневни детски градини 80 1109789 

3 Медицински сестри 6 60000 

4 Медиатор 2 14688 

5 

Денонощни оперативни дежурни и 

изпълнители по поддръжка и охрана на 

пунктовете за управление 7 62600 

6 Обществени възпитатели 3 10440 

 

 

 

 

 
Приложение № 7 

С  П  Р  А  В  К  А 

    

ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И 
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В МЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ   ПРИ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА 

2019  год. 

№ 
ПО 
РЕД 

НАИМЕНОВАНИЕ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ 
ЧИСЛЕНОСТ 

БРОЙ 

СРЕДСТВА ЗА 
РАБОТНИ ЗАПЛАТИ, 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
И ОСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ ЗА 2019 год. 

        

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ     

1 Чистота 19 167200 

2 Социален патронаж 9 85000 

3 Общински пазари 1 8230 
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4 Други дейности по туризма /Курортен комплекс/ 24 194500 

  Почивен дом "Еделвайс" 14 100500 

  Многофункционален спортен комплекс 10 94000 

5 
Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройство и регионално развие 17 58700 

6 Озеленяване 2 16150 

7 
Други дейности по селското и горското 
стопанство 5 42400 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8 

                                           С  П  И С Ъ К 

за пътуващи медицински специалисти  по училища и целодневни 

детски градини в община Върбица, област Шумен за 2019 година 

 
 
№ Име презиме   и  фамилия Длъжност Обслужвани училища и ЦДГ 
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1. Халиме Мустафова 
Ахмедова 

Медицинска 
сестра 

У с.Чернооково, ДГ 
с.Чернооково и ДГ с.Станянци 

2. Пламен Владимиров Владов Медицинска 
сестра 

ДГ с.Менгишево  , ДГ 
с.Конево,ДГ с.Ловец  

3. Веждие Басри Мехмед Медицинска 
сестра 

ДГ гр.Върбица и ДГ 
с.Маломир 

4. Веселин Желязков Василев Медицински 
сестра 

У с.Тушовица, У с.Б.Река, ДГ 
с.Тушовица, ДГ с.Б.Река и ДГ 
с.Н.Б.река 

5. Вилдан Алиева 
Байрамалиева 

Медицинска 
сестра 

У с.Иваново, ДГ с.Иваново  и 
ДГ с.Сушина  

6. Силвана Тодорова Петрова Медицинска 
сестра 

У с.Б.Река,  ДГ с.Б.Река 
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Приложение № 9 

 

                                           С  П  И С Ъ К  

за пътуващи работници и служители към общинска 

администрация имащи право на пътни разходи в община Върбица, 

област Шумен за 2019 година 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЪЛЖНОСТ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

НА МАРШРУТА 

ТРАНСПОРТНИ 
РАЗХОДИ 

/СЕДМИЧНО/ 

1. НИКОЛАЙ ИВАНОВ СИМЕОНОВ Главен архитект 
Шумен - 
Върбица 

20 лева 

2. 
СТОЯН СТАНИСЛАВОВ 

СТОЯНОВ 

Специалист 
"Кадастър,регулация 

и вертикална 
планировка" 

Шумен - 
Върбица 

20 лева 
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   приложение № 8     

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА 
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ   НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА  ОБЛАСТ  ШУМЕН 

        

       (в лева) 

  I. ПРИХОДИ Годишен 
отчет 

Годишен 
отчет  

Бюджет Прогноза Прогноза 

§§ под-
§§ 

Н А И М Е Н О В А Н И Е    Н А    П Р И Х О Д И Т Е 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 5 6 7 

100 Данък върху доходите на физически лица: 3900 5000 4000 6000 6000 

 103 окончателен годишен (патентен) данък 3900 5000 4000 6000 6000 

1300 Имуществени и други местни данъци : 333900 318000 338000 333000 333000 

 1301 данък върху недвижими имоти 32600 50000 55000 60000 60000 

 1303 данък върху превозните средства 241000 205000 230000 210000 210000 

 1304 данък при придобиване на имущество по дарения и 
възмезден начин 

59100 60000 50000 60000 60000 

 1308 туристически данък 1200 3000 3000 3000 3000 

2000 Други данъци 300 100 200 100 100 

2400 Приходи и доходи от собственост 319200 302000 292000 312000 327000 

 2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 74600 75000 46000 75000 80000 

 2405 приходи от наеми на имущество 69800 60000 70000 70000 75000 

 2406 приходи от наеми на земя 174800 165000 176000 165000 170000 

 2407 приходи от дивиденти 0 0 0 0 0 

 2408 приходи от лихви по текущи банкови сметки 0 2000 0 2000 2000 

2700 Общински такси 412500 388100 388100 417100 433100 

 2701 за ползване на детски градини 73600 70000 50000 75000 80000 

 2704 за ползване на домашен социален патронаж и други 
общински социални услуги 

29800 15000 0 20000 20000 

 27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, 
улични платна и др. 

43700 40000 40000 40000 40000 

 27-07 за битови отпадъци 184300 180000 226000 180000 190000 

 27-10 за технически услуги 16100 16000 15000 20000 20000 

 27-11 за административни услуги 64300 65000 55000 80000 80000 

 2717 за притежаване на куче 0 100 100 100 100 

 27-29 други общински такси 700 2000 2000 2000 3000 
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1 2 3 4 5 5 6 7 

2800 Глоби, санкции и наказателни лихви 38700 40000 57000 40000 50000 

 2802 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, 
обезщетения и начети 

37400 40000 57000 40000 50000 

 2809 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни 
вноски 

1300     

3600 Други приходи 1200 2000 2000 2000 3000 

 3619 други неданъчни приходи 1200 2000 2000 2000 3000 

3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите  -27400 -28000 -43000 -34000 -34000 

 3701 внесен ДДС (-) -19400 -20000 -30000 -25000 -25000 

 3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност 
на бюджетните предприятия (-) 

-8000 -8000 -13000 -9000 -9000 

4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71) 367600 147000 917000 147000 152000 

 4022 постъпления от продажба на сгради 324700 100000 100000 100000 100000 

 4030 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни 
активи 

0 7000 7000 7000 7000 

 4040 постъпления от продажба на земя 42900 40000 810000 40000 45000 

 4072 постъпления от продажба на земеделска продукция 0 0 0 0 0 

45-
00 

 Помощи и дарения от страната 500 500 500 500 500 

 4501 текущи помощи и дарения от страната 500 500 500 500 500 

        

 99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ 1450400 1174700 1955800 1223700 1270700 

   1450400 1174700 1955800 1223700 1270700 

   0 0 0 0 0 
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  II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И 
ПОДПАРАГРАФИ 

Годишен 
отчет 

Годишен 
отчет  

Бюджет Прогноза Прогноза 

§§ под-
§§ 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И 
ПОДПАРАГРАФИ 

2016 2017 2018 2019 2020 

100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения 

315800 457100 576400 498000 498000 

 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

315800 457100 576400 498000 498000 

200 Други възнаграждения и плащания за персонала 22300 9000 10000 12000 12000 

 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  0 0 0 0 0 

 202  за персонала по извънтрудови правоотношения 3700 0 0 0 0 

 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на 
персонала, с характер на възнаграждение 

15800 7000 7000 10000 10000 

 208 обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

2400 0 1000 0 0 

 209 други плащания и възнаграждения 400 2000 2000 2000 2000 

500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 57500 85800 110280 114900 114900 

 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 

35100 51800 66300 66500 66500 

 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 15300 22700 28380 30000 30000 

 580 вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 

7100 11300 15600 18400 18400 

1000 Издръжка 1395900 918900 1309988 1381000 1417000 

 1011 Храна 88000 90000 80000 160000 170000 

 1013 Постелен инвентар и облекло 0 117600 80700 58800 58800 

 1015 материали 356600 135800 285400 274000 274000 

 1016 вода, горива и енергия 362800 245500 361888 396400 404000 

 1020 разходи за външни услуги 470900 239600 370100 342000 347000 

 1030 Текущ ремонт 28900 14000 31000 54600 68000 

 1051 командировки в страната 9800 10100 14100 15500 15500 

 1052 краткосрочни командировки в чужбина 2300 8000 8000 12000 12000 

 1062 разходи за застраховки 18600 21500 21500 30000 30000 

 1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, 
неотчетени по други позиции на ЕБК) 

18500 20700 31050 21100 21100 

 1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни 
обезщетения и разноски 

10300 3500 3500 6000 6000 

 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 
подпараграфи 

29200 12600 22750 10600 10600 

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 7000 5200 5200 6500 7500 

 1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 

7000 5200 5200 6500 7500 



 

 

63

63

        

1 2 3 4 5 5 6 7 

2900 Други разходи за лихви 1200 300 0 0 0 

 2991 Други разходи за лихви към  местни лица 1200 300 0 0 0 

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 13700 11000 13000 21000 31000 

 4214 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 13700 11000 13000 21000 31000 

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски 
организации и дейности 

12900 7500 8500 8000 8000 

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 2019600 776800 1261280 396700 396700 

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 191900 134800 220000 0 0 

 52-01 придобиване на компютри и хардуер 10000 0 0 0 0 

 5202 придобиване на сгради 70500 120000 140000 0 0 

 5204 придобиване на транспортни средства 11000 0 50000 0 0 

 5205 придобиване на стопански инвентар 4700 0 0 0 0 

 5206 изграждане на инфраструктурни обекти 71700 8800 10000 0 0 

 5219 придобиване на други ДМА 24000 6000 20000 0 0 

5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 79800 32000 37500 0 0 

 5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 79800 32000 37500 0 0 

54-
00 

Придобиване на земя  6100 0 0 0 

98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи  50000 50000 50000 50000 

 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 4117600 2494500 3602148 2488100 2535100 

   4117600 2494500 3602148 2488100 2535100 

   0 0 0 0 0 
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          Приложение №11  
 
 
 

       ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 

Наименование № на §§ ОБЩО в т.ч. от 
ЕС 

Общински 
бюджет 

ОП „Развитие на човешките ресурси”         

Приходи         

I. Трансфери         

Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00       

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00       

Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)  63-00 679000     

Всичко трансфери:         

          

II. временни безлихв.заеми         

Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): 74-00       

  получени заеми (+) 74-11       

  погасени заеми (-) 74-12       

Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето) 75-00       

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки  76-00       

Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове 77-00       

Всичко временни безлихвени заеми:         

          

IІІ. Депозити и средства по сметки         

Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)         

Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)         

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) 95-00       

Разходи         

Функция Общо държавни служби         

Дейност Общинска администрация         

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 10000     

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 394000     

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 100000     

Издръжка 10-00 175000     

Стипендии 40-00       

Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел 43-00       

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) 51-54       

Капиталови трансфери 55-00       

Всичко разходи:   679000     
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Приложение  № 12 

С  П  Р  А  В  К  А 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИ 
РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА КЪМ 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА 2019   год. 

№ 
по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ 

ОБЩО 
БЮДЖЕТ ЗА 
ВСИЧКИ 
УЧИЛИЩА 

1 ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Върбица  

2720257 3 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Бяла Река   

4 ОУ „Гео Милев с. Чернооково                           

5 ОУ „Васил Левски” с. Иваново                        
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        Приложение № 13  

ПРОГНОЗА 

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община ВЪРБИЦА  
ОБЛАСТ  ШУМЕН 

       Код по ЕБК: 7703 

         лева 

РАЗДЕЛИ Прогноз
а за 2018 

г. 

в т.ч.:  Прогноз
а за 2019 

г. 

в т.ч.:  Прогноз
а за 2020 

г. 

в т.ч.:  

  по поети 
към 
01.01.201
8 г. 
дългове  

по нови за 2018 г. 
дългове  

по поети 
към 
01.01.201
9 г. 
дългове  

по нови за 2019 г. 
дългове  

по поети 
към 
01.01.202
0 г. 
дългове  

по нови 
за 2020 
г. 
дългове  

А. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА     

    I. Дълг в началото на периода  X      X 

   II. Движение по дълга 
за периода: 

 0  0 0 0 0 0 0 

         1. по емитирани 
общински ценни книжа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- продажба  0   0   0   

- погашения по главници  0   0   0   

- разходи за лихви  0   0   0   

         2. по външни заеми 
/с чуждестранен 
кредитор/ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по 
заема (усвояване) 

0   0   0   

- погашения по главници  0   0   0   

- разходи за лихви 0   0   0   

         3. по банкови заеми 
от страната /местен 
кредитор/ 

   0 0 0 0 0 0 

- получени средства по 
заема (усвояване) 

   0   0   

- погашения по главници 0   0   0   

- разходи за лихви 0   0   0   

         4. по заеми от 
др.лица от страната, 
включени в сектор "ДУ" 
/напр.ФЛАГ, ФЕЕ/ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по 
заема (усвояване) 

0   0   0   

- погашения по главници 0   0   0   

- разходи за лихви 0   0   0   

         5. по заеми от лица 
от страната, НЕвключени 
в сектор "ДУ" 
(търг.дружество и/или 
др.дружества) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по 
заема (усвояване) 

0   0   0   

- погашения по главници 0   0   0   

- разходи за лихви 0   0   0   

         6. по фин.лизинги и 
търговски кредити  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- задължения по 
финансов лизинг и 
търговски кредит  

0   0   0   

- погашения по финансов 
лизинг и търговски 
кредит  

0   0   0   

- разходи за лихви по 
финансов лизинг и 
търговски кредит  

0   0   0   

         7. безлихвени 
заеми от Централния 
бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по 
заема (усвояване) 

0   0   0   

- погашения по главници 0   0   0   
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- разходи за лихви * 0   0   0   

         8. безлихвени 
заеми от друг 
първостепенен 
разпоредител с бюджет 
(община) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по 
заема (усвояване) 

0   0   0   

- погашения по главници 0   0   0   

- разходи за лихви * 0   0   0   

         9. безлихвени 
заеми от ПУДООС  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по 
заема (усвояване) 

0   0   0   

- погашения по главници 0   0   0   

- разходи за лихви* 0   0   0   

III. Преоценка на дълга 
(+/-)  

0   0   0   

IV. Очакван размер на 
дълга в края на 
периода /I+II+III/ 

        0 

Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС ( напр.заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.) 

    I. Дълг в началото на периода  X 0 0 X 0 0 X 

   II. Движение по дълга 
/вкл.и по нов дълг/ за 
периода: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени средства по 
заема (усвояване) 

0   0   0   

- погашения по главници 0   0   0   

- разходи за лихви* 0   0   0   

   III. Очакван размер на 
дълга в края на 
периода /I+II/ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В. ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А.+Раздел Б.)        

    I. Дълг в началото на 
периода  

        X 

   II. Движение по дълга 
/вкл.и по нов дълг/ за 
периода: 

        0 

  III. Преоценка на 
дълга (+/-)  

        0 

  IV. Очакван размер на 
дълга в края на 
периода /I+II+III/ 

        0 
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                                                                                                              Приложение № 14 
 

Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2019 г. от Община Върбица област Шумен 
 

 
 
 
 

№ Показатели 
Сума 

(хил. лв.) 

  1 2 

 1. 
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2019 г. 

6 040,0

 2. 
Максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2019 г. 

6 040,0
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 Приложение №...... към решение №...........на Общинския 
съвет  

 Приложение № 15 

ПЛАН - ГРАФИК  
за обслужване на просрочените задължения за 2019 година 

  

      
 Община ВЪРБИЦА Код по ЕБК  7703    
 Област   ШУМЕН     
      

№ 
по 
ре
д  

Сметки за просрочени задължения 
 (по подгрупа 992) 

Вид разход по ЕБК 
(дейност/параграф) 

Източник на средства, с който ще 
бъде погасено просроченото 

задължение 
(параграф по ЕБК) 

Размер на просроченото 
задължение към 31.12.2018 година  

(в лева) 

Тримесечие, 
в което ще 

бъде 
разплатено 
просроченот

о 
задължение 

1 2 3 4 5 6 

1      
2      
3      
4      
      
      
      
 Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2019 година (в лева)  

 в т.ч.:     
  - за разплащане в І-во 

тримесечие 
    

  - за разплащане във ІІ-ро тримесечие    
  - за разплащане в ІІІ-то 

тримесечие 
    

  - за разплащане в ІV-то 
тримесечие 

    

      
 Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2018 година (в лева)   
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   Приложение № 15 
    
 Приложение №...... към решение №...........на Общинския съвет  
    
    

ПЛАН - ГРАФИК  
за обслужване на просрочените вземания за 2019 година 

    
 Община Върбица Код по ЕБК  7703  
 Област  Шумен   
    

№ 
по 
ре
д  

Просрочени вземания 
  

Вид приход по ЕБК 
(дейност/параграф) 

Размер на просроченото 
вземания към 31.12.2018 год.  

(в лева) 

1 2 3 5 
1 Имуществени данъци 13-00 50000 
2    
3    
4    
 Общ размер на просрочените вземания към 31.12.2018 

година (в лева) 
50000 

    
  

 
 
 
 
 

  

 Изготвил:..../п/...../ЗЗЛД/. Главен 
счетоводител:..../п/........./ЗЗЛД/ 

          Кмет:...../п/......./ЗЗЛД/ 

                /ИСМЕТ  ОСМАН/                       /АЙХАН  АХМЕД/              /МЕРДИН  БАЙРЯМ/ 
    
  

 
 
 
Забележка: 

  

 Графикът   на просрочените вземания, които са заложени в бюджета за 2019 година, се 
приема от Общинския съвет с решението за приемане на бюджета за 2019 година. 

    
    

 
 
 
 
 
 

 
  

Препис! 
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по протокол №1 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства в 
Община Върбица област Шумен. 
 
Резултати   от   гласуването: 

   за   -   12 

  

против   -   0;  

  

въздържали   се   -   3, предложението е прието 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 

            На основание чл.21 ал.1, т.5 и чл.27 ал. 3 от ЗМСМА, 

 

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№10 

 
 

 

1.Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства в 
Община Върбица, считано от 01.01.2019 г., както следва: 

 

№
 п

о
 р

ед
 

Структурни звена и 

длъжностни наименования 
Име ,презиме и фамилия 

Индивидуална 

основна 

месечна 

заплата, 

считано от 

01.01.2019 год. 

   А.Кметски длъжности     
1  Кмет на кметство с. Маломир Алдин Албенов Чолаков 850 
2  Кмет на кметство с. Бяла река Хюсеин Исмаил Хюсеин 940 

3 
 Кмет на кметство с. Нова Бяла 
Река Муса Алиев Бузгов 680 

4  Кмет на кметство с. Менгишево Реджеб Джемалов Реджебов 850 
5  Кмет на кметство с. Иваново Гюлшен Исуфова Бехчетова 850 
6  Кмет на кметство с. Тушовица Хъкмет Мурадали Сами 862 
7  Кмет на кметство с. Ловец Себахтин Али Мехмед 862 

8  Кмет на кметство с. Станянци 
Ердинч Ереджебов 
Мустанов 850 

9  Кмет на кметство с. Божурово 
Мустафа Мехмедов 
Мустафов 850 
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10  Кмет на кметство с. Чернооково Гюнай Шабанов Якубов  862 
11  Кмет на кметство с. Методиево Мехмед Махмуд Юсеин 862 
12  Кмет на кметство с. Сушина Нутфи Хасанов Мехмедов 800 
13  Кмет на кметство с. Конево Мюзекяр Кязимов Исуфов 680 
14  Кмет на кметство с. Крайгорци Хасан Мехмед Хасан 681 
15  Кмет на кметство с. Кьолмен Исуф Хюсеин Исуф 681 

 
         2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и 
непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно 
действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на 
работната заплата в Община Върбица. 

 
Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Върбица. 

 
  

Препис! 

 

по протокол №1 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №1  по Протокол №12 от 28.11.2018 г. на Общински съвет 
Върбица във връзка с издаване на Запис на заповед от община Върбица в полза на ДФ 
„Земеделие“,  обезпечаващ авансово плащане по договор №27/07//2/0/00468 от 08.03.2018 г. по 
подмярка  7.2 за Проект „ Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища 
на територията на община Върбица“, сключен между Община Върбица и ДФ „Земеделие“. 
 
Резултати   от   гласуването: 

   за   -   15 

  

1 .Кадир Назиф Хасан 
2. Мехмед Хюсеинов Юсуфов  
3. Мехмед Сабри Юсуф 
4. Мустафа Решидов Хюсеинов 
5. Ердинч Ахмедов Исмаилов 
6. Севдалин Бориславов Алдинов 
7. Шемсие Алиева Шабанова 
8. Мехмед Мустафа Мехмед 
9 .Исуф Алиев Газинов 
10.Сашо Радославов Стайков 
11.Мустафа Халилов Еминов 
12.Емил Иванов Димов 

    13. Бирсен Еюбов Еллманов 
        14. Ерсин Ахмедов Хасанов 
          15. Хълми Ахмед Амза 
 

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

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 
 
На основание чл.21 ал.1, т.10 и чл.27 ал. 3, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

 

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№11 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА изменя свое 
Решение №1 по Протокол №12 от 28.11.2018 г. в следният смисъл:  

Сумата в точка 1 от решението се изменя от 2 266 956,26лв. (два милиона двеста 

шестдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева и двадесет и шест стотинки) 

на  2 257 635,66лв. (два милиона двеста петдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и пет 

лева и шестдесет и шест стотинки) 
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението. 

Предварителното изпълнение се налага, с оглед обстоятелството, че може да бъде осуетено или 
сериозно затруднено изпълнението на решението на ОбС-Върбица, предвид кратките срокове за 
реализирането на проекта. 
 

 
  

Препис! 

 

по протокол №1 от 31.01.2019 г. на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №7  по Протокол №12 от 28.11.2018 г. на Общински съвет 
Върбица, във връзка с издаване на Запис на заповед от община Върбица в полза на ДФ 
„Земеделие“, обезпечаващ разходи за ДДС върху авансово плащане по договор 
№27/07//2/0/00468 от 08.03.2018 г. по подмярка  7.2 за Проект „ Реконструкция и/или 
рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Върбица“, сключен 
между Община Върбица и ДФ „Земеделие“. 
 
Резултати   от   гласуването: 

за   -   15 

  

1 .Кадир Назиф Хасан 
2. Мехмед Хюсеинов Юсуфов  
3. Мехмед Сабри Юсуф 
4. Мустафа Решидов Хюсеинов 
5. Ердинч Ахмедов Исмаилов 
6. Севдалин Бориславов Алдинов 
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7. Шемсие Алиева Шабанова 
8. Мехмед Мустафа Мехмед 
9 .Исуф Алиев Газинов 
10.Сашо Радославов Стайков 
11.Мустафа Халилов Еминов 
12.Емил Иванов Димов 

     13. Бирсен Еюбов Еллманов 
        14. Ерсин Ахмедов Хасанов 
          15. Хълми Ахмед Амза 

против   -   0 
 въздържали   се   -   0,  

Общ брой присъстващи общински съветници – 15 

 
       На основание чл.21 ал.1, т.12 и чл.27 ал. 3 от ЗМСМА, 

 
Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№12 
 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА изменя свое 
Решение №7 по Протокол №12 от 28.11.2018 г. в следният смисъл:  

Сумата в точка 1 от решението се изменя от 453 391,25лв. (четиристотин петдесет и 

три хиляди триста деветдесет и един лева и двадесет и пет стотинки) на  451 527,13лв. 

(четиристотин петдесет и една хиляди петстотин двадесет и седем лева и тринадесет 

стотинки) 
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението. 

Предварителното изпълнение се налага, с оглед обстоятелството, че може да бъде осуетено или 
сериозно затруднено изпълнението на решението на ОбС-Върбица, предвид кратките срокове за 
реализирането на проекта. 

 
 

  
 
ОТНОСНО:Питания.  
Няма приети решения. 
 
   
 
 
 
  Протоколчик: /П/                                                       Председател на Об С: /П/ 

              Джемиле Ниязиева                                                                   Кадир Хасан 


