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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 №12, 

проведено   на 28 номври 2018 година  

 
           

1.         Дoкладна записка  с вх.№ 156 / 21.11.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Издаване на Запис на заповед от община Върбица в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор №27/07/2/0/00468 от 08.03.2018г. по подмярка 7.2  

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020г.),  за Проект „„Реконструкция и/или 

рехабилитация на участъци от  общински пътища на територията на община Върбица”, сключен 

между Община Върбица и ДФ „Земеделие”. 

 
  2.      Дoкладна записка  с вх.№ 157 / 21.11.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр.Върбица - УПИ VII, 

кв.69. 

МОТИВИ: За имота има проявен интерес от жители за купуване.Съставен е АОС, вписан в 

Службата по вписванията в гр.В.Преслав. 

 
  3.      Дoкладна записка  с вх.№ 158 / 21.11.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно Прехвърляне на собственост чрез продажба от Община Върбица на реална 

част от поземлен урегулиран имот: УПИ I-244 , кв.47 по плана на с.Бяла река по реда на §8, ал.2, 
т.1 от ПР на ЗУТ. 

МОТИВИ:  Молба за купуване на придаваемо общинско място към гореописаният имот вх.№94-
Г-25/09.11.2018г. от Гюрсел Мехмед Мехмед и Сабиха Мустафа Мехмед от с.Бяла река. Това 

придаваемо място не може да бъде самостоятелен обект на разпореждане.Площта му е 709 кв.м. 
 

  4.      Дoкладна записка  с вх.№ 159 / 21.11.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Прехвърляне на собственост чрез продажба от Община Върбица на реална 

част от поземлен урегулиран имот: УПИ XVI-472 , кв.6 по плана на с.Бяла река по реда на §8, 
ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ. 

МОТИВИ:  Молба за купуване на придаваемо общинско място към гореописаният имот вх.№94-
Б-128/27.08.2018г. от Бахрие Ферадова Мехмед и Селятин Назиф Мехмед от с.Бяла река. Това 

придаваемо място не може да бъде самостоятелен обект на разпореждане.Площта му е 290 кв.м. 
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5.         Дoкладна записка  с вх.№ 160 / 21.11.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. 

Маломир за срок повече от три години. 

МОТИВИ: Заявление от „Нет трейдинг“ ЕООД с управител Николай Константинов от гр. Шумен 

за наемане на помещение от сграда – публична общинска собственост с площ 20 кв.м. 

 6.        Дoкладна записка  с вх.№ 161 / 21.11.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно:   Годишна програма за развитие на читалищна дейност в Община Върбица 

7.       Дoкладна записка  с вх.№ 163 / 21.11.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно:   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 08.03.2018г. по подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020г.),  

за Проект „„Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от  общински пътища на 

територията на община Върбица”, сключен между Община Върбица и ДФ „Земеделие”. 

8.    Дoкладна записка  с вх.№ 164 / 21.11.2018 г. от Кадир Хасан – Председател на 
Общински съвет Върбица, относно: Приемане  Вътрешни правила на комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към 

Общински съвет Върбица.    
 
9.    Дoкладна записка  с вх.№ 165 / 28.11.2018 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община 
Върбица, относно: Разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ 

- план за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 448,1442/1927г., изменен със Заповед 

№2067/20.04.1955г., в обхват квартали с номера 33, 23, 25 и 55, трасето на улица с осови точки 

117 – о.т.112 – о.т.111 (предвидено с плана за трасе на републикански път I7 преминаващ през 

селото), улица с осови точки 117а – о.т.187а – о.т.124, - о.т.125 и контактната територия между 

съществуващата строителна граница на населеното място и границата определена с КВС, по 

плана на село Иваново, община Върбица. 

10.   Питания.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

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. Ерсин Ахмедов Хасанов 
11. Бинол  Хасанов Пехливанов 

12. Сашо Радославов Стайков 
13. Мустафа Халилов Еминов 

14. Емил Иванов Димов 
15. Стоян Георгиев Димитров 

16. Хълми Ахмед Амза  
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Отсъства 1 общински съветник: 

 

          1. Бирсен Еюбов Елманов 

 

                 На заседанието присъстват: 

 

   Мердин Байрям     – Кмет на Община Върбица 
   Бейсим Мехмед Мустафа – Заместник кмет 

   Хава Хасанова        – Директор дирекция „РРХДИП“  
   Виолета Филипова - Гл. специалист „ КРВП“ 

      Джемиле Кюлюмова  - Началник отдел „ ОЗСП “ 
                                                             
  

Препис! 

по протокол №12 от 28.11.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Върбица в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор №27/07/2/0/00468 от 08.03.2018г. по подмярка 7.2  

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020г.),  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   -   16             

  
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. Ерсин Ахмедов Хасанов 

11. Бинол  Хасанов Пехливанов 

12. Сашо Радославов Стайков 

13. Мустафа Халилов Еминов 

14. Емил Иванов Димов 

15. Стоян Георгиев Димитров 

16. Хълми Ахмед Амза ; 

 

против   -   0;   

 въздържали   се   -   0,  
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Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

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

           Общински съвет Върбица прие следното: 
 

РЕШЕНИЕ:№1 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Мердин Мустафа Байрям  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   

Разплащателна  агенция  в  размер  на  2 266 956,26лв. (два милиона двеста шестдесет и шест 

хиляди деветстотин петдесет и шест лева и двадесет и шест стотинки) за обезпечаване на 

100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ 

№27/07/2/0/00468 от 08.03.2018г. по подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020г.),  

за Проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от  общински пътища на 

територията на община Върбица”, сключен между Община Върбица и ДФ „Земеделие”.  

  

2. Възлага на кмета на Община Върбица да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор №27/07/2/0/00468 от 08.03.2018г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

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

                                                           
  

Препис! 

по протокол №12 от 28.11.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Върбица - УПИ VII, кв.69. 

МОТИВИ: За имота има проявен интерес от жители за купуване. Съставен е АОС, вписан в 

Службата по вписванията в гр. В. Преслав. 
        

Резултати   от   гласуването: 

                        

         за   -   16             

  

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 
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9. Исуф Алиев Газинов  

10. Ерсин Ахмедов Хасанов 

11. Бинол  Хасанов Пехливанов 

12. Сашо Радославов Стайков 

13. Мустафа Халилов Еминов 

14. Емил Иванов Димов 

15. Стоян Георгиев Димитров 

16. Хълми Ахмед Амза ; 
 

против   -   0;    
въздържали   се   -   0,  

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 
 

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

Общински съвет Върбица прие следното: 
 

 
РЕШЕНИЕ:№2 

 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.50 от 
Наредбата за реда за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество и чл.1, 

ал.3 от Наребдата за провеждане на търгове на Общински съвет гр.Върбица да се обяви публичен 
търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот VII, кв.69 по плана на 
гр.Върбица, представляващ празно дворно място с площ 570 кв.м., за който е съставен Акт за 
общинска собственост № 288/17.12.2001г, вписан в Службата по Вписванията гр. В. Преслав. 

2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет Върбица одобрява оценка на недвижим 
имот – частна общинска собственост по плана на гр. Върбица, изготвена от независим оценител 

за:       
УПИ VII, кв.69, представляващ празно дворно място с площ 570 кв.м. в размер на 5988,00 

лв./ пет хиляди, деветстотин осемдесет и осем лева и 00 ст./ с включен ДДС, при данъчна 

оценка  1936,30 лв.; 

 

3. Оценката, изготвена от независимия оценител да бъде първоначална тръжна цена за 

провеждане на публичния търг. 

4. Публичният търг да се проведе по реда, описан в чл. 16, раздел втори от Наредбата за 

провеждане на публични търгове за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост. 

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

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

лицето, спечелило търга. 

 

                                                           
  

Препис! 

 
по протокол №12 от 28.11.2018 г. на заседание на Общинския съвет 
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ОТНОСНО: Прехвърляне на собственост чрез продажба от Община Върбица на реална част от 

поземлен урегулиран имот: УПИ I-244 , кв.47 по плана на с. Бяла река по реда на §8, ал.2, т.1 от 

ПР на ЗУТ. 

МОТИВИ:  Молба за купуване на придаваемо общинско място към гореописаният имот вх.№94-

Г-25/09.11.2018 г. от Гюрсел Мехмед Мехмед и Сабиха Мустафа Мехмед от с. Бяла река. Това 

придаваемо място не може да бъде самостоятелен обект на разпореждане. Площта му е 709 кв.м. 

 

Резултати   от   гласуването: 
                        

         за   -   16             
  

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. Ерсин Ахмедов Хасанов 

11. Бинол  Хасанов Пехливанов 

12. Сашо Радославов Стайков 

13. Мустафа Халилов Еминов 

14. Емил Иванов Димов 

15. Стоян Георгиев Димитров 

16. Хълми Ахмед Амза ; 

 

против   -   0;    

въздържали   се   -   0,  

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

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

Общински съвет Върбица прие следното: 
 

РЕШЕНИЕ:№3 
 

1. На основание  § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ Общински съвет Върбица дава съгласие да 

бъде приложен ДРП, относно:  Придадена част към   УПИ I-244, кв. 47 по плана на 
с. Бяла река с   площ 709 кв.м., която се намира в югозападната част на имота към 

уличната регулация  като за целта Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.8 от 
ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС одобрява: 

       1.1.Пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител на стойност 7446   лв   /  
седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и 00 ст/ лв, с включен ДДС, 
която да бъде продажната цена. 

 

2. След влизане в сила на Решението, Кметът на Община Върбица: 
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2.1. Да сключи договор за продажба на гореописаната реална част  от УПИ I-244, 

кв.47 по плана на с. Бяла река с Гюрсел Мехмед Мехмед и Сабиха Мустафа 

Мехмед; 

2.2.  Да издаде Заповед по силата на която  в ДРП/дворищно регулационния 

план/ на с. Бяла река да бъде отразено прилагането му, относно придадената 

част, която да бъде заличена, като такава и включена в границите на имота. 

                                                           
  

Препис! 

по протокол №12 от 28.11.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Прехвърляне на собственост чрез продажба от Община Върбица на реална част от 

поземлен урегулиран имот: УПИ XVI-472 , кв.6 по плана на с. Бяла река по реда на §8, ал.2, т.1 
от ПР на ЗУТ. 

МОТИВИ:  Молба за купуване на придаваемо общинско място към гореописаният имот вх.№94-
Б-128/27.08.2018г. от Бахрие Ферадова Мехмед и Селятин Назиф Мехмед от с. Бяла река. Това 

придаваемо място не може да бъде самостоятелен обект на разпореждане. Площта му е 290 кв.м. 

 

Резултати   от   гласуването: 

                        

         за   -   16             

  

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. Ерсин Ахмедов Хасанов 
11. Бинол  Хасанов Пехливанов 

12. Сашо Радославов Стайков 

13. Мустафа Халилов Еминов 

14. Емил Иванов Димов 

15. Стоян Георгиев Димитров 

16. Хълми Ахмед Амза ; 

 

против   -   0;    

въздържали   се   -   0,  

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

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

Общински съвет Върбица прие следното: 
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РЕШЕНИЕ:№4 

 
1. На основание  § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ Общински съвет Върбица дава съгласие да 

бъде приложен ДРП, относно:  Придадена част към   УПИ XVI-472, кв. 6 по плана 
на с. Бяла река с   площ 290 кв.м., която се намира в югозападната част на имота към 
уличната регулация  като за целта Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.8 от 

ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС одобрява: 

       1.1.Пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител на стойност 2898  лв   /  
две хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и 00 ст/ лв, с включен ДДС, която 
да бъде продажната цена. 

 

2. След влизане в сила на Решението, Кметът на Община Върбица: 

2.1. Да сключи договор за продажба на гореописаната реална част  от УПИ XVI-

472, кв.6 по плана на с. Бяла река с Бахрие Ферадова Мехмед и Селятин 

Назиф Мехмед; 

2.2.  Да издаде Заповед по силата на която  в ДРП/дворищно регулационния 

план/ на с. Бяла река да бъде отразено прилагането му, относно придадената 

част, която да бъде заличена, като такава и включена в границите на имота. 

 

 

                                                                                         
  

Препис! 

по протокол №12 от 28.11.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

                                        
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Маломир 

за срок повече от три години. 
МОТИВИ: Заявление от „Нет трейдинг“ ЕООД с управител Николай Константинов от гр. Шумен 

за наемане на помещение от сграда – публична общинска собственост с площ 20 кв.м. 
 

 
Резултати   от   гласуването: 
                        

         за   -   16             
  

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. Ерсин Ахмедов Хасанов 
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11. Бинол  Хасанов Пехливанов 

12. Сашо Радославов Стайков 

13. Мустафа Халилов Еминов 

14. Емил Иванов Димов 

15. Стоян Георгиев Димитров 

16. Хълми Ахмед Амза ; 

 

против   -   0;    
въздържали   се   -   0,  

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

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

Общински съвет Върбица прие следното: 
 

 
РЕШЕНИЕ:№5 

 
 

1/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, ал. 4; чл. 14, ал. 7 и  чл. 41, ал. 2 

от ЗОС, във връзка с чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество да бъде предоставено под наем за срок от пет години 

помещение с площ 20 кв.м от сграда (бивше училище) публична общинска собственостпостроена 

в УПИ IV, кв. 15 по плана на с. Маломир, чрез провеждане на публичен  търг с явно наддаване по 

реда, определен в Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени 

конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост. 
2/  На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС определя първоначална тръжна наемна цена равна на 

оценката, изготвена от лицензиран оценител в размер на 180 лв. /сто и осемдесет лева/ с вкл. 
ДДС на месец. 

3/ Оправомощава Кмета на Община Върбица да организира провеждането на търга и след 
приключването му на основание чл.30, ал.3 от горецитираната Наредба да сключи договор за 

наем със спечелилия участник за срок от 5 години. 

 
                                                           

  

Препис! 

по протокол №12 от 28.11.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищна дейност в Община Върбица. 

 
Резултати   от   гласуването:   

 за   -   16;    

против   -   0;    

въздържали   се   -   0,  

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 
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На основание чл.21 ал.1, т.23 и чл.27 ал. 3 от ЗМСМА, 
 

Общински съвет Върбица прие следното: 
 

 
РЕШЕНИЕ:№6 

 

       На основание чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА Общински съвет приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

община Върбица за 2019 г. 
 
Приложение: 
1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Върбица. 

 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2019 г.  
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОРИ ЗА 
КОНТАКТИ 

    20-21 

януари   

2019 г. 

 

гр.Върбица 

Традиционни зимни 

обредни празници 

„Ивановден” и „Бабинден” 

Община 

Върбица 

 

05391/20-85 

 

3 март 

2019 г. 

 

 

гр. Върбица 

 

Честване на 

националния празник 

3-март 

Община Върбица 

Народно читалище 

"Пробуда 1871" 

Върбица, Детски 

градини и  

СУ,,Св.П.Хилендарски” 

 

05391/20-85 

 

8 април 

2019 г. 

 

гр. Върбица 

 

Международен ден на 

ромите 

Община Върбица 

и Народно читалище 

,,Развитие 2015” 

 

05391/20-85 

 

28 април 

2019 г.  

 

гр. Върбица 

 

Великденски празници 

 

Община Върбица 

 

05391/20-85 

 

1 май 

2019 г. 

 

с. Нова Бяла 

река 

 

Събор-Земляческа 

среща 

Община Върбица 

Народно читалище 

„Просвета 1930" 

 

05391/20-85 

 

6 май 

2019 г. 

 

 

гр. Върбица 

Надсвирване на 

ромски оркестри 

 

   Община Върбица 

Народно читалище 

,,Развитие 2015” 

 

05391/20-85 

 

24 май 

2019 г. 

 

гр. Върбица 

Честване на 24 май - 

ден на славянската 

писменост 

Община Върбица 

Детски градини,  

училища и Народно 

читалище Пробуда 

1871" гр.Върбица 

 

05391/20-85 
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24 май 

2019 г. 

 

 

с. Маломир 

 

 

Традиционен събор 

Община Върбица 

Народно читалище 

„Светлина-1856",  

 

05391/20-85 

 

1 юни 

2019 г. 

 

гр. Върбица 

 

Честване деня на 

детето 

 

Община Върбица 

Детски градини и 

училища 

 

05391/20-85 

 

04 юни 

2019 г. 

 

Населени  

места 

 

Честване на „Рамазан байрям" 

 

 

Читалища 

 

05391/20-85 

11 

август 

2019 г. 

 

Населени  

места 

 

Честване на „Курбан 

байрям" 

 

Читалища 

 

05391/20-85 

 

9 и 10  август 

2019 г. 

 

с. Бяла река 

 

Традиционен събор 

 

Община Върбица, 

  Народно читалище 

,,Христо Ботев 1923” 

 

05391/20-85 

15 

септември 

2019 г. 

 

Детски 

градини и 

училища 

 

Откриване на новата учебна 

година 

 

Община Върбица 

Детски градини 

и училища 

 

05391/20-85 

      18-22 

септември 

2019 г. 

 

гр. Върбица 

 

Откриване на Традиционен 

Върбишки есенен панаир 

 

Община Върбица 

 

 

05391/20-85 

 

24-26 

декември 

2019 г. 

 

гр. Върбица 

 

Коледни и Новогодишни 

тържества 

 

Община Върбица, 

Детски градини, 

СУ,,Св.П.Хилендарски” 

гр. Върбица и читалища 

 

05391/20-85 

 
                                                           

  

Препис! 

 
по протокол №12 от 28.11.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО : 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 
08.03.2018г. по подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020 г.),  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: 
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         за   -   16             

  

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. Ерсин Ахмедов Хасанов 

11. Бинол  Хасанов Пехливанов 
12. Сашо Радославов Стайков 

13. Мустафа Халилов Еминов 
14. Емил Иванов Димов 

15. Стоян Георгиев Димитров 
16. Хълми Ахмед Амза ; 

 
против   -   0;    

въздържали   се   -   0,  

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

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

Общински съвет Върбица прие следното: 
 
                                                                РЕШЕНИЕ:№7 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Мердин Мустафа Байрям  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   
Разплащателна  агенция  в  размер  на  453 391,25лв. (четиристотин петдесет и три хиляди 

триста деветдесет и един лева и двадесет и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от 
стойността на допустимият ДДС върху авансовото плащане по договор за отпускане на 

финансова помощ №27/07/2/0/00468 от 08.03.2018г. по подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 

(2014-2020г.),  за Проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от  общински пътища 

на територията на община Върбица”, сключен между Община Върбица и ДФ „Земеделие”.  

  

2. Възлага на кмета на Община Върбица да подготви необходимите документи и внесе в 

ДФ „Земеделие” Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по 

договор №27/07/2/0/00468 от 08.03.2018 г. 

         

          3.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението. 
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Препис! 

по протокол №12 от 28.11.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Приемане  Вътрешни правила на комисията за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет Върбица.   

 

Резултати   от   гласуването:    

 за   -   16;   

 против   -   0;   
 въздържали   се   -   0,  

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

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

Общински съвет Върбица прие следното: 
 

РЕШЕНИЕ:№8 
 

           1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на 
декларации и за установяване  конфликт на интереси в Общински съвет – Върбица, съгласно 

текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.  
           2. Общински съвет Върбица, съгласно чл.4, ал.5 от наредбата, определя лицето Джемиле 

Ниязиева – старши спец. „Човешки ресурси, архив и общински съвет“  за служител за 
съхранение на декларациите. 

  Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и председателя и 

членовете на постоянната комисия  за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито имущество ПКОНПИ при Общински съвет - Върбица, както и на служителя в звеното 
по чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение. 

                  

 
В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А 

 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА 
УСТАНОВЯВАНЕ  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРБИЦА 

�� ���� �����	
��

�� �� ��� � ���� ������� �� �������  �!�"���#�$�� � ���%� �� ���%�&��"� "�

�� ���'� "� ��'����#���� � (�� )*+ ��� �+ �� �,-  � .�' "� �� �� ��� ��/����� "�

' ���#�$�� �  �"�0�"� "� "���' "" ���� 1�� � �0�2���� �.�3�
��� � ��

����" �$��"� ' "4��'� "� �"������ "� ����"��� ��#� 5



14 

 

�� 30�� ���� "� '0������ � �12�"� 6%�1�#�7

8� ������������� "� �12�"� 6%�1�#� �  �!�"��� "� �������"�� ��� ' "�� � "�

�%�! ��'� ��������� �  12�"�' �(����� � '������� ��� "� 9����(��'� ��#� �

"��� ��"�'� #��+ ' �� "� � ����� �  1:���� "� (�� ;+ ��� �  � .�3�
�� � ��

��1��"� � ��&�"�� "� �12�"�'� �%��� , 6%�1�#��

)� <����������� � (��" ���� "�  �!�"��� "� �������"�� ��� ' "�� � "�  12�"�'�

�������$��$+ '�'� � "� ���!� 9����(��'� ��#�+ ' �� �� 19����"�  �!�"���#�� � 

�0��%�� "� = �+ �� *  � � �%�"����"��� ���� ���1� "� .�' "� �� ��1��("���

4�"�"��+ ' �� "� � ����� �  1:���� "� (�� ;+ ��� �  � .�3�
�� � �� ��1��"� �

��&�"�� "� �12�"�'� �%��� , 6%�1�#��

�8� � ��������� �� ������� �%2 � ��1 ���� "� ' 0���$�� � =8+ ���*  � >? "�

.�3�
�� ��� �12�"�'� �%��� , 6%�1�#�+ �%:��"$��"�� +  1��1 ���"�� "� ��""��� �

�"�2 ����"�� "� ��'����#���� "� ��#��� � ��� �+ �� � , )�

�� @� 6 ���%�"�"�� "� .�3�
�� � 
����1��� ��  �!�"���#�$�� � ���� ��

���%�&��"� "� �� ���'� "� ��'����#���� � �� ����" �$��"� "� ' "4��'� "� �"������

�
�?��><3�� �12�"�'�$� �%���5

�� 
� ��$' �%�� ������"�� "� �12�"�'� �%��� �� ��1��� � �� $""��� ' 0���$

� (�� A8+ ��� 8+ �� ) � = 8+ ��� *  � >? "� .�3�
�� � (�� �8+ ��� �+ �%� ��%�'� � (�� 8-+

��� �  � 
�?��><3� � "��0�" ��"�� 3�3�
��+ "���(�"� �� '���' �� � ����

������� B' 0���$��C�

8� ����0� ���� �%���&"� ��������

)� � ����� ��"�� "� '0��� "�  12�"���  ������$ �%���� "� ' 0���$�� � (��

��+ ��� 8  � 
�?��><3� '%0 '0�� �� "� '0������+ �' �%����%� "�  12�"�'���

��0�"�����#�$ � �% ����" � '0����� "� � �� �$�� "��"�(���"� "� ' 0���$ ��� "�

0 �� �� �� !���"���� ������"�� "� "$' /  � ���"#����� � (�� 8  � "����1����

-� ?��!����� � ���0� ��&�"�� � � '��� "� ' 0���$��+ � ' /� �� ����" �$���

��""� �� "��%�0����0 �� "� ��#� � (���+ ����+ ��8 � ��.  � ���� �������7

*� ����0� ��&�"�$ �� "���(�� "� ' "4��'� "� �"������ �  1������"�

�� ��� ����� �� ����" �$��"� "� ' "4��'� "� �"������ �  �" &�"�� "� ��#� � (��

�+ ��� �+ �� 8 � �� )  � ���� ��������

;� ��%2����$�� ���!� 4�"'#��+ ��������"� � .�3�
��+ 
�?��><3� � ����

��������

�� D� 6 ���%�"�"�� "� .�3�
�� � 
�?��><3� �����������$� "� �12�"�'�$�



15 

 

�%���5

�� ?��������$ "� ' 0���$�� � ��%���� � ��� � ���� � "� �12�"�'�$ �%��� ��!"���

� ��'�"�$ �� ���%�&�"� ' ���#� ""� "���&�"�$ � ' "4��'� "� �"������ � 

 �" &�"�� "� ��#��� � (�� �+ ��� �+ �� �,)�

8� �������$ �"��"�$ ��� "� ' 0���$���

)� ��1��'��� "� ����"�#��� "� �1 �+ �%�0���" � �����������$ "� ' 0���$��+ ���('�

��'����#�� � (��)*+ ����+ ���,-  � .�3�
�� "� ��#��� � (���+ ����+ � ��'�9(�"��

"� (��� �%���  � ��'����#���� �� �0�2���� � �"������+ '�'� � ����%' "�

"�� ������ � �� ' �% ����"��� ��'����#��7

-� 6'�9(�� � �"��"�$ ��� "� ������"�� "� �12�"�'�$ �%��� � '���� � ���" ��2� "�

' 0���$��+ �% ����"  �" �" ����" ��"� ��""� �� "��%�0����0 �� � "���(��� ���

����� "� ' "4��'� "� �"������ "� ��#� � (���+ ����+ ��8 � ��.+ ��1��"�  � �%�����

*� ��%2����$�� ���!� 4�"'#��+ ��������"� � .�3�
��+ 
�?��><3� � ����

��������

�� E� ��� � �� $""��� ' 0���$ �� �� ��� ��/����� "� ' ���#�$�� �  �"�0�"� "�

"���' "" ���� 1�� �0�2���� �3�
�� ��� �12�"�'� �%��� , 6%�1�#�+ ��1��"� �

?	F	
�	 G�) � �� � ' � G8  � 8��H8�8H�I !� "� ������"�� "� �12�"�'�$ �%���+

���%�"$�� 4�"'#���� "� ' 0���$ � (��A8+ ���8+ ��. � =8+ ���*  � >? "� .�3�
�� �

(���8+ ����+ �%� ��%�'� � (��8-+ ����  � 
�?��><3�+ "���(�"� �� '���' �� � ����

������� B' 0���$��C�

�8� �� $� � �%����� "� ' 0���$�� ��  ������$ � ��&�"�� "� �12�"�'�$ �%���� 6

' 0���$�� �� ��1���� ��0  12�"�'� �%���"�#��

�)� ���  �%2����$��"� "� ���� 0 2�$�� �� � ��� * ' 0���$�� ����0� ��&�"�$ �

0" ��"��� � ��(�  � � � ��"���  � �%����� ���

�-� ��� ���%�"�"�� "� ���� 0 2�$�� �� ' 0���$�� ����0� ��&�"�$� � ��&�"�$

0 !�� �� �� ����0�� � '���� � ���" ��2�� ?�&�"�$��+ � '������ � ���" ��2��� "�

' 0���$�� �� " 0�������

�*� 3 0���$��5

�� ���%������  1����# "� ��'����#���� �� "��%�0����0 �� � �� 0$"� �

��'������"���  1�� $������� � "��%�0����0 ���� �% ����" � (��)*+ ����+ ��� � ��.  �

.�3�
�� "� ��#��� � (���+ ����  � ���������7

8� ����0�+  1��1 ��� ��""� � �%:��"$�� ���('� ��'����#�� � (��)*+ ����+ ���,-

 � .�3�
�� � � �� (��� ' ��!���2��� "� ��#��� � (���+ ��� �  � ���� �������7



16 

 

)� ��! ��$ � ����0� � '���� � (��.+ ���I  � 
�?��><3�  �" �" ������"�� "�

�� ' ���� �� � ����"� "� ��'����#����7

-� � �� ��!���%� "� � ����"��� ��'����#�� � (��-+ ���8  � 
�?��><3�7

*� ����0� ��&�"�� ��  1������"� "� �� ���'� "� ��'����#���� �� �0�2���� �

�"������ "� ��#� � (���  � ���� ������� � ���(���� "� (���)+ ����  � 
�?��><3� �

���%�&�� �%2���7

;� ����0� ��&�"��+ � ' �� ����" �$�� �% ��������� ��� "��% ��������� "�

�� ���$��"� ��'����#�$ �� �0�2���� � �"������ "� ��#� � (���+ ����7

A� ����0� ��&�"�� ��  1������"� "� �� ���'� "� ��'����#���� ��

"��%�0����0 �� "� � ���%�&�� �%2���7

I� ����0� � '��� �� ����" �$��"� ��� "�����" �$��"� "� "��%�0����0 �� "�

�% ����" � ��#� � (���7

J� ����0� ��&�"�� ��  1������"�+  �'�� ��  1������"� � ���'���$��"� "�

�� ��� ���� �� ����" �$��"� "� ' "4��'� "� �"������ �  �" &�"�� "� '0�� �� "�

'0������7

�H� ������!� "�  12�"�'�$ �%��� �� ����0� ��&�"�� ��  1������"�+  �'�� ��

 1������"� � ���'���$��"� "� �� ��� ���� �� ����" �$��"� "� ' "4��'� "� �"������

�  �" &�"�� "� ��#� � (���+ ����+ ��8 � ��.7

��� ���%�&�� �� ���'� �� "���(�� ��� ����� "� ' "4��'� "� �"������ � 

 �" &�"�� "� ��#��� � (���+ ����7

�8� ����0� ��&�"�� �� ����" �$��"� "� ' "4��'� "� �"������ �  �" &�"�� "�

'0�� ���� "�

'0������7

�)� ����0� ���" ��2� � �12�"�'�$ �%��� � ��0'��� "� �� ���'� ��

����" �$��"� "� ��&�"�� "� ' "4��'� "� �"������ �  �" &�"�� "� ��#� � (���+ ����+

��8 � ��.  � ���� �������7

�-� ���� ����$ ����'�"� �"4 �0�#�$ � � '�0�"�� "� 3 0���$�� ��

���� �����$��"� "� ' ���#�$�� �  �"�0�"� "� "���' "" ���� 1�� � �0�2���� 

�3�3�
��� �%� ��%�'� � �� ��� ����� �� ' "4��'� "� �"������7

�*�  �%2����$�� ���!� 4�"'#��+ ��������"� � .�3�
��+ 
�?��><3� � ����

��������

�;� � "������"��� � ���� ������� �%�� ��  �" �" ��1 ���� "� ' 0���$�� ��

�����!�� ���� ���1��� "� ������"�'� ��  �!�"���#�$�� � ��/" ���� "� �12�"�'�



17 

 

�%��� , 6%�1�#��

�� K� �����������$� "� ' 0���$�� 5

�� ���'�� ' 0���$�� "� ������"�$ � �%' � �� �%2���7

8� � ������ ��: �$2��� ' ���� "��"#�$ "� ' 0���$��7

)� ��1��'��� "� ����"�#��� "� ��+ �%�0���" � �����������$ "� ��+ ���('�

��'����#�� � (��)*+ ����+ ���,-  � .�3�
�� "� ��#��� � (���+ ����+ � ��'�9(�"�� � "�

(��� �%���  � ��'����#���� �� �0�2���� � �"������+ '�'� � ����%' "� "�� ������ �

�� ' �% ����"��� ��'����#��7

-� �����2� ��&�"�$�� "� ' 0���$�� "� ' 0����"�"��� �%����"�  �!�"�7

*� �%����$ �'� �� �� ����" �$��"� "� ��0�"��������"� "���&�"�$ "� (���A;  �

.�3�
���

;� ��%2����$�� ���!� 4�"'#��+ ��������"� � .�3�
��+ 
�?��><3� � ����

��������

�� L� ��� 6��'�+ ' /� ���� ��!� � ��""� �� ' ���#� "" "���&�"�� ��� �� ' "4��'�

"� �"������ � �0��%�� "� .�3�
�� �� ��#� � (���+ ����  � ���� �������+ 0 �� ��

� ���� ��!"�� � � �� $""��� ' 0���$�

�8� 6��'� ��!"�� ������ �� �%�%���5

��  �!�"�+ � ' /� �� � ����7

8������ �0�"�+ ���"�" !�����"�'� " 0��+ �% ����" ��(�" " 0�� "� (����"�#+

�����+ '�'� � ����4 "+ 4�'� � ���'�� "�" ����� "� � �����$+ �' �0� ��'���7

)��0�"��� "� ��#�� + ���2� ' �� �� � ���� ��!"��%�+ � ���0�"���  � "�! 

��%�" ��+ �' � �����$� ���� ��!� � ��""� �� "�$7

-�' "'���"� ��""� �� ��%��$" � "���&�"��+ � �� (� 0$�� � ���� � "�

���%�&��"� "� "���&�"��� +  ����"�� "� ��$"��� � ���!�  1�� $�������+ ��� ' �� �

1�� ���%�&�" 7

*�� � ����"� "� � '�0�"�� ��� ���!� ��� ("�#�+ ' �� �%�%���� �"4 �0�#�$+

� �'���$2� ��� ��" � � ��!"���+ � �� (� � � (��"� "� ��""� �� ��#�+ ' �� 1�:� 0 !��

�� � ��%��$� �% 12�"��� ��""� ��� �� ���� ����$� � �%�"����"� �"4 �0�#�$7

;� ���� "� � ����"� "� ��!"���7

A� � ���� "� � �����$�

�)� 3%0 ��!"��� 0 �� �� �� ���� ��� ��� ("�#��� "� �"4 �0�#�$+ � �'���$2�

��� ��"��� � "�! ��%���"�$�

�-� .� ��!"�� �� ����0� � ��1��'�#�$ � ���������� �� 0�� �  ���� 0$��"�+ �' 



18 

 

 �! ���$ "� ��� ��$�� � ��� 8+ �� ) , *�

�*� 6��'� ��!"�� �� ��!������� "���1��" ���� � ��%���"�� 0��

�;� 3 !�� ��!"��%� "� �%�%��� "$' /  � � � (�"��� � ��� 8 ��'������+ � �����$� ��

���� 0$�� ��  �����"� "�� ����%#��� � ),�"���" �� '  � �% 12�"��� �� � �� �

�'���"��+ (� ��� "� �����"$��"�� �0 � �� ' ��!"��%� 2� 1%��  �����" 1��

���!�����"�� �� '%� �� �� ��"��$"� � ��!"��� ��� (�� �� ��(�  � ������ "�

 �����"$��"� "� "���� �" �����

�A� M" "�0"� ��!"��� "� �� ���!������ � "� �� ������2�� � ' 0����"�" ���

�� N� ��� ����0�"�� "� ��'����#����+ �%:��"�"��� +  1��1 ���"�� "� ��""���  �

�$:+ �%�����"�� "� ��""� � ��!���%�� � (��-+ ���8  � 
�?��><3�+ � ��%���"�� 0�

� ��1��'���"�� "� �"4 �0�#�$ � ��'����#���� � "�! + �� ���'��� �0+ �"�2 ����"�� 

"� �"4 �0�#� ""��� " ������+ '�'� � �� ��� ���� � � ����" �$��"� "� ' "4��'� "�

�"������ ��  �%2����$��� ��� ������"� ����'��"�$�� "� .�' "� �� ��2��� "� ��("���

��""� � "� ?�!��0�"� O	�P 8H�;�;AJ "� 	�� ��/�'�$ �����0�"� � "� �%����  � 8A �����

8H�; !�  �" �" ��2����� "� 4���(��'��� ��#� �%� ��%�'� �  1��1 ���"�� "� ��("�

��""� �  �" �" �� 1 �" � �����"�� "� ��'��� ��""� � ��  �0$"� "� >���'����

J*�-;�	� O�12 ��!��0�"�  �" �" ��2����� "� ��""���P�

��Q� ��� ��#���+ "� ' �� � �%�� ��" ���!�����"� "� ��!"��� � (��;+ ����+ '�'� �

' �� �(������ � �� �����"� "� �� ��� ���� � � ����" �$��"� "� ' "4��'� "�

�"������ �� ��%�"� 5

���� "� ���'����� ��0 ��(" ���� "� ��#�� + � ��� ��!"���7

8��� "� ���!���$��� 4�'���� � ��""���+ ' �� �� ���"��� ������"� "�

' 0����"�"���  �!�"� � ��%�" ��"� ��#� �%� ��%�'� � ���!�����"�� "� ��!"���7

)���  ������ � ����"��� "�  �!�"��� � "� ��%�" ��"��� ��#� ���0�"�

� '�0�"��  � "���!��0�"����" � ��%� "� ����� ��#��

�8� .�����"�$�� "�  �!�"��� � ���� �������+ "� ' �� �� ���!����� ��!"�� ��

' ���#�$ ��� ' "4��'� "� �"������ � �� �� ������ �� #�����"� ��/����$ � �%2��� ��

��'���� �� �%"&"� ��#��

�)� 3 ��$  � ������'� � � '�0�"�� � �� ���'� "� ��'����#�� ��� �� ' "4��'� "�

�"������ �� ���� ����$� "� ���"����� ��" � ��#� � �%����"�  �!�"� ��� ����(���"�

"� �0�� � ���('�  1�� $�������+  � ' �� 0 �� �� �� ��$�"� ��0 ��(" ���� "� ��!"�� 

� �����$�

�-� ��#��� � ���� " �$�  �! � �" �� �� "����%�"�"��� "� ���%���"�$�� �� � ����



19 

 

" �0��

�*� ��#�+ ' �� � �� �"�" + ���������" ��� �  �" &�"�� "� ' �� �� ����������

��/����$ � ��2� � ���:�(��'� ��� 4���(��'� � �0 �+ ������ � ��+ (� � � ��� ��!"��

�0� ���� "�  1��2���"�� �� ����%���"���  � "�! �0�2�����"� � "��0�2�����"�

����� � �%��1�" ����

��� ?	> .M ��>M6M
	+ �RS?M
�6M
	+ ��?M��T3M 
M >M

� �

<
����M6M
	 
M >	3�M?MU��T	

��V� ��� ��#��� � (���+ ����+ ���,) � ����� ��'����#���� � (��)*+ ����  � .�3�
��

���� ' 0���$�� �  �������"��� � ��' "� �� ' ���

�8� 6��('� ��'����#�� �� � ����� "� :�����" � ���'�� "�" " ������

�)� >�'����#���� � (��)*+ ����+ ��� � ��. �� � ����� �  1���#���+ ���%���"�  �

' 0���$���

>�'����#���� � (��)*+ ����+ ��8 � ��- �� � ����� �  1���#���+ ���%���"�  � 3�3�
���

�-� 6�$'� � ����"� ��'����#�$ �� �: ���� � " 0�� � ���� �  �1��$��� � ��!���%�� "�

��'����#����  �  � ������" �������� � ���" � ��� �12�"�'� �%��� , 6%�1�#��

�*� > 8H �"� ����� ����(�"� "� �� ' �� � ����"� "� ��'����#�$+ ' /� � �������" "�

�% ����" � ���%���" ��#� � (���+ ���� �� ��%(�� "�� 0"����" ���0 ��

���%���"��� + � �����"  � �����������$ "� �1 � � �����������$ "� ' 0���$���

���W� ��� ?�!���%�%� "� � ����"��� ��'����#�� �0� ��'�������� � (��-+ ���8  �


�?��><3��

�8� ?�!���%�%� �� � ��%��� "� :�����" � ���'�� "�" " ������

�)� ?�!���%�%� � ��1��(�" � �� ��1��'��� "� ��/�� "� �12�"�'�$ �%����

�-� >�""��� � ��!���%�� �  �" &�"�� "� ��#� � (���+ ���� � ���'����" 

����  �" &�"�� ��� ��!�1�� '�(���� � X ���0�2 B ��1��("� ��%�" ��C �� ����(����

� ���" 0���#  � "���%���"� "� �% ����"�$ 4�'��

����� 6 �� ' � ���" 0���#  � � ����"�� "� ��'����#�$�� �� �0�2���� �

�"������ ��'����� �%� � � 1����"� �"�#������ 0 �� �� "������ �� 0�"� �

��'����#�$�� ��+ ' !�� � �� �� "���!� ��  �����"$��"� "� "��%�" �� � !��&'��

3 ��!���2��� ��'����#�$ �� � ���� � ��#$� " �  1����# � � ��(��� �: �$2�$ " 0��

"� ' ��!���"��� ��'����#�$�

���@� ��� 
� ��/�� "� �12�"�'�$ �%��� �� �%����� � � ��%���  ����"� ��1��'�



20 

 

B>�'����#�� � ��!���%� "� ��'����#���� � .�3�
��C�

�8� 6 ��1��'��� �� ��1��'���� 5

��6��('� ��'����#�� � (��)*+ ����+ ���,-  � .�3�
�� "� ��#��� � (���+ ���� �

��'�9(�"�� "� (��� �%���  � ��'����#���� � (��)*+ ���� +��8 � �% ��������2��� �0

��'����#�� � (��)*+ ����+ ��-+ � ' �� �� ��0�"$� ��'������"�  1�� $������� � (���

�%���7

8�?�!���%�� "� ��'����#���� � (�� �H  � ���� �������7

)�����%' "� "�� ������ � �� ' ��'����#�� �� �0�2���� � �"������+ ��! ���"

 � ' 0���$���

�)� >�'����#���� �� "��%�0����0 �� � �� �� 0$"� �  1�� $��������� � 

"��%�0����0 ���� � ��'����#���� �� �0�2���� � �"������ � �� �� 0$"� �

��'������"���  1�� $������� �� ��1��'���� � ���"+ �% ����" � ��� 0���#�  �

����(�"� "� �� ' ���� �� � ����"�� �0� ��� ��1��'�#�$�� �% ����"��� ��("� ��""� ��

����(�����

�-� ��1��'�#�$�� "� � '�0�"���� � ���8 �� ���%�&�� "�  �" ��"�� �%�0���"�

��� �9#�$ "� �����������$ "� �12�"�'�$ �%��� � "� ' 0���$��+ � �����"� �%�:�

:�����"�$ " ����� "� �% ����"�$ � '�0�"�� 	��'� ""�$� �0 �����"� �� ��1��'��� � 

��� ��1 �"� �"�  � ������"� "� ��� �9#�$��  �  � ������" �������� "� ���" � � 

(��8J�  � .Y�YM�

���D� ��� S�����"��� � ���'�� ""��� " ������ "� ��'����#���� �� �%:��"$��� �

'��� � "� �� ��"��$� ���%" � 0�2�"�$�� "� �12�"�'�$ �%����

�8� ���� ����$"�� "� ' ��$  � ��'����#���� �� ���%�&�� ��0 � ��'�"� "�

' 0����"��"  �!�" � ���� ��&�"�� "� � �� $""��� ' 0���$�

�)� >�'����#���� "� ��#��� � (���+ ����+ � ����"� "� :�����" ��� ���'�� "�"

" �����+ '�'� � ���� �����"��� ��� �%1��"� �����1" �%� ��%�'� � �$: � '�0�"�� ��

�%:��"$��� � ����(�"�� "� ��� ! ��"�  � ���'���$��"� "� ����  �" &�"��� ���

��!�1��"� "� �% ����" � '�(���� �

���E� ��� > ��%� � ��'����#���� � (��)*+ ����  � .�3�
��+ �% ����" � 

�"4 �0�#�$�� � �$:+ ' $� "� � ��1��'���"� �  !��"�(�"�

�8� > ��%� � ��'����#���� � (��)*+ ����  � .�3�
�� �% ����" � 

�"4 �0�#�$�� � �$:+ ' $� "� � ��1��'���"�+ '�'� � ���� ��  1��1 ���� ��""� � 

�$:+ �%!���" (��-+ ���*  � 
�?��><3�+ �0�� ��0 5

�������������$� "� �12�"�'�$ �%���7



21 

 

8������������$� � (��" ���� "� ' 0���$��7

)��� ������" �������� � ���" � � (��8J�  � .Y�YM�

�)� ��#��� � ���"�$ 8+ � ������� ��'����#�$+ (� �� ���%������ �� �������

����0� �� ��2��� "� ��("��� ��""� � "$0� �� ����� ����"$��� ��""� ���"��� �0

������"� �%� ��%�'� � � ��%�� � ��'����#����+ ' $� � ���� ��"�� � � � "�������"�

(���  � "��� $2��� ��������

���K� ��� ���� ����(�"� "� �� '� � (����+ ���. :�����"��� � ���'�� ""� " ������

"� �% ����"��� ��'����#��+ '�'� � ���('� ��:"� ���'�� ""� ' ��$+ � �%2 

���� �����"��� ��� �%1��"� �%� ��%�'� � ��'����#���� � '�0�"�� �� �"�2 ������

�8� S�����"��� " ������ � ������ "� "��$���"�+ � ���'�� ""��� �� �"�2 �����+ ��

' �� �� �%����$� �% ����"��� �� � ' ���

����?	> .M �.6R?F6M
	 
M �?�6	?3M 
M >	3�M?MU��

���L� ��� 6 �� ' � ���" 0���#  � ����(�"�� "� �� ' ���� �� � ����"� "�

��'����#�� �� �0�2���� � �"������ ' 0���$�� ��! ��$ � '��� � �����������$ "�

�12�"�'�$ �%��� �� "�� ����"��� � �� ' ��'����#��� 3%0 � '���� �� �����!� ����%'

"� "�� ������ � �� ' ��'����#�� �� �0�2���� � �"������ ��#� � (���+ ����  � ����

��������

�8� 6 ���(�/+ (� "$0� "�� ����"� � �� ' ��'����#�� �� �0�2���� � �"������

' 0���$�� �%2 � �� '� � ���� ��! ��$ � '��� � �����������$ "� �12�"�'�$ �%���+ �

' /� � �� 4�'� ��  ����$���

���N� 3 0���$�� ���%�&�� �� ���'� �� �% ��������� � � �� ���" �� "�

�%�%���"��� "� ��'����#���� �� �0�2���� � �"������ "� ��#��� � Z�� �+ ��� � ���

"���(�� "� "$' �  � ����"���  �" ��"�$5

�� ��� � ����"� "� ��!"�� �� ' ���#� "" "���&�"�� ��� ' "4��'� "� �"������+

�% ����" ��� �������"� � ���'�� ""� 0���$ ��� ��1��'�#�$+ ' ��  �! ���$� "�

��� ��$�� � (��;+ ���8+ ��),*  � ���� �������7

8� 3 !�� ��  �'��$� ��""� �� ' ���#� "" "���&�"�� ��� ' "4��'� "� �"������

���  1������" ���#����"��" �� ��� ���� ��� � : �� "� ���!� �� ���'�7

)� M' ��#�+ ���0�2 ��1��("� ��%�" �� � (���+ ���� ��1 �� � ���" "�

��0�"�����#�$��+

' �� �� ��� 0�� � � !�$+ ������  � 3�3�
�� � ����" ��" � �'� "� � �� $""���



22 

 

' 0���$ � � ��� ' ' ���#� "�" ���'�

�� �Q� ��� ��� "���(�� "� "$' �  �  �" ��"�$�� � (���I � �%�  �" �� "� � '��� "�

�����������$ "� ' 0���$�� ���  �������"  � "�! (��" ' 0���$�� ����0� ��&�"�� ��

 1������"� "� �� ���'� "� ��'����#���� �� �0�2���� � �"������ "� �% ����" � 

��#�� ?�&�"��� �� ��%(�� "� ���"����� ��" � ��#�+ ' �� 0 �� �� "������ ���0�"�

�%�����"�$ � ��������� � '���������� � A,�"���" �� '  � � ��(���"�� 0��

�8� �� ���'���  1:��2� � �� ���" ���� "� 4�'����  � ��'����#���� ��

�0�2���� � �"������+ ' �� � ������ "� ������"�+  1$�$��"� ��� �� �� ���$��"�

���� �%����"��� ���  12�"�'���  �!�"�+  �!�"��� "� �%��1"��� ����� � ���!�

�"�����#��+ � ' �� ' 0���$�� �0�  ��!���" � ��%�� T$ "�  1:��2� 4�'����  �

��'����#����+ � ' �� ' 0���$�� "� �  ���� 0 2�"� � ���#����" ��' " �� � ��'� �

� ��(� �"4 �0�#�$�

�)� ��� ��� ��$�� "� ���8 �� �� ���$��� ���('� 4�'��+ � ' �� ' 0���$�� �0�

� ��%� �%� ���('� ��'����#�� "� �% ����" � ��#��

�-� �� ���'��� "� ��'����#���� �� ���%�&�� � �� ' � ��� 0���#�  �

 1������"�� � �� ��(�+ "�������0  � ����" �$��"�� "� ' "4��'� "� �"������ ���

���#����"��" � �� ��� ���� ���2� �%2 � ��#��

�� �V� ��� 6 : �� "� �� ���'��� ' 0���$�� �%1��� � '���������� (��� 5

�� � ��%� � ���'�� ""��� ��!�����+ � 1��� ��""� � � ���!� �"4 �0�#� ""�

0����� "� �%���("��� ��0�"������ �� "� ��""�+ � ' �� �� �%�%���� �%���("� ��""�

�� ��'������"��� 4�'��+ � ��%���"�  � ���!� �%����"�  �!�"� � ���� "� (�� A+ ��� I

 � 
����1��� ��  12��� ����'��"�$ '%0 �"4 �0�#� ""��� �����0�+ ��!������� �

���'�� ""��� ��0�"��������"� ����!� O>6+ 1�� *  � 8H�A !�P (��� #�"�����" ' 0� "�"�+

������$��"  � �����������$ "� >%����"� �!�"#�$ B	��'�� "" �������"��C7

8� ��'�"�$ "� �"4 �0�#�$��  � �%����"���  �!�"�+  �!�"��� "� 0���" � 

��0 �������"�� � 0���"��� ��0�"�����#�$+  �!�"��� "� �%��1"��� ����� �  � ���!�

�"�����#��+ ���� ' �� ��'������"��� 4�'�� � ������ "� ������"�+  1$�$��"� ���

�� �� ���$��"�+ � ' �� �� � � (�� �'�%� "�  1������"� "� �� ���'��� � � ' �� 

�������%� � ��%��" �� ���� ����� �% ����"��� �"4 �0�#�$ � �� '  � )H �"�  �

� ��(���"�� �0�

�8� �� ���'��� �� ���%�&�� (��� �%� ����$"� "� ��'������"��� 4�'�� �%�

�%1��"��� � ���� "� ���� � '�����������

�� @W� ��� ����" ��" "��% ��������� 0���� ��'������"��� 4�'�� �



23 

 

�"4 �0�#�$��+ � ��(�"� � ���� "� (��8H+ ����  � ���� ������� ' 0���$�� ���� 0$���

���0�" ��#�� + � ��� ��'����#�$��+ '�� �'���� � '�'� �� �%�� � ' "�������" � 

"��% ��������� � 0� ���� �-,�"���" �� '  � � ��(���"� "� ���� 0��"��� ��

 �����"$��"� "� "��%�" ���� � !��&'��� � ��'������"���

 1�� $�������� ������"$��"�� �� ���%�&�� � ���� �� � ����"� "� ��'����#����+ '�� 

� ���(�/ "� "��%!����� � ����"��� 0� �'���"�$ ��#�� 0 �� �� "������ �%�����"�� �

�� ��������� � '���������� � �%2�$ �� '�

�� @�� ��� M' ' 0���$�� "� ����" �� "��% ��������� �� ���'��� "� ��'����#����

���'�9(�� � ����0�"� "� ��&�"�� �� �% ���������+ ' �� �%�%��� 4�'��(��'� (���

 �" �" �� ����"��� ��'������"� 4�'�� � �"4 �0�#�$��+ ���� ����� �%� ��'�9(�"��

�� �% ���������+ ���� � � ������� "� (��" ���� "� ' 0���$���

�8� M' ' 0���$�� ����" �� "��% ���������+ ' �� "� �  �����"�" � ���� "�

(�� 8�+ �� ���'��� ���'�9(�� � ����0�"� "� ��&�"�� �� "��% ���������+ ' �� �%�%���

4�'��(��'� (���  �" �" �� ����"��� ��'������"� 4�'�� � �"4 �0�#�$��+ ���� �����

�%� ��'�9(�"�� �� �% ���������+ ���� � � ������� "� (��" ���� "� ' 0���$���

�)� ?�&�"�$�� �� ��%(��� "� ���"����� ��" � ��#� � �� �����2�� "�

�����������$ "� �12�"�'�$ �%��� �� �����"��� 3%0 �$: �� �����!�� ��'����#�$���

��'����#���� � " �������� "� �"4 �0�#�$��+ � ��(�"� � ���� "� (��8H�

�-� ?�&�"��� � ���8 � ����� "�  �� ���"�  � ���"����� ��" � ��#� � ���� "�

M�3 � �-,�"���" �� '  � ��%(��"�� 0� ���� M�0�"���������" �%� , F�0�" �

�*� M' ����" ��" � "��% ��������� � "�� * HHH ��� ��$�� � � ���� ��&�"�� � ���8

�� �����2� "� 
�#� "��"��� �!�"#�$ � ���: ���� �� ��������0�"� "� ��/����$ � 

���� "� >�"%(" , ��!������"�$ �� #������" ' ��'��

�� @@� ��� 3 0���$�� ���%�&�� �� ���'� �� �% ��������� � � �� ���" �� "�

�%�%���"��� "� ��'����#���� �� "��%�0����0 �� "� ��#��� � (���+ ���� ��� "���(��

"� "$' �  � ����"���  �" ��"�$5

�� "� ��$'� � ����"� ��'����#�$  � ��#� � (���+ ���� � �� '  � ���" 0���#  �

� ����"�� /7

8� ��� � ����" ���2� ��#�� ��!"�� �� "��%�0����0 ��7

)� ' !�� � : �� "� ���!� �� ���'� ��  �'��$� " � �%�"�'"��� 4�'�� �

 1�� $�������+ '�'� � 4�'�� �  1�� $�������+ ' �� "� �� 1��� ������"� ���

���%�&��"� "� �� ���'��� � ����

�8� ��� "���(�� "�  �" ��"�$�� � ����+ ��8 � ��) �� ���'��� "� ��'����#�$�� ��



24 

 

"��%�0����0 �� "� ��#��� � (���+ ����+ ��  1������ � ��&�"�� "� ' 0���$�� � 

����� ��"�� "� "�/"�$ ����������� ��� (��"� ?�&�"��� �� ��%(�� "�

���"����� ��" � ��#�+ ' �� 0 �� �� "������ ���0�"� �%�����"�$ � ���������

� '���������� � A,�"���" �� '  � � ��(���"�� 0��

�)� �� ���'��� �� �� ����� �� �� '  � ���" 0���#  � ����0�"� "� ��&�"��� ��

 1������"�� /�

�-� T$ �� ��(� ��� ��� ��$�� "� (���J � (��8H� M������ "� ��'�"� �� �"4 �0�#�$

 � ' 0���$�� �����2� �%2��� � �-,�"���" �� '  � � ��(���"� "� ��'�"�� �

�*� �� ���'��� ���'�9(�� � � '��� "� ' 0���$��+ ��������" � �12�"�'���

��1������"� ' 0���$ �  �" &�"�� "� '0�� ���� "� '0������ � � �12�"�'� �%��� ,

6%�1�#� � ���(���� "� (���+ ����+ ��8 � ��.�

> '���%� �%�%��� 4�'��(��'� (���  �" �" �� ����"��� ��'������"� 4�'�� �

�"4 �0�#�$��+ �%1��"� � : �� "� �� ���'���+ ��'�9(�"�� �� "���(�� ��� �� ����� "�

"��%�0����0 �� � �% ��������� � ����'��"�$��+ ��������"� � �% ����"��� " �0����"�

�'� ��+ ���� � � ������� "� (��" ���� "� ' 0���$��� 3%0 � '���� �� �����!��

��'����#�$�����'����#���� � " �������� "� �"4 �0�#�$���

�;� ��� ����" ��"� ��""� �� "��%�0����0 �� � � '���� �  �" &�"�� "� '0�� "�

'0����� �12�"�'��� ��1������"� ' 0���$  1������ �� ��� ���� �� ����" �$��"� "�

"��%�0����0 ���

�A� ��� ����" ��"� ��""� �� "��%�0����0 �� � � '���� �  �" &�"�� "� ��#� � 

(���+ ����+ ��8 � ��. �12�"�'�$� �%��� ��%(�� � '���� � �% ����"��� 0�������� "�

���"����� ��" � ��#�+ ' �� 0 �� �� "������ ���0�"� �%�����"�$ � ���������

� '���������� � A , �"���" �� '  � � ��(���"�� 0�� �� ���'��� ���'�9(�� � ��&�"��

"� �12�"�'�$� �%���+ ����� �%�  �" �� "� " � � '��� "� ' 0���$��+ � ' /� ��

 1�%���� ���"����" ���������"���  � �% ����" � ��#� �%�����"�$ � � '�����������

�I� ?�&�"�$�� � ���A �� ��%(��� "� ���"����� ��" � ��#�� ?�&�"�� "� �12�"�'�$

�%���+ � ' �� � ����" ��"� "��%�0����0 �� � ����� "�  �� ���"�  �

���"����� ��" � ��#� � ���� "� M�3 � �-,�"���" �� '  � ��%(��"�� 0� ����

M�0�"���������" �%� ,F�0�"�

�J� ��� ����" ��"� "��%�0����0 �� � ��$�� � ���� ��&�"��  �!�"��� � ���*

��������0�� ��/����$ �  �%2����$��"� "� � �����#���  � "��%�0����0 ����+

��������"� � �% ����"��� ��' "��



25 

 

�[� �?	>�T6?MT�6M
	 � <�TM
�6�6M
	 
M 3�
\��3T 
M �
T	?	��

�� @D� ��� 3 !�� ��#� � (�� �+ ��� �  � ���� ������� �0� (����" �"����� � �0��%��

"� (��*)  � .�3�
��+ � � ��%�" �� �� "������ ��0  �� �  � ���%�"�"��� "�

' "'���" � ���� 0 2�� ��� ���%���"�� � ����1��

�8� 3 0���$�� � ��%�"� �� "������  �� � "� ��#� � (�� �+ ����+ �' ���� ��!�� �

��""� �� "�! � (����" �"����� �%� ��%�'� � ���%�"�"�� "� ' "'���" ���� 0 2�� ���

���%���"�� � ����1��

�)� ��0  �� ���� �  �� ���� �� ����$� "���1��" ���� �%�"�'��"�� �0 ��� ����

��"���"�� "� ��""� �� "���(�� "� (����" �"����� � �� 0 ��������

�� @E� ��� �� ��� ���� � � ����" �$��"� "� ' "4��'� "� �"������ �  �" &�"��

"� ��#��� � (���+ ����+ ���,)  � ���� ������� ��  1������5

����� � ����" ��!"�� � (�� ;+ ��� �+ �% ����" � (�� ;+ ��� -7

8������1" + � ��&�"�� "� �12�"�'�$ �%��� � ���(���� "� (���+ ����+ ��8 � ��.+ �

�� '0�� ���� "� '0������ , "� ' 0���$��7

)� � ��'�"� "� ��#� � (�� �+ ��� ��

�8� T����  �" ��"�$ �� ��!�������� "���1��" ���� �%�"�'��"�� �0 � ���#����"

��!���%��

�� @K� ��� �� ��� ���� � �� ����" �$��"� "� ' "4��'� "� �"������ ��  1������

�����1" � (��8*+ ����+ ��8 � ��&�"�� "� �12�"�'�$ �%��� � ���(���� "� (���+ ����+

��8 � ��. � "� ' 0���$�� �  �" &�"�� "� '0�� �� "� '0������+ �% ����" � 

����� ��"�� "� � �� $""��� ' 0���$ � �����������$ ��� (��" "� � �� $""��� ' 0���$+

�' ���  �%2����$��"� "� �����1"��� �� ���%���"�$ �� ����" ���� ' "'���"� ��""�+

� �����2� �%0"�"�$ �� ' "4��'� "� �"�������

�� @L� ��� ��'�"�� � (�� 8*+ ����+ �� ) ��$1�� �� �%�%���5

������� �0�"� � ��%�" ���� "� ��#�� 7

8�  ����"�� "� ' "'���"�$ ���(�/+ �  �" &�"�� "� ' /� ��  �����$ ��'�"�� 7

)� ���� "� � ����"� "� ��'�"�� 7

-� � ���� "� � �����$�

�8� 3 !�� ��'�"�� "�  �! ���$ "� ��� ��$�� � ��� �+ ��#�� �� ���� 0$��  �

' 0���$�� ��  �����"� "�� ����%#��� � ),�"���" �� '  � �% 12�"��� �� � �� �

�'���"��+ (� ��� "� �����"$��"�� �0 � �� ' �� ��� ���� � � ��'�"�� 2� 1%��

���'����" �



26 

 

�)� �  �" &�"�� "� ��'�"�� �� �����!�� ���� ���1��� "� (�� ;+ ��� )+ * � A�

�� @N� �� ��� ���� � � ����" �$��"� "� ' "4��'� "� �"������ ��  1������ � �� '

� ; 0���#�  �  �'����"�� + " "� � ,'%�"  � ��� ! ��"�  � ���%�&��"�� "�

"���&�"��� �

�� @Q� ��� �1������"�� +  �'��%�  �  1������"� � ���'���$��"�� "� �� ��� ���� � 

�� ���%�&��� � ��&�"�� "� �12�"�'� �%��� , 6%�1�#� � ����� ��"�� "� ' 0���$�� ��

��#��� � (���+ ����+ ��8 � ��.+ � �� '0�� ���� "� '0����� , � ��&�"�� "� �% ����"���

� �� $""� ' 0���$ � ����� ��"�� "� "��" ����������� ��� (��"�

�8� �� ��� ���� � �� ��(� � �� ' � ��� 0���#�  �  1������"�� 0�� ��� ���(��

"� 4�'��(��'� � ����"� �� �" �� �� '%� 0 �� �� �� �� �%��� ��" '���" � )H �"��

�)� �� ��� ���� � ���� "� ��  1������ ���  1������" � �� ��� ���� ��

���'���$��+ ' !�� 5

��� ��!"��� ��� ��'�"�� ������ "$' /  � ��'�������� � (�� ;+ ��� 8+ �% ����" 

� (�� 8A+ ��� �+ � "�� ����%'%� "� �  �����"�" � �'���"�$ �� '7

8� �� ����'�� �� ' ���� � (�� 8I7

)� ��!"��%� ��� ��'�"�� �� � ����"� � "�' 0����"��"  �!�"7

-���!"��%� ��� ��'�"�� �� � ����"� � �� �" � �%�� �+ � ' /� �0� ��$�%� �

���� �'�+  ���" �' ��  �" ����� "� " �� 4�'�� ���  1�� $�������7

*���!"��%� ��� ��'�"�� �� � ����"� ���$0 �%2 � ��#� � � �%2�$ �%�� �+ � 

' /� �0� ���$2 �� ��� ���� + "�������0 ���� � �%� 4����� "� ������"�+ ��� "�

 �� ���"� "� �'��7

;� ��!"��%� � � ����" ���2� ��#�+ ' �� "� ���0� ��1��("� ��%�" �� � (���+

����+ ���,)�

�-� �� ���'��� �� "���(��� ��� �� ������� "� ����� ����'��� � ��� 8 �� ���%�&��

 � ' 0���$���

�*� 6 ���(���� "� ��� )+ �� ) ��!"��%� ��� ��'�"�� �� ������2�� "���1��" "�

' 0����"�"�$  �!�"+ �� ' �� �� ���� 0$�� � �����$��

�� @V� �� ���'��� �� "���(��� ��� �� ������� "� ' "4��'� "� �"������ "�

'0�� ���� "� '0������ � "� ��#��� � (�� �+ ��� �+ �� 8 � )+ ' !�� �� ��1��"� � ��&�"��

"� �% ����"�$  12�"�'� �%���+ �� ���%�&��  � � �� $""��� ' 0���$ "� �12�"�'� �%���

, 6%�1�#� � .�3�
���

�� DW� > '������������ �� "���(��� ��� �� ������� "� ' "4��'� "� �"������ ��

�%1���� � ���� "� M�0�"��������" �� #�����"�$ ' ��'��



27 

 

�8� 3 0���$�� ����'�� � � ��(��� �"4 �0�#�$  �  �!�"� "� �%����"��� �����+  �

 �!�"� "� 0���" � ��0 �������"��+ '�'� �  � 4���(��'� � 9����(��'� ��#�� 6

��'�"�� �� � � (��� " 0����� "� ��&�"�$�� �� ��1 � "� ' 0���$�� � ��  1������"� "�

�� ��� ���� � �

�)� ��!�"��� � ��#��� � ��� 8 �� ��%�"� � A,�"���" �� '  � � ��(���"�� "�

��'�"�� �� ��������$� "� 1: ��0��� �"4 �0�#�$ � � '�0�"���

�� D�� ��#�� + ���2� ' �� �  1������" �� ��� ���� � +  �%2����$�� ���� � ��

"� ��2���+ '�� 5

�� ' 0���$�� 0� ���� ����$ �� ��� �"���"� "� :�����" ��� ���'�� "�" " �����

 �" ��"��� ��  1������"� "� �� ��� ���� � � ���('� �%1��"� � '���������� ���

������"� "� ��������� � !���� ���0�  � .�3�
��  �" �" ��2����� "� � ����$

��!"��� � (��J+ ����+ ���,)  � ���� �������7

8� ���� ����$ 0� �� ���� �%�0 �" �� �� "������ �%�����"�� � A,�"���" �� '

 � ���� ����$"� "� ������'���7

)� ��������� ����� � (� " �� � '����������+ ' �� �� �� �%1����7

-� �� �����&��  � ' 0���$��+ �� ' �� � '�"��� �� ��%(�� "� � ,'%�"  � A �"�

����� ������ "� �����&��"�� � �� �%����$ �� � ' �+ � �����"  � (��" ���� "�

' 0���$�� � ���"����� ��" � ��#��

*�� ���� ��� '���'� ��2����

�� D@� ��� 3 !�� �� ��� ���� � �  1������" �  �" &�"�� "� ��#� � (���+ ����+

��8 � ��.+ ' 0���$�� ����0� ���" ��2� �� "���(�� ��� ����� "� ' "4��'� "� �"������

��� �� ���'���$��"� "� �� ��� ���� � + ' �� �"��$ � �12�"�'�$ �%���+ ���" � #$����

������'� � A,�"���" �� '  � ����0�"�� 0��

�8� ���" ��2�� �%�%��� 4�'��(��'� (���  �" �" �� ����"��� ��'������"� 4�'��

� �"4 �0�#�$��+ �%1��"� � : �� "� �� ���'���+ ��'�9(�"�� �� "���(�� ��� �� ����� "�

' "4��'� "� �"������ ��� �� ���'���$��"� "� �� ��� ���� � + ���� � � ������� "�

(��" ���� "� ' 0���$���

�)� �12�"�'�$� �%��� ���!����� ���" ��2�� "� �%�� � �� ������"�� ����

�"��$"�� 0� � �%�  �" �� "� "�! ����0� ��&�"�� �� ����" �$��"� ���

"�����" �$��"� "� ' "4��'� "� �"������ ��� �� ���'���$��"� "� �� ��� ���� � �

�12�"�'�$� �%��� 0 �� �� �%�"� ������'��� "� ' 0���$�� �� �%1���"� "�

� �%�"����"� � '�����������

�� DD� ��� 3 !�� �� ��� ���� � �  1������" �  �" &�"�� "� '0�� "� '0����� 



28 

 

� �� $""��� ' 0���$+ �� �� ��"��$ � 0 ������" ��&�"�� �� "���(��� ��� ������� "�

' "4��'� "� �"������ ��� �� ���'���$��"� "� �� ��� ���� � �

�8� M'�%� � ��� � �%�%���5

�� "��0�" ��"��� "�  �!�"�+ ' /� ! ������7

8� �������� "� �'��7

)� 4�'��(��'��� � ����"���  �" ��"�$ �� � ���" �$��"�� 0�7

-� "������"���  � ��#�� �%�����"�$ � 0 ���� � ���(�/ "� "�����0�"�7

*� ���� �����"� (���+ � ' $� �� ����" �$�� ������� ��� "���(��� "� ' "4��'�

"� �"������ � �� "���!� !� 1� � (�� �A�  � .�3�
�� ��� �� ���'���$��

�� ��� ���� � 7

;� �� ' � �%�+ ���� ' /� 0 �� �� ��  1�����7

A� ���� "� ������"� � � ������ ������

�)� ��� ����" ��" ' "4��'� "� �"������ "� �� �%����$ �'� �� ����" �$��"� "�

��0�"��������" "���&�"�� � "� �� ������ "�'������" � ���" ���"��+ � !� 1��� ��

"���!� � �'�� � ��� ��

�-� 6 �'��+ � ' /� � ����" ��" ' "4��'� "� �"������+ �� � � (�� � �� ' ��

� 1� � �" ���%�"�"�� "� "�� ��"��� !� 1��

�� DE� ��� ?�&�"�$�� � (�� )8+ ��� ) � (�� ))+ ��� � �� ��%(��� "� 5

�����"����� ��" � ��#�7

8� '�%�"��� �� '������� � ������2�� "�  �!�"� � (�� 8;+ ��� ��

�8� M'�%�+ � ' /� �� ����" �$�� ' "4��'� "� �"������+ 0 �� �� ��  �� ��  �

���"����� ��" � ��#� � �- , �"���" �� '  � ��%(��"�� 0� ���� M�0�"���������" �%�

X F�0�" � ���� "� M�0�"��������" �� #�����"�$ ' ��'��

�)� �� '�� �%� 0 �� �� � ���� �� ���� ���2� ��&�"��+ � ' �� "� �� ����" �$��

' "4��'� "� �"������ ���� �%�� � �� ' ���" 0���#  � �% 12���"� "� ��&�"��� �

�� DK� 3 !�� � ��$�%� � ���� �'� � ����" ��" ' "4��'� "� �"������+

 �� 1 �����"��  � ���0�"��� ��%�" �� ��  �%2����$�� � ���+ ��������" �

�% ����"�$ ��' "�

�8� 6�����$� � ���� �'�+ � ' /� � ����" ��" ' "4��'� "� �"������ �  �" &�"�� "�

'0�� "� '0����� + �� �% 12��� � "� �% ����"��� �12�"�'� ��1������"� ' 0���$�

�� DL� .� "������"��� � ���� !���� �%�� �� �� �����!�� �% ����" !����  �0�  �

.�3�
��+ M�3 � 
�?��><3��



29 

 

�?	S�>
� � .M3�]Z�T	�
� ?M.��?	>��5

=�� T��� ������� �� ����0�� "�  �" ��"�� (�� �H+ �%� ��%�'� � =)  � ���: �"��� �

��'�9(����"� ���� ���1� "� 
�?��><3��

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ПО ЧЛ.15 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И 
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪРБИЦА 

С настоящата подписаният ………………………………………………………………………………….. ,  

в качеството си на …………………………………………………………………………………………… 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

Че ще спазвам регламент (EС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни във връзка с достъпа ми до 

декларации за имущество и интереси, подадени в Общински съвет – ВЪРБИЦА, както и че няма да 

разпространявам факти и обстоятелства от тези декларации, станали ми известни при изпълнение на 
служебните ми задължения. 

 ДЕКЛАРАТОР : 

                                                           
  

Препис! 

по протокол №12 от 28.11.2018 г. на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план 
за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 448,1442/1927г., изменен със Заповед 

№2067/20.04.1955г., в обхват квартали с номера 33, 23, 25 и 55, трасето на улица с осови точки 
117 – о.т.112 – о.т.111 (предвидено с плана за трасе на републикански път I7 преминаващ през 

селото), улица с осови точки 117а – о.т.187а – о.т.124, - о.т.125 и контактната територия между 
съществуващата строителна граница на населеното място и границата определена с КВС, по 

плана на село Иваново, община Върбица. 

 
Резултати   от   гласуването: 

   за   -   16; 
 против   -   0;  

въздържали   се   -  0 ; предложението се приема. 
Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 
На основание чл.21 ал.1, т.11 и чл.27 ал. 3 от ЗМСМА, 

Общински съвет Върбица прие следното: 
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РЕШЕНИЕ:№9 

 
На основание, чл. 124а, ал.1 и чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и 2 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), скица предложение за предложената промяна по 

чл. 125 от ЗУТ,  

               РАЗРЕШАВА: 
 

Изработване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, 

одобрен със Заповед № 448,1442/1927г., изменен със Заповед №2067/20.04.1955г., в обхват 
квартали с номера 33, 23, 25 и 55, трасето на улица с осови точки 117 – о.т.112 – о.т.111 

(предвидено с плана за трасе на републикански път I7 преминаващ през селото), улица с осови 
точки 117а – о.т.187а – о.т.124, - о.т.125 и контактната територия между съществуващата 

строителна граница на населеното място и границата определена с КВС, по плана на село 
Иваново, община Върбица. 

С проекта се предвижда промяна на предвижданията на плана и запазване на трасето на 
описаната улица /част от републиканския път/ и изменение на границите на съществуващите 

УПИ.  
Променят се и вътрешните регулационни граници между засегнатите имоти по 

съществуващите им имотни граници по смисъла на §8 от ЗУТ, като се запазва отреждането им за 
„нискоетажно жилищно застрояване”. 

Променя се трасето на неизпълнената на място улица с осови точки 117а – 

о.т.187а – о.т.124, - о.т.125, като същата се предвижда да се прокара по границата 

на урбанизираната територия на населеното място и границата определена с КВС. 

Образува се нов квартал с номер 56, югоизточно от трасето на видоизменената 

улица и се обособяват нови УПИ II-642 и ХІІ-641  – общинска собственост, както и 

частен УПИ ХІ-640. 

С решението на общински съвет се одобрява и приложената скица 

предложение. 
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