
 

 

                            Препис извлечение от Протокол №24 

 

от проведеното на 26.08.2021 година заседание 
 

 

 

                                                       ДНЕВЕН РЕД 

 
 

1.   Дoкладна записка  с вх. № 106 / 11.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на Община 

Върбица, относно: 1. Промяна предназначението на имот от публична в частна общинска собственост в 

с.Чернооково, представляващ УПИ V-34, кв.11 

                       2.Продажба на имота 

МОТИВИ: УПИ V-34, кв.11 в с.Чернооково е отреден за Кметство.Сградата е много стара, нарушена е 

конструктивната й цялост, разрушава се всеки изминал ден и е потенциално опасна. 

                                                                    

2.   Дoкладна записка  с вх. № 107 / 11.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на Община 

Върбица, относно: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, 

одобрен със Заповед №50/1987г., в обхват УПИ VI-548 и съседните му УПИ V-549, VII-

Озеленяване, Х-547 и XI-546, находящи се в кв.1, по плана на село Бяла Река, община Върбица. 
 

3.   Дoкладна записка  с вх. № 108 / 18.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на       Община 

Върбица, относно: Приемане на Програма и план за действие за овладяване на популацията на 

безстопанствени кучета на територията на община Върбица. 
 

4.   Дoкладна записка  с вх. № 109 / 19.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на               Община 

Върбица, относно: Предложение за преобразуване на ОУ,,Гео Милев”, с.Чернооково в защитено 

училище. 

 

 5.   Дoкладна записка  с вх. № 110 / 19.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на Община 

Върбица, относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки и групи в образователните заведения 

на територията на община Върбица, обл. Шумен за учебната 2021/2022 година.   

 

 6.   Дoкладна записка  с вх. № 111 / 20.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на Община 

Върбица, относно: Изпълнение на Бюджета на община Върбица област Шумен за периода от 01.01.2020 

год. до 31.12.2020 год. 

 

 7.   Дoкладна записка  с вх. № 112 / 20.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на Община 

Върбица, относно: Информация за състоянието на общинския дълг през 2020 год. 

 
 

 

 

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-   

 

 



 

8.    Питания.  

 

                                                                             

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№1 

 

по протокол №24 от 26.08.2021 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка  с вх. № 106 / 11.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на 

Община Върбица, относно: 1. Промяна предназначението на имот от публична в частна общинска 

собственост в с. Чернооково, представляващ УПИ V-34, кв.11. 

                       2.Продажба на имота 

 

 

Резултати   от  поименно гласуване:   

 за   -   16;   

 

1. Кадир Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед Юсуф  

4. Севдалин Алдинов 

5. Руфи Чуфадар 

6. Мехмед Юсуфов 

7. Ердинч Исмаилов 

8. Мустафа Хюсеинов 

9. Мехмед Мехмед 

10. Енвер Исуф 

11. Стоян Димитров 

12. Мустафа Еминов 

13. Емил Димов 

14. Ерсин Хасанов 

15. Басри Басриев 

16. Радослав Чалъков 

 

 против   -   0;   

 въздържали   се   -   0, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

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

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                Общински съвет Върбица прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ:№1 

 

 

 



1.   На основание чл.6, ал.1 от ЗОС УПИ V-34, кв. 11/ с площ 870 кв.м по плана на с.Чернооково, тъй 

като е престанал да има предназначение по чл.3,ал.2,т.3 от ЗОС /т.е. да задоволява обществените 

потребности от местно значение/  да бъде обявен за имот Частна общинска собственост. 

2.   След влизане в сила на Решението за горецитирания имот, да се състави Акт за частна общинска 

собственост. 

3.    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  V-34, кв.11 по плана на с.Чернооково, представляващ  

дворно място с площ 870 кв.м, с построените в него двуетажна паянтова сграда със ЗП 80 

кв.м,сторанска постройка със ЗП 15 кв.м, стопанска постройка със ЗП 35 кв.м и навес с площ 75 кв.м, за 

който е съставен Акт за общинска собственост № 2513/16.07.2021г, вписан в Службата по Вписванията 

гр.В.Преслав под вх.рег.№ 1469/20.07.2021г 

4.     На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет Върбица одобрява оценка на недвижим имот – 

частна общинска собственост по плана на с.Чернооково, изготвена от независим оценител за УПИ V-34, 

кв.11,  в размер на  43 500 лв./ четиридесет и три хиляди и петстотин лева/ с включен ДДС, при 

данъчна оценка 2 584,20 лв; 

5.     Оценката, изготвена от независимия оценител да бъде първоначална тръжна цена за провеждане на 

публичния търг. 

6.     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. 

7.  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. 

 

МОТИВИ: УПИ V-34, кв.11 в с. Чернооково е отреден за Кметство. Сградата е много стара, нарушена е 

конструктивната й цялост, разрушава се всеки изминал ден и е потенциално опасна. 

 

 

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№2 

 

по протокол №24 от 26.08.2021 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка  с вх. № 107 / 11.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на 

Община Върбица, относно: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, 

одобрен със Заповед №50/1987г., в обхват УПИ VI-548 и съседните му УПИ V-549, VII-Озеленяване, Х-

547 и XI-546, находящи се в кв.1, по плана на село Бяла Река, община Върбица. 

 

Хава ХАСАНОВА – директор Дирекция ”РРХДИП” запозна съветниците с  Докладната записка. 

 

  

Резултати   от   гласуването:  

     за   -  16 

    против   -   0;   

    въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

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



 

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                                 РЕШЕНИЕ:№2 

 

 

На основание чл. 129, ал.2 и чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

решение по т. 6 на Об.ЕСУТ протокол №18/12.02.2021г,  

 

       

          ОДОБРЯВАМ: 

 

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

Бяла река, одобрен със Заповед №50/1987г., в обхват: 

УПИ VI-548, находящ се в кв.1 и засегнатите от изменението съседни УПИ - 

УПИ V-549, VII-Озеленяване, Х-547 и XI-546, находящи се в кв.1 

С проекта се предвижда обособяване на нова улична отсечка от о.т. 3 през нови о.т. 3а до о.т. 10а. с 

която квартал 1 се разделя на два квартала 1 и 1А. Гореописаните УПИ се видоизменят съгласно скицата 

предложение, като: 

УПИ VI-548, V-549, XI-546, новообразуваните УПИ XVI - площад и XVII-547, остават в кв.1 

УПИ VII-Озеленяване и площад и Х-547 попадат в нов кв.А. 

 

С проекта не се променя отреждането на засегнатите УПИ за „нискоетажно жилищно застрояване” 

и „Озеленяване“. Отреждането на новообразуваните УПИ е за „нискоетажно жилищно застрояване“ 

 

Изменението се одобрява съгласно изготвените графични материали и обяснителни записки на 

приложените проекти, неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

 



 



 



 



 

                                                                                         

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№3 

 

по протокол №24 от 26.08.2021 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка  с вх. № 108 / 18.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на       

Община Върбица, относно: Приемане на Програма и план за действие за овладяване на популацията на 

безстопанствени кучета на територията на 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.23 от ЗМСМА, 

 

 

 

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

                         

                                                                            РЕШЕНИЕ:№3 

 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.40, ал.3, от Закона за защита на животните  

Общински съвет Върбица  приема предложеният проект на Програма и план за действие за овладяване 

на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Върбица.  

 

  Приложение:   

1. Проект на Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствени 

кучета на територията на община Върбица.  

2. Мотиви към Проект на Програма и план за действие за овладяване на популацията на 

безстопанствени кучета на територията на община Върбица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
 

  



 

ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ 

КУЧЕТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА  ВЪРБИЦА 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Приета с Решение № …….. по Протокол № ….. от ……………….. 

на Общински съвет – Върбица 
 

 

 

 

 

 

 
Съдържание  

 

І. Цел и задачи на програмата 

1. Цел на програмата 

2. Задачи на програмата 



 

ІІ. Очаквани резултати 

 

ІІІ. Анализ на обстановката 

1.Описание и причини за възникване на проблема 

2. Оценка на състоянието и динамиката на популацията на безстопанствените кучета 

 

ІV. Мерки за овладяване на популацията на безстопанствените кучета  

 

1. Преброяване на безстопанствените кучета  

2. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез масова 

кастрация 

3. Мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за животни, 

зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като компаньони.  

4. Мерки за подпомагане на изграждането на регионални приюти за безстопанствени кучета. 

 

V. Участници в програмата 

 

VІ. Източници на финансиране 

 

VІІ. План за действие към програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Върбица  

Допълнителни разпоредби 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на 

Община Върбица 

 

Настоящата програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Върбица се разработва на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за защита 

на животните (ЗЗЖ) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) по отношение на грижата за 

безстопанствените животни и начините за трайно намаляване на тяхната популация и Наредба 

№4/01.02.2021 г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България. 



Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни 

измерения – хуманно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и 

екологични. За да се реши проблемът е необходимо да се приложи единен метод във всички населени 

места на територията на община Върбица, строг контрол върху търговията и размножаването на 

домашни кучета; кастрация и връщане по места на безстопанствените кучета. 

 

І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Цел на програмата 

 

Целта на тази програма е, чрез прилагане на комплекс от мерки да се овладее популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Върбица, постепенно да се намали техния брой до 

количества, гарантиращи безопасността и здравето на хората, повишаване културата на отглеждане на 

домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация. Управление и намаляване на 

популацията от безстопанствени кучета по ефективен начин чрез масова кастрация.  

 

2. Задачи на програмата 

 

1. Масова кастрация на безстопанствените кучета  във всички населени места на територията на 

Община Върбица и връщане по места на кучетата, които не представляват опасност за обществото и не 

показват агресивно поведение; 

2.   Стимулиране на кастрацията на домашни кучета; 

3. Завишаване контрола върху отглеждането на домашни кучета – търговия и размножаване; 

4.  Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на 

домашни кучета; 

5. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания. 

6. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината.  

 

ІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 С прилагането на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Върбица се очакват следните резултати: 

1.Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху 

тяхната популация на територията на Общината; 

 2.Намаляване рисковете от разпространение на заболявания, пренасяни от безстопанствени 

кучета, чрез провеждането на обезпаразитяване и ваксинация; 

 3. Увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при 

отглеждането на домашни кучета. 

 4. Постигане на здравословна среда за гражданите на Община Върбица и подобряване хуманното 

отношение към животните. 

 

 

ІІІ. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА 

 

1. Описание и причини за възникване на проблема 

 

Високата степен на репродуктивност и оцеляване на вида са основни 

предпоставки за бързо увеличаване на популацията на безстопанствените кучета. 

В резултат на неконтролираното размножаване на домашните кучета, често пъти се 

появява нежелано потомство. Обикновено то бива изоставено на улицата, тъй като за тези 

кучета рядко има, предварително подсигурени нови, реални собственици, които да 

поемат, с необходимата отговорност, грижите по отглеждането на животните. Трудно 



осъзнато обаче е това, че наличието на кучета по улиците е основно причинено от хората и тяхната 

безотговорност. За да се появи на улицата, кучето е дошло от нечий дом. Собствениците на кучета не са 

достатъчно запознати с изискванията на тези животни по отношение на грижите при отглеждането им и 

при първите срещнати трудности животното или неговото потомство е изоставено на улицата. Малцина 

са тези, които са запознати с биологията на вида и които си дават реална сметка за това каква вреда 

може да нанесем с едно единствено изоставено на улицата куче. Съществен проблем е невъзможността 

за идентифициране на собственици, които са изоставали животните на грижите на обществото. 

Наличието на бездомни кучета в едно населено място води до сериозни последици за жителите. 

Необезпаразитените и неваксинирани животни пренасят различни болести, опасни за човека, като 

ехинококоза, марсилска треска, лаймска болест, бяс и др.  

Особено важно е да се осъзнае, че бездомните животни са плод на нашата безотговорност. Те са 

се превърнали в проблем, защото обществото е допуснало тяхната поява по улиците. Популацията се 

попълва и от изгубени или избягали домашни животни, както и от новопридошлите кучета от различни 

райони. 

Липсата на приют на територията на Община Върбица и в близките съседни общини, както и 

липсата на места в изградените такива институции, прави невъзможно поетапното настаняване на 

бездомните кучета и изтеглянето им от улицата. 

За решаването на проблема с безстопанствените кучета са необходими адекватни и своевременни 

контролни мерки върху собствениците на домашни любимци, изграждането на общи цели, полагането 

на общи усилия и воля, добра координация и комуникация между институциите.  

Подходът за установяване на контрол върху популацията на безстопанствените кучета, заложен в 

ЗЗЖ, включва тяхното залавяне, кастрация и връщане по местата на залавянето им, чиято цел е да спре 

цикличния процес по запълване на освободените места. Кастрирането на кучетата и връщането им по 

местата, от които са заловени няма да позволи освобождаване на ниши, защото ще са запълнени с 

животни, които не се възпроизвеждат, което ще доведе до блокиране на раждаемостта. Принципът на 

масовата кастрация е в основата и на Националната програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България, приета с Решение № 136 от 14.03.2019 

г. на Министерски съвет и Наредба №4/01.02.2021 г. за нейното прилагане.  

 

2. Оценка на състоянието и динамиката на популацията на безстопанствените кучета 

 

При започване изпълнението на Националната програма и във връзка с динамиката на 

популацията, се извършва преброяване на безстопанствените кучета на територията на всяка община в 

страната, за получаване на реална информация за популацията на безстопанствените кучета. 

Преброяването започва с уведомление от Министъра на земеделието, храните и горите до Кметовете на 

общини със заложен в него срок. 

След получаване на уведомлението, Кмета на общината издава Заповед за извършване на 

преброяването, което се извършва от представители на общината, организации за защита на животните 

или от други юридически лица и физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната 

медицина, при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.  

Преброяването се извършва веднъж на две години в периода март-юни или септември-ноември. 

При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на 

собственик, като се отчита приблизителна възраст, пол , видимо здравословно състояние и наличието 

или липсата на маркировка за извършена кастрация. 

 

Примерна методика за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на 

територията на Република България: За успешното прилагане на методиката на преброяване на 

безстопанствените кучета е необходимо наличието на определена информация за съответната 



община: обща дължина на пътната мрежа (в км.) и/или общ брой на жилищните сгради и/или брой на 

улиците. При липса на достатъчно данни може да бъде използван и само един от изброените 

критерии, като за най-надежден се счита дължината на пътната мрежа на територията на 

населеното място. По време на самото преброяване всеки екип обикаля улиците на населеното място 

и отчита броя на забелязаните животни за изминатото разстояние /брой сгради/ брой улици. 

Данните се записват и отчитат, като след обобщаването им по формула на принципа на простото 

линейно уравнение се изчислява общият брой на безстопанствените животни въз основа на общата 

пътна мрежа /общ брой жилищни сгради/ общ брой на улиците. Пример: Ако дължината на пътната 

мрежа на територията на съответната община е 100 км, преброени са 75 кучета на изминато 

разстояниеот 75 км, то общия брой на кучетата в населеното място е 100. По същия начин се 

изчислява и преброяване спрямо общия брой на жилищните сгради или брой на улиците. Допустимата 

грешка е +/- 10%. За постигане на по-точни резултати се препоръчва покриване на по-голяма 

територия на населеното място. От значение е преброяването да се извършва при подходящи 

метеорологични условия, съобразени с етологичните особености на вида. 

 

ІV. МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

 1. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината  

1.1 За прилагане на Националната програма се извършва преброяване на безстопанствените кучета на 

територията на съответната община. 

1.2 В срок до 20 януари на съответната календарна година министърът на земеделието, храните и горите 

изпраща уведомление до кметовете на общини за започване преброяването на безстопанствените кучета 

на територията на страната. В уведомлението се определя срок за провеждане на преброяването. 

1.3 Уведомлението се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и 

горите (МЗХГ) и на Националното сдружение на общините в Република България.  

1.4 Кметът на общината или определено от него длъжностно лице организира и контролира 

преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината.  

1.5 Преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните 

или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната 

медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.  

1.6 В преброяването не се допускат да участват лица, извършващи кастрация и обработка на кучетата по 

Националната програма на територията на съответната община.  

1.7 Лицата определени за извършване на преброяването, се обявяват на интернет страницата на 

общината.  



1.8 Преброяването се извършва по методика, одобрена от кмета на общината, като може да се използва 

примерната методика за преброяване на безстопанствените кучета на територията на Република Българи 

съгласно Националната програма.  

1.9 При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие 

на собственик и се отчитат приблизителната възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличието 

или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.  

1.10 В срок от 20 работни дни след приключване на преброяването се съставя общ протокол за 

безстопанствените кучета на територията на общината, който включва:  

- използвана методика; 

- име/наименование на лицата, извършили преброяването;  

- данни за разпределение на кучетата по населени места/квартали; 

- данни за общия брой на кучетата с характеристики;  

- Протоколът от преброяването се одобрява от кмета на общината и се публикува на интернет 

страницата на общината. 

1.11 До 1 март на годината, следваща преброяването, протоколът се изпраща в съответната областна 

дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), която обобщава данните от протоколите на всички общини 

на територията на областта и изпраща информацията на Българската агенция по безопасност на храните 

(БАБХ) в 3-дневен срок от изготвянето й. 

1.12 В срок до 30 работни дни от получаване на информацията от всички ОДБХ в БАБХ се изготвя 

обобщен доклад, който се публикува на интернет страницата на агенцията и се изпраща в МЗХГ. 

1.13 Преброяването на безстопанствените кучета се извършва в периода март - юни или септември – 

ноември и се извършва веднъж на всеки две години до приключване изпълнението на Националната 

програма. 

 

2. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез 

масова кастрация 

2.1 Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица, в сътрудничество с 

организации за защита на животните подготвят и провеждат изпълнението на дейностите по залавяне, 

кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените 

безстопанствени кучета.  

2.2 За тези дейности, на интернет страницата на съответната община се публикува обявление с 

информация и възможност за заявяване на участие в извършването им.  

2.3 Залавянето и връщането по места на обработените безстопанствени кучета се извършват от 

екипи или доброволци по начин и при условия, които гарантират опазване здравето на животните и 

причиняване на минимално страдание. 

2.4 В екипите се включват лица, които са преминали курс по защита и хуманно отношение към 

животните с издадено удостоверение за преминатото обучение. Всеки екип се ръководи и контролира от 

ветеринарен лекар. 



2.5 Всяка община осигурява екип/и за залавяне, които координират действията си с доброволците 

по места. 

2.6 Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно: 

 - годишен график, одобрен от кмета на общината, който включва: районите и местата за залавяне 

на безстопанствените кучета; срок за извършване на залавянето в съответния район/място; списък на 

лицензираните превозни средства, използвани за транспортиране на заловените кучета; списък на 

ветеринарномедицински амбулатории, в които ще се извършват кастрациите и следоперативният 

престой; залавянето се извършва и въз основа на сигнал, подаден до общината; 

ветеринарномедицинските дейности по Националната програма и общинската програма включват:  

1. кастрация;  

2. маркиране;  

3. външно и вътрешно обезпаразитяване (включително за ехинококоза);  

4. ваксинация срещу бяс;  

5. издаване на паспорт.  

2.7 За извършване на ветеринарномедицинските дейности екипите и доброволците предоставят 

заловените безстопанствени кучета на ветеринарномедицинските заведения, които имат сключен 

договор с кмета на общината за изпълнение на дейностите по общинската програма с:  

1. приемно-предавателен протокол съгласно Приложение № 1, когато се предоставят от екип по 

залавяне;  

2. информационен талон № 1 за залавяне, приемане и връщане на безстопанствените кучета 

съгласно приложение № 2, когато се предоставят от доброволец.  

 2.8 Документите се издават в три екземпляра - един за екипа/доброволците, един за 

ветеринарномедицинското заведение и един за съответната община, с вписани данни за заловените 

безстопанствени кучета. 

 2.9 Представителят на ветеринарномедицинското заведение предприема незабавни мерки за 

установяване на данни за наличие или липса на регистрация на кучето. 

2.10 В случай на налична регистрация на кучето управителят уведомява собственика му. При 

невъзможност на собственика на кучето да се яви в същия ден кучето се транспортира до най-близкия 

приют за безстопанствени кучета. При неявяване на собственика в 7-дневен срок от уведомлението 

кучето се кастрира, маркира, обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и се предоставя на нов собственик. 

Неосиновените кучета с установена регистрация се връщат по местата на залавянето им. 

2.11 Представителят на ветеринарномедицинското заведение вписва кучетата в интегрираната 

информационна система на БАБХ - ВетИС, а ветеринарният лекар, извършил ветеринарномедицинските 

манипулации, ги отразява с подпис и печат в паспортите.  

2.12 Ветеринарномедицинските заведения разполагат с подходящи помещения за осигуряване на 

следоперативен престой, съобразени с физиологичните и поведенческите нужди на съответния вид 

животни съгласно нормативните изисквания за хуманно отношение към животните.  

2.13 На заловените и обработени кучета се осигурява престой във ветеринарномедицинско 

заведение най-малко 24 часа за следоперативно възстановяване.  

2.14 Кучетата се изписват от ветеринарномедицинското заведение за връщане по места, след 

преглед от ветеринарен лекар.  

2.15 Ветеринарните лекари удостоверяват извършените ветеринарномедицински дейности чрез: 

1. вписването им в амбулаторен дневник по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ, с 

данни за всяко куче. Попълване на информационен талон № 2 за извършване на ветеринарномедицински 

дейности на безстопанствено куче, съгласно приложение № 3.  



2.16. До 15-то число на всеки месец ветеринарните лекари представят на кмета на общината 

копия от документите изготвени през предходния месец.  

2.17 След извършване на ветеринарномедицинските дейности и преценка на продължителността 

на следоперативния престой от ветеринарния лекар, извършил кастрацията на кучетата, същите се 

връщат на местата на тяхното залавяне.  

2.18 Не се допуска връщане на кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в 

близост до площадки за игра на деца, съгласно чл. 48 от Закона за защита на животните.  

2.19 В случаите на чл. 48 от Закона за защита на животните или при болни и нуждаещи се от 

продължително лечение кучета същите се настаняват във временни приюти.  

2.20 Представителят на ветеринарномедицинските заведения представят в съответната ОДБХ 

списък с идентификационните номера на кастрираните, обезпаразитените, ваксинираните, 

идентифицирани и въведени във ВетИС безстопанствени кучета в срок до 15 декември на текущата 

година. След проверка във ВетИС за съответствие на данните със списъка ОДБХ изготвя справка за 

идентифицирани и въведени във ВетИС безстопанствени кучета и заедно със списъка я предоставя на 

съответната община. 

2.21 При установени несъответствия на данните списъците се връщат на представителя на 

ветеринарномедицинското заведение за тяхното отстраняване.  

2.22 Граждани и организации за защита на животните могат да заявят писмено в съответната 

община желанието си за поемане на грижите за върнатите по места кучета.  

2.23 Гражданите и организациите са длъжни да:  

1. подпишат декларации по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните;  

2. обезпаразитяват на всеки три месеца и реваксинират срещу бяс, веднъж годишно, върнатите по 

места кучета и да съхраняват паспортите им;  

3. спазват изискванията по чл. 50 от Закона за защита на животните. 

2.24 При сигнал за агресивно поведение на куче се извършва проверка от общината с участието 

на регистрирани/официални ветеринарни лекари, като могат да участват и представители на 

организации за защита на животните. 

2.25 При липса на граждани и организации, заявили желание за грижи за безстопанствените 

кучета, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на общината. 
 

3. Мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за животни, 

зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като компаньони.   

В Република България има законова забрана за търговия с кучета от нерегистрирани обекти. 

Въпреки това, на лице е голямо по обем нерегламентирано размножаване, нелегален внос и търговия на 

кучета. Тази дейност продължава да ощетява както обществото така и държавата. Чрез постоянното 

„захранване“ на популацията от безстопанствени кучета, и чрез несъбраните и неплатени данъци. 

Нерегламентираното развъждане и внос се извършват без надлежния ветеринарномедицински контрол и 

представляват опасност за здравето на хората и животните на територията на Република България.  

Особено голям проблем през последните години е осъществяването на търговия и подаряване на 

кучета чрез интернет-сайтовете. Тази практика драстично продължава да се разширява, поради липсата 

на регистрация, което от своя страна лишава компетентните органи от възможността да осъществяват 

контрол и да налагат санкции. С това се задълбочава ситуацията с нарастване на броя на 

безстопанствените кучета.  



Ситуацията продължава да се задълбочава и броя на безстопанствените кучета продължава да расте. 

Поради този фактор се налага активизирането на обществената намеса и повишаването на  

информираността на гражданите за изпълнение на задълженията и контрола в тази област.За 

ограничаване на подобен тип дейности би спомогнало своевременното уведомяване на  Областните 

дирекции по безопасност на храните, като лицата, които подаряват или придобиват кучета следва да 

предоставят данни за новия собственик и за самото куче (име, пол, дата на раждане, паспорт, извършени 

ваксинации, данни за родителите на кучето). 

Търговия с кучета се осъществява само в развъдници и зоомагазини, регистрирани по реда на чл. 

137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Контролът върху развъдниците, зоомагазините и 

пазарите за животни се извършва съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на животните и чл. 7, ал. 1 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност. Мерките за контрол се провеждат съгласно чл. 59 - 61 от 

Закона за защита на животните. В програмата по чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните се 

включват информационни кампании за гражданите и се определят тяхната честота и форма на 

изпълнение. Информационните кампании могат да обхващат следните теми:  

1. прилагане на действащото законодателство по отношение на домашните и безстопанствените 

кучета;  

2. прилагане на действащото законодателство в областта на контрола върху развъдниците, 

търговците на кучета, пазарите за животни, зоомагазините и собствениците на кучета; 

 3. административнонаказателна отговорност, принудителни мерки и санкции при неизпълнение 

на задължения, свързани с безстопанствените кучета и отглеждането на домашни кучета;  

4. ползата от мерките по Националната програма и нейното прилагане, рисковете и предпазването 

от зоонози, включително от ехинококоза;  

5. насърчаване на кастрацията и регистрацията на домашните кучета;  

6. ползата от кастрацията и връщането по места на безстопанствените кучета;  

7. възможности за осиновяване на безстопанствени кучета;  

8. изпълнение на задълженията при отглеждане на домашни кучета;  

9. агресивността при безстопанствените и домашните кучета и справяне с проблема.  

Информационните кампании могат да се осъществяват в сътрудничество със:  

1. областните дирекции по безопасност на храните;  

2. областните колегии към Българския ветеринарен съюз;  

3. управителите на приюти;  

4. неправителствените организации за защита на животните. 

Тези кампании целят задълбочено запознаване с проблема, с действащата нормативна база и 

насърчаване на гражданската активност. Само чрез намеса от страна на обществото могат да се 

постигнат добри резултати. Информираността ще спомогне гражданите да регистрират своите домашни 



кучета, като предпочетат да кастрират своите домашни любимци. При  извършването на  

нерегламентирана търговия с кучета или при подаряване, да уведомяват компетентните органи, за да 

могат те да осъществят нужния контрол. Следва да се засили обществената намеса, като всеки 

гражданин, който забележи нарушение и неспазване на изискванията да сигнализира своевременно 

държавните органи, които да осъществят своите правомощия и да предприемат необходимите мерки. 

Чрез засилване на контрола в тази област, чрез адекватни мерки и налагане на санкции могат да се 

постигнат задоволителни резултати за справяне с проблема. 

 

 

4. Мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за безстопанствени кучета 

Регионални приюти могат да бъдат изграждани и/или стопанисвани от:  

1. две или повече съседни общини в рамките на сключено споразумение за сътрудничество 

съгласно глава осма от Закона за местното самоуправление и местната администрация;  

2. организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел;  

3. съвместно от община и организация за защита на животните, регистрирана по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, или община и регистрирано ветеринарномедицинско заведение.  

За изграждане на приютите се спазват следните условия:  

1. на територията на участващите общини няма изградени общински или частни приюти или са с 

недостатъчен капацитет;  

2. на територията на участващата община е извършено най-малко едно преброяване на 

безстопанствените кучета в рамките на последните 3 години.  

Изграждането на регионални приюти може да бъде подпомагано чрез:  

1. предоставяне на терени и сгради - държавна и общинска собственост;  

2. предоставяне на целеви трансфери по бюджетите на общините в рамките на средствата по 

държавния бюджет за периода на одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза; 

за периода извън нея посочените стойности за изпълнение на целите имат прогнозен характер;  

3. изготвяне и прилагане на национални механизми за финансиране и подкрепа;  

4. включване на мерки за кандидатстване по европейските фондове;  

5. включване в проекти, финансирани от Европейската комисия, и по международни програми и 

проекти;  

6. изработване на типов проект за изграждане на регионален приют.  

Регионалните приюти се изграждат след обявено блокиране на раждаемостта на територията на 

цялата страна. Блокирането на раждаемостта се констатира, когато за последните две години общините 

са представили отчети на БАБХ, че безстопанствените кучета на улицата във фертилна възраст са 



кастрирани, домашните кучета са регистрирани и редовно се провежда профилактика на върнатите по 

местообитание кучета. Блокирането на раждаемостта на територията на цялата страна се обявява със 

заповед на изпълнителния директор на БАБХ въз основа на годишните отчети за изпълнение на 

общинските програми. След блокиране на раждаемостта безстопанствените кучета се изтеглят от 

улицата поетапно и се настаняват в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно 

отглеждане. Регионалните приюти отговарят на изискванията на глава IV, раздел I на Наредба № 41 от 

2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци 

с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (ДВ, бр. 1 от 2009 г.). 

 

V. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

 

                МЕСТНА ВЛАСТ 

 

             1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

             1.1.  Общинският съвет приема, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ, общинска програма, която е в 

съответствие с националната, както и план за действие за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета в общината. 

.  

2. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

            2.1. Поддържане на електронен регистър на кучетата – домашни и безстопанствени.  

            2.2. Популяризиране на дейността по програмата. 

            2.3. Приема сигнали и жалби на граждани и организации.  

            2.4. Събиране на местната такса за притежаване на домашно куче; осигуряване на сигурен 

механизъм за разходване на средствата, събрани от „такса за притежаване на куче” само и единствено за 

мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета, т.е. за дейностите заложени в 

настоящата програма.  

           2.5. Контрол върху собствениците на домашни кучета.  

           2.6. Съвместна работа с практикуващи ветеринарни лекари, доброволци, граждански сдружения и 

организации за защита на животните.  

  

3. ПРАКТИКУВАЩИ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ  

 

Стриктно спазване изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и подзаконовите нормативни актове за 

ветеринарна регистрация, маркиране/идентификация на домашните кучета и отчетност пред общината и 

ОДБХ-Смолян (Областна дирекция Безопасност на храните), разясняване ползите от идентификацията, 

кастрацията  и обезпаразитяването на домашни кучета.   



 

           4. ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ И ДРУГИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

✓ Разяснителни и информационни кампании; обучителни програми в училищата; обучение на 

собственици на домашни кучета.  

✓ Съдействие на местната власт. 

✓ Организират и провеждат задомителни кампании.  

 

5.  МЕДИИ   

Активен партньор в дейността по изпълнение на мерките и задачите по програмата следва да бъдат 

медиите:  

➢ Активно популяризиране на мерките, заложени в „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Върбица. 

➢ Коректно отразяване на резултатите по изпълнение на програмата.   

 

6.  ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА  

Активен и незаменим участник в изпълнението на програмата трябва да е всеки гражданин на община 

Върбица.  

 

VІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ  

• Общински бюджет. 

• Постъпления от такса за притежаване на куче, съгласно чл. 175 от ЗВМД и чл. 116 от ЗМДТ.  

• Дарения – дарения на граждани, фирми, организации за защита на животните и неправителствени 

организации. 

• От спечелени проекти по оперативни програми и др.  

  

VІІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ВЪРБИЦА   

 

№ 

по 

ред 

Действия Изпълнители Срок Необходими 

финансови 

средства 

Източници на 

финансиране 

 

1. Регистрация на домашните кучета и контрол над собствениците 

1.1 Поддържане и системно 

въвеждане на 

Община Постоянен  Общински 

бюджет 



информацията в 

“Електронен регистър на 

домашните любимци” на 

община Върбица 

1.2 Ежегодно събиране на 

такса за притежание на 

куче по Закона за 

ветеринарномедицинска 

дейност 

Община Постоянен  Общински 

бюджет 

1.3 Използване на 

приходите, постъпващи в 

общинския бюджет от 

събраните такси, за 

мероприятия, свързани с 

намаляване броя на 

безстопанствените 

кучета, съгласно чл. 175, 

ал. 3 от ЗВМД. 

Община Постоянен  Общински 

бюджет и др. 

1.4 Организиране и 

провеждане на 

съвместни 

проекти/кампании по 

кастрация, 

обезпаразитяване, 

маркиране и пр. на 

домашни кучета. 

Община Ежегодно Ще бъдат 

уточнени в 

хода на 

реализацията 

на програмата 

Общински 

бюджет 

1.5 Увеличаване на 

приходите от “такса за 

притежание на куче”, 

чрез осъществяване на 

безплатна маркировка на 

домашни кучета чрез 

микрочип – 

икономически доказана 

ефективност. 

Община Постоянен  Общински 

бюджет 



 

 

 

 

 

2. Кастрация, ваксиниране, обезпаразитяване, марки 

2.1 Установяване на 

безстопанствените 

кучета на територията 

на община Върбица, 

чрез ел. регистър. 

Община Постоянен  Общински 

бюджет 

3. Регистрация на безстопанствени кучета 

3.1 Поддържане на ел. 

регистър за 

постъпващите и 

обработени 

безстопанствени 

животни 

Община Постоянен  Общински 

бюджет 

3.2  Издаване на 

ветеринарномедицински 

паспорт за всяко 

обработено куче 

Община Постоянен  Общински 

бюджет 

4. Кампании за подобряване чистотата на околната среда в общината 

4.1  Определяне на места 

забранени за разходка 

на кучета 

Община Постоянен  Общински 

бюджет 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. "Безстопанствено куче" е всяко изоставено, изгубено, родено на улицата или домашно куче, оставено 

на 

обществено място без надзор. 

2. "Временен приют" е приют, в който се настаняват за отглеждане кучета, на които са извършени 

ветеринарномедицинските дейности по чл. 12 от тази наредба и които не могат да се върнат по местата, 

откъдето са взети съгласно чл. 48 от Закона за защита на животните, както болни и нуждаещи се от 

продължително лечение кучета. 

3. "Доброволец" е всяко лице, което по свое желание и безвъзмездно участва при залавянето и 

връщането по 

места на обработените безстопанствени кучета при изпълнение на Националната програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. 

4. "Осиновено куче" е безстопанствено куче, предоставено от приют за животни или неправителствена 

организация за защита на животни на лице за отглеждане като животно-компаньон. 

5. "Регионален приют" е приют, който обслужва територията на две или повече съседни общини, като 

осигурява поетапно настаняване за хуманно отглеждане и намиране на постоянен дом на обработени 

кучета след обявено доказано блокиране на раждаемостта на територията на цялата страна. 

 
 



 
 

 
 

 
Приложение 1 

 
Приемно-предавателен протокол № ......... 

1. Залавяне на безстопанствено куче. 

1.1. Имена на лицата от екипа, заловили кучето: 

………………………………………….......................................................................................... 

(собствено и фамилно име) 

1.2. Адрес за кореспонденция, телефон и e-mail за връзка с екипа: 

………….......................…………..............................................................................................…. 

………………..…...…………..................................................……………………………........... 

1.3. Адрес на залавяне: 

…………………………………...…………………………………................................................ 

(район, квартал, улица) 

1.4. Час на залавяне: …......................………………… 

1.5. Дата на залавяне: …………………........................ 

1.6. Транспорт до ветеринарномедицинското заведение за обработка (вид и № на МПС) 

………………………....…………………......................................……………………………….. 

1.7. Адрес на ветеринарномедицинското заведение: 

…………..…………..……………....………………...............................................................……. 

1.8. Данни за заловеното куче: 

- външни характерни белези: ……………………................…… 

- големина: ……………………………………………………….. 

- номер на временен нашийник: ………………...............……… 

- номер на транспондер (чип), татуировка 

(в случай че има такива): …...............………..............…..……... 

Подписи на членовете на екипа: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… Дата и час: ...................... 

2. Прием на кучето (попълва се от ветеринарния лекар) 

2.1. Ветеринарномедицинско заведение: 

……………………………………………………………………..................…………………… 

2.2. Адрес: …………………………………………………............................................……….. 

2.3. Ветеринарен лекар, приел кучето: ………....................................................................…... 

………………..…...…………...…………………......................................………………........... 

2.4. Статус на животното: ……………………..............................................................……...... 

………………..…...…………...…………………......................................………………........... 

2.5. Пол: .……………………… 

Дата: ……………………. 

Име, подпис и печат на ветеринарния лекар: 

………………...….…................................................……………………..................................... 

Имена и подписи на членовете на екипа: 

…………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………................ 

…………………………………………………..............................……………………………… 

(район, квартал, улица) 

3.2. Връщане в общински/частен приют (при необходимост от по-дълъг престой) 



Адрес на приюта: ……….....................................................……………………………………. 

……………………………….................................………………………………………………. 

Имена и подписи на членовете на екипа: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… Дата: .............………. г. 

Приложение 2 
 
Информационен талон № 1 за залавяне, приемане и връщане на безстопанствени 

кучета № ......... 

1. Залавяне на безстопанствено куче (попълва се от лицето, заловило кучето). 

1.1. Име на лицето, заловило кучето: 

……………...………………………..….................................................... 

(собствено и фамилно име) 

1.2. Адрес за кореспонденция: 

……………………………………..………....................…………………………………………… 

…………… 

1.3. Телефон за връзка и e-mailна лицето: 

…...……………..…...…………...…..........................……………. 

1.4. Адрес на залавяне: 

…………………………………...…………………………………....……………………………… 

…………… 

(район, квартал, улица) 

1.5. Час на залавяне: ……………………....................... 

1.6. Дата на залавяне: …………………....................... 

1.7. Транспорт до ветеринарномедицинското заведение за обработка (вид и № на МПС): 

………………………..............................................................……………………………………… 

…………... 

1.8. Адрес на ветеринарномедицинското заведение: 

…………..……........……..……………....………………………………………………………… 

……………. 

(район, квартал, улица) 

Подпис на доброволеца: 

……......………………….. 

Дата и час: ............................................ 

2. Прием на кучето (попълва се от ветеринарния лекар). 

2.1. Ветеринарномедицинско заведение: 

………………………………………............................................………………………………… 

……………. 

……………..…………………......................................................…………................................... 

.………... 

2.4. Статус на животното: 

……………………………………….........................…………………………….............................. 

................ 

2.5. Пол: ....……………………………......……………….. 

2.6. Данни за обработеното куче: 

- външни характерни белези: ………………...…………. 

- големина: ……………………………………….……..... 

- номер на временен нашийник: ………………...……… 

- номер на транспондер (чип), татуировка 

(в случай че има такива): …………………...............…... 

Дата: 

…………………………… 



Име, подпис и печат на ветеринарния лекар: 

…………………..................................................................….……................................…………… 

……. 

Име и подпис на доброволеца: 

………………...................................………..………………………….. 

Желая да осигуря 24 часа 

престой на кучето: Да Не 

Доброволец: 

3. Връщане на обработеното куче на място на залавяне (попълва се от лицето, което връща 

кучето). 

3.1. Адрес на връщане на кучето: 

………....................................................................................………… 

……………………………………………..............................................…………………………… 

……… 

(район, квартал, улица) 

3.2. Връщане в общински/частен приют (при необходимост от по-дълъг престой) 

Адрес на приюта: 

……………………………………………....……………………………………………… 

(район, квартал, улица) 

3.3. Име на лицето, върнало кучето: 

………………………………................................................................ 

3.4. Телефон за връзка и e-mailна лицето: 

……………………………………….......................................... 

Дата: …………………. г. Подпис: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение 3 
 
Информационен талон № 2 

за извършване на ветеринарномедицински дейности на безстопанствено куче № 

.............. 

1. Баркод с номер на електронния чип (тук се залепва единият екземпляр от баркода на електронния 

чип): 

………..………..........................………................................................................................………... 

2. Номер на ветеринарномедицински паспорт на кучето: 

………..………..........................………................................................................................………... 

3. Ветеринарномедицински дейности по дати: 

……………………………………………...……………………....................…………….……… 

… 

………………………………………………………….......................................…………………… 

. 

………………………………………………………….......................................…………………… 

. 

………………………………………………………….......................................…………………… 

. 

4. Здравен статус на животното след извършване на дейностите: 



…………………………………………………………….....……………………………………… 

… 

………………………………………………………….......................................…………………… 

. 

5. Здравен статус при изписване на животното: 

………………………………………………………………………………………..……………… 

… 

………………………………………………………………………….........................................… 

…. 

6. Име и адрес на лицето (доброволеца), на когото е предоставено кучето: 

.........……………................................................................................................................................ 

… 

Дата: …………………. г. Подпис и печат 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т  Ш У МЕН 
ул.“Септемврийско въстание”40,тел: 05391/21-31, факс 05391/21-05, obshtina@varbitsa.org 

 
 

 

 

МОТИВИ 
 

КЪМ ПРОЕКТ НА 

ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

 ОБЩИНА ВЪРБИЦА 
 

 

Причини и мотиви за приемане на Програма и план за действие за овладяване на популацията на 

безстопанствени кучета на територията на община Върбица: 

 Съгласно чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните, Общинските съвети приемат програма за 

изпълнение на националната програма и план за действие на съответната община, които отговарят на 

изискванията на наредбата по ал. 2. 

     На следващо място, кметовете на общини организират изпълнението на програмата и плана и ежегодно 

до 1 март внасят отчет за изпълнението на програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните.  

Приетите  Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията 

на Република България, както и  Наредба №4/2021 г. за прилагане на Национална програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България поставят правната рамката, на 

която трябва да съответства общинската програма. 

Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни измерения – 

хуманно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични. За да се реши 

проблемът е необходимо да се приложи единен метод във всички населени места на територията на община 

Върбица, строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета; кастрация и връщане по места на 

безстопанствените кучета. 

Целта на програмата е, чрез прилагане на комплекс от мерки да се овладее популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Върбица, постепенно да се намали техния брой до 

количества, гарантиращи безопасността и здравето на хората, повишаване културата на отглеждане на домашни 



кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация. Управление и намаляване на популацията от 

безстопанствени кучета по ефективен начин чрез масова кастрация.  

 
         Цели, които се поставят с приемане на програмата и плана към нея: 

Да се допълни местната подзаконова нормативна уредба, съобразено с нормативни актове от по-горна 

степен с национално значение – Закона за защита на животните, Национална програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, както и  Наредба №4/2021 г. за 

прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България. 

 

Очаквани резултати от приемане на програмата и плана към нея: 

-Масова кастрация на безстопанствените кучета  във всички населени места на територията на Община 

Върбица и връщане по места на кучетата, които не представляват опасност за обществото и не показват агресивно 

поведение; 

-Стимулиране на кастрацията на домашни кучета; 

-Завишаване контрола върху отглеждането на домашни кучета – търговия и размножаване; 

-Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на домашни кучета; 

-Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания. 

-Преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината.  

          Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба: 

 

За прилагане на наредбата не са необходими допълнителни финансови и други средства извън заложените в 

годишния бюджет на Община Върбица за овладяване на популацията на безстопанствените животни. 

 

        Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Законодателството на Европейския съюз не въвежда нови изисквания, които да бъдат транспонирани в 

Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община 

Върбица. 

 

 

                                                                                      

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№4 

 

по протокол №24 от 26.08.2021 г. на заседание на Общинския съвет 

       

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 109 / 19.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на 

Община Върбица, относно: Предложение за преобразуване на ОУ ,,Гео Милев”, с. Чернооково в 

защитено училище. 

 

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.23 и чл.17, ал.1 т. 3 от ЗМСМА, чл.54, ал.2,4 и 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл. 5 ал.1 от ПМС №121/23.06.2017 г. 



 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                              

                                                                      РЕШЕНИЕ:№4 

 

 

1. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в списъка със защитени 

училища ОУ ,,Гео Милев” с. Чернооково, община Върбица, област Шумен. 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението, имайки в предвид 

кратките срокове за изпълнение. 

 

 

 

Мотиви за предложението са следните:  

1. Училището гарантира прибирането и задържането на учениците от трите населени места, като 

броят на учениците се запазва. 

2. ОУ ,,Гео Милев” с. Чернооково се намира в планински район. Зимният период протича в много 

тежки условия. 

3. Сградата е масивна на два етажа, има 6 класни стаи, оборудван и обзаведен компютърен кабинет 

с нови компютри, с парна инсталация и пригодена училищни столова. В училището се обучават 

ученици от I до VII клас. Обучението е целодневно, на едносменен режим с организирано 

столово хранене. 

4. Всички ученици от I до VII клас са включени в целодневна организация на учебния ден като са 

сформирани три сборни групи – 2 група в начален етап и 1 група в прогимназиален етап. 

5. При закриване на ОУ ,,Гео Милев”, с. Чернооково близо 50 ученици от населените места 

Крайгорци, Чернооково и Божурово ще трябва да пътуват до град Върбица като това ще е най – 

близкото населено място с училище. Това ще доведе до отпадане на много ученици от 

образователната система, защото много родители ще вземат децата си в чужбина. 

6. В училището са създадени всички условия за достъп до качествено образование.  

          

 

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№5 

 

по протокол №24 от 26.08.2021 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка  с вх. № 110 / 19.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на 

Община Върбица, относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки и групи в образователните 

заведения на територията на община Върбица, обл. Шумен за учебната 2021/2022 година.   

 

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.23 ал.2, и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, 

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                                     РЕШЕНИЕ:№5 

 

 

Общински съвет дава съгласие да са сформират маломерни паралелки в ОУ,,Гео Милев“, 

с.Чернооково, както следва: в I клас със 7 ученици, в V клас със 7 ученици и слята паралелка VI и VII 

клас с 9 ученици.   

Ще бъдат осигурени от общинския бюджет допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес извън определените по стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4 - 7 

при спазване на изискването на чл. 68, ал. 3 от наредбата. 

 

Общински съвет Върбица дава съгласие да се сформират маломерни и слети паралелки в 

училищата и групите в детските градини на територията на община Върбица за учебната 2021/2022 

година, както следва: 

- ДГ ,,Детелина”, с.Ловец - 1;                 

- ДГ ,,Мир“, с. Маломир – 1;                           

- ДГ ,,Детски свят“, с. Иваново – 1;                                                                         

- ДГ ,,Снежанка“, с. Сушина – 1;             

- ДГ ,,Червената шапчица“, с. Менгишево – 1;       

- ДГ ,,Щастливо детство“, с. Нова Бяла река – 1; 

- ДГ ,,Щурче“, с. Тушовица – 1; 

- ДГ ,,Кокиче“, с. Бяла река – 2; 

- ДГ,,Младост“, с. Чернооково – 2; 

- ДГ ,,Славейче“,  гр. Върбица – 4;   

 

 

СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“,  гр. Върбица    544 ученици    26 паралелки 

8 самостоятелни паралелки I-IV клас с общ брой 151 ученици; 

6 самостоятелни паралелки V-VII клас с общ брой 127 ученици; 

1 маломерна паралелка  VIIв  клас с общ брой 17 ученици; 

5 профилирани паралелки VIII- XII клас с общ брой 121 ученици; 

1 маломерна XII б клас, с профил ,,Обществени науки” -  12 ученици; 

4 професионални паралелки VIII- XII клас с общ брой 104 ученици; 

1 маломерна XII а клас, професионална паралелка с професия с професия ,,Сътрудник в малък и 

среден бизнес”, специалност ,,Малък и среден бизнес” – 12 ученици. 

 

ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий“, с. Бяла река     147 ученици       10 паралелки 

4 самостоятелни паралелки III, V,VI и IX клас с общ брой 72 ученици; 

6 маломерни паралелки I, II, IV, VII,VIII, и X клас с общ брой 75 ученици. 

 

ОУ ,,Гео Милев“ с. Чернооково,       44 ученици   5 паралелки 

3 маломерни паралелки I, III и  V клас с общ брой 25 ученици; 

2 слети паралелки  II и IV,  VI и VII клас с общ брой 19 ученици. 

 

ОУ ,,Васил Левски“, с. Иваново      25 ученици     3  паралелки 

3 слети паралелки I и III, II и IV, V и VII  клас с общ брой 25 ученици 

 

 

 



                                                                             

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№6 

 

по протокол №24 от 26.08.2021 г. на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка  с вх. № 111 / 20.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  – кмет на 

Община Върбица, относно: Изпълнение на Бюджета на община Върбица област Шумен за периода от 

01.01.2020 год. до 31.12.2020 год. 

 

  

Резултати   от   поименно гласуване:  

 

     за   -  16 

 

1. Кадир Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед Юсуф  

4. Севдалин Алдинов 

5. Руфи Чуфадар 

6. Мехмед  Юсуфов 

7. Ердинч Исмаилов 

8. Мустафа Хюсеинов 

9. Мехмед Мехмед 

10. Енвер Исуф 

11. Стоян Димитров 

12. Мустафа Еминов 

13. Емил Димов 

14. Ерсин Хасанов 

15. Басри Басриев 

16. Радослав Чалъков 

 

    против   -   0;   

    въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

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

 

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                                        РЕШЕНИЕ:№6 

 

 

  ПРОЕКТО    РЕШЕНИЕ  
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 



ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН УТОЧНЕН ПЛАН И ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 
 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

 
 
                  На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, 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 
 
 

РЕШИ: 
 
 
1.Приема отчета по бюджета на Община  Върбица за 2020 година, както следва: 
1.1. По приходите в размер на 10 292 982, съгласно Приложение №  1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 560 879 лева в т.ч.: 
     1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на   5 948 564 лева. 

1.1.1.2. Получени трансфери от републиканския бюджет в размер на   126 590 лева. 
1.1.1.3. Получени трансфери от други министерства и ведомства в размер на 722 593 лева.      
1.1.1.4. Остатък  в лева по сметки от предходната  2019 год. в размер на 250 000 лева. 

     1.1.1.5. Наличност в лева по сметки в края на периода на 2020 год.в размер на – 559 050 лв. 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 618 050  в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни, неданъчни  приходи и общински такси в размер на 1 251 899 лева.  
1.1.2.2. Получена обща изравнителна субсидия в размер на 1 221 600 лева.   
1.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 557 900 

лева. 
1.1.2.4. Получени  трансфери от други министерства и ведомства в размер на  114 006 

лева. 
1.1.2.5. Предоставени трансфери на други министерства и ведомства в размер на                 

– 381 790 лева 
1.1.2.8. Остатък  в лева по сметки от предходната  2019 год. в размер 1 130 881 лева. 
1.1.1.10. Наличност в лева по сметки в края на периода  2020 год.в размер на – 50 449 лв. 

1.2. По разходите в размер на 10 292 982 лева, разпределени по функции, дейности и 
параграфи, съгласно Приложение № 2 и 3 
    1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 560 879 лева 

1.2.2. За местни дейности в размер на 3 618 163 лева. 
1.2.3. Дофинансиране на държавните дейности от общинските приходи в размер на 113 940 
лева. 
 
 
 
 

2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2020 г. поименен списък по обекти, 
видове разходи и източници на финансиране в размер на 502 609 лева., съгласно 
Приложение № 4,5 
3.Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от европейския съюз и националния 
фонд  
 

 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Отчет за касово изпълнение на приходите по бюджета по 
пълна бюджетна класификация за 2020 год. 

                                             2. Отчет за касово изпълнение на разходите по параграфи по 
бюджета по пълна бюджетна класификация за 2020 год. 
                                             3. Отчет за касово изпълнение на разходите по функции и 
дейности по бюджета по пълна бюджетна класификация за 2020 год.  
                                                        4. Поименен списък за придобиване на ДМА, НДМА и основен 
ремонт през 2020 год. финансиран с целева субсидия от републиканския бюджет                                                        
                                                        5. Поименен списък за придобиване на ДМА, НДМА и основен 
ремонт през 2020 год. финансиран със собствени бюджетни средства. 
                                                        6. Приходи и разходи на сметките за средства от европейския 
съюз и националния фонд  

 
 
            
 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:…………………………. 
                                                                                                                   /КАДИР  ХАСАН/ 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1             
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ КЪМ 31.12.2020 год.          

               

§§ под

-§§ 

НАИМЕНОВАНИ

Е 
държавни дейности дофинансиране  местни 

дейности 

 ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

   Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

ПЛАН ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

01-00 Данък върху доходите на 

физически лица: 

0 0  0 0  4 000 2 493 62 4 000 2 493 62,33 

 01-03 окончателен годишен 
(патентен) данък и 

данък върху 

таксиметров превоз на 

пътници 

0 0  0 0  4000 2493 62,33 4 000 2 493 62,33 

13-00 Имуществени и други местни 

данъци : 

0 0  0 0  353 000 378 296 107,17 353 000 378 296 107,17 

 13-01 данък върху 
недвижими имоти 

0 0  0 0  50000 34149 68,30 50 000 34 149 68,30 

 13-02 данък върху 
наследствата 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 13-03 данък върху 

превозните средства 

0 0  0 0  250000 283003 113,20 250 000 283 003 113,20 

 13-04 данък при придобиване 

на имущество по 

дарения и възмезден 

начин 

0 0  0 0  50000 59038 118,08 50 000 59 038 118,08 

 13-08 туристически данък 0 0  0 0  3000 2106 70,20 3 000 2 106 70,20 

20-00 Други данъци 0 0  0 0  200 -24  200 -24  

24-00 Приходи и доходи от 

собственост 

0 0  0 0  480 000 331 232 169 480 000 331 232 69,01 

 24-01 вноски от приходи на 

държавни (общински) 
предприятия и 

институции 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 24-04 нетни приходи от 
продажби на услуги, 

стоки и продукция 

0 0  0 0  150000 63365 42,24 150 000 63 365 42,24 

 24-05 приходи от наеми на 

имущество 

0 0  0 0  80000 22714 28,39 80 000 22 714 28,39 

 24-06 приходи от наеми на 

земя 

0 0  0 0  250000 245153 98,06 250 000 245 153 98,06 

 24-07 приходи от дивиденти 0 0  0 0  0 0  0 0  

 24-08 приходи от лихви по 
текущи банкови 

сметки 

0 0  0 0  0 0  0 0  



               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,0 

27-00 Общински такси 0 0  0 0  452 100 399 929 461 452 100 399 929 88,46 

 27-01 за ползване на детски 

градини 

0 0  0 0  0 30203  0 30 203  

 27-04 за ползване на 

домашен социален 

патронаж и други 

общински социални 

услуги 

0 0  0 0  0 22383  0 22 383  

 27-05 за ползване на пазари, 

тържища, панаири, 

тротоари, улични 
платна и др. 

0 0  0 0  50000 22106 44,21 50 000 22 106 44,21 

 27-07 за битови отпадъци 0 0  0 0  300000 260730 86,91 300 000 260 730 86,91 

 27-10 за технически услуги 0 0  0 0  30000 17058 56,86 30 000 17 058 56,86 

 27-11 за административни 

услуги 

0 0  0 0  70000 45440 64,91 70 000 45 440 64,91 

 27-17 за притежаване на 

куче 

0 0  0 0  100 113 113,00 100 113 113,00 

 27-29 други общински такси 0 0  0 0  2000 1896 94,80 2 000 1 896 94,80 

28-00 Глоби, санкции и 

наказателни лихви 

0 0  0 0  50 000 23 204 46 50 000 23 204 46,41 

 28-02 глоби, санкции, 

неустойки, 
наказателни лихви, 

обезщетения и начети 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 28-09 наказателни лихви за 

данъци, мита и 

осигурителни вноски 

0 0  0 0  50000 23204 46,41 50 000 23 204 46,41 

36-00 Други приходи 0 0  0 0  2 000 627 31 2 000 627 31,35 

 36-19 други неданъчни 

приходи 

0 0  0 0  2000 627 31,35 2 000 627 31,35 

37-00 Внесени ДДС и други данъци 

върху продажбите  

0 0  0 0  -43 000 -36 106 170 -43 000 -36 106 83,97 

 37-01 внесен ДДС (-) 0 0  0 0  -30000 -24812 82,71 -30 000 -24 812 82,71 

 37-02 внесен данък върху 

приходите от 
стопанска дейност на 

бюджетните 

предприятия (-) 

0 0  0 0  -13000 -11294 86,88 -13 000 -11 294 86,88 

40-00 Постъпления от продажба на 

нефинансови активи  

0 0  0 0  907 000 151 411 16,69 907 000 151 411 16,69 

 40-22 постъпления от продажба на сгради     0 24334  0 24 334  



 40-30 постъпления от 

продажба на 
нематериални 

дълготрайни активи 

0 0  0 0  7000 0 0,00 7 000 0 0,00 

 40-40 постъпления от 

продажба на земя 

0 0  0 0  900000 127077 14,12 900 000 127 077 14,12 

45-00 Помощи и дарения от 

страната 

0 0  0 0  500 837 167 500 837 167,40 

 45-01 текущи помощи и 
дарения от страната 

0 0  0 0  500 837 167,40 500 837 167,40 

ВСИЧКО 99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, 

ПОМОЩИ  И  ДАРЕНИЯ 
0 0 0 0 0 0 2 201 800 1 251 899 1 168 2 205 800 1 251 899 56,75 

               
 ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ        

§§ под-

§§ 
НАИМЕНОВАНИЕ държавни дейности дофинансиране  местни 

дейности 

 ОБЩО ЗА ОБЩИНА  

   Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

ПЛАН ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

31-00 Трансфери между бюджета 

на бюджетната организация 

и ЦБ (нето) 

6 082 544 6 075 154 99,88 0 0 0 1 779 500 1 779 500 100,00 7 862 044 7 854 654 99,91 

 31-10 трансфери от/за ЦБ (+/-

) 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 31-11 обща субсидия и други 
трансфери за държавни 

дейности от ЦБ за 

общини (+) 

5948564 5948564 100,00 0 0  0 0  5 948 564 5 948 564 100,00 

 31-12 обща изравнителна 

субсидия и други 

трансфери за местни 
дейности от ЦБ за 

общини (+) 

0 0  0 0  1221600 1221600 100,00 1 221 600 1 221 600 100,00 

 31-13 получени от общини 

целеви субсидии от ЦБ 
за капиталови разходи 

(+) 

0 0  0 0  557900 557900 100,00 557 900 557 900 100,00 

 31-18 получени от общини 

трансфери за други 
целеви разходи от ЦБ 

чрез  кодовете в 

СЕБРА 488 001 ххх-х 

56220 56220 100,00 0 0  0 0  56 220 56 220 100,00 

 31-28 получени от общини 

трансфери за други 

целеви разходи от ЦБ 
чрез кодове в СЕБРА 

488 002 ххх-х 

77760 70370 90,50 0 0  0 0  77 760 70 370 90,50 

 31-20 възстановени 

трансфери за ЦБ (-) 

0 0  0 0  0 0  0 0  

61-00 Трансфери между бюджети 

(нето) 

722 593 722 593 100,00 0 0 0 -355 894 -237 784 66,81 366 699 484 809 132,21 

 61-01 трансфери между 

бюджети - получени 
трансфери (+) 

514399 514399 100,00 0 0  144006 144006  658 405 658 405 100,00 

 61-02 трансфери между 

бюджети - 

0 0  0 0  -499900 -381790 76,37 -499 900 -381 790 76,37 



предоставени 

трансфери (-) 

 61-05 трансфери от МТСП по 

програми за 

осигуряване на заетост 

(+/-) 

208194 208194 100,00 0 0  0 0  208 194 208 194 100,00 

 61-09 вътрешни трансфери в 
системата на 

първостепенния 

разпоредител (+/-) 

0 0  0 0  0 0  0 0  

62-00 Трансфери между бюджети и 

сметки за средствата от ЕС 

(нето) 

0 0  0 0 0 0 -2 848 0 0 -2 848  

 62-01 - получени трансфери 
(+/-) 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 62-02 - предоставени 

трансфери (+/-) 

0 0  0 0  0 -2848  0 -2 848  

63-00 Трансфери между сметки за 

средствата от ЕС (нето) 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 63-01 - получени трансфери 

(+/-) 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 63-02 - предоставени 

трансфери (-) 

0 0  0 0  0 0  0 0  

64-00 Трансфери от/за държавни 
предприятия и други лица, 

включени в КФП 

0 0  0 0 0 9 973 9 973 100,00 9 973 9 973 100,00 

 64-01 - получени трансфери 
(+) 

0   x   9973 9 973 100,00 9 973 9 973 100,00 

ВСИЧК

О 

99-99 III. ВСИЧКО 

ТРАНСФЕРИ 

6 805 137 6 797 747 99,89 0 0 0 1 433 579 1 548 841 108,04 8 238 716 8 346 588 101,31 

               

               

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



               

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ             
 74-00 Получени/предоставе

ни временни 

безлихвени заеми 

от/за ЦБ (нето) 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 75-00 Временни безлихвени 

заеми между бюджети 

(нето) 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 76-00 Временни безлихвени 

заеми между бюджети 

и сметки за 

средствата от ЕС 

(нето) 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 77-00 Временни безлихвени 

заеми между сметки 

за средствата от ЕС 

(нето) 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 78-00 Временни безлихвени 

заеми от/за държавни 

предприятия и други 

сметки, включени в 

КФП  

0 0  0 0  0 0  0 0  

 78-33 Временни безлихвени 

заеми от/за сметки за 

чужди средства (нето)  

0 0  0 0  0 0  0 0  

 78-88 Временни безлихвени 

заеми от/за държавни 

предприятия, 
включени в КФП 

(нето)  

0 0  0 0  0 0  0 0  

ВСИЧКО 99-99 IV. ВСИЧКО 

ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ 

ЗАЕМИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Уточнен план 2020 - БЮДЖЕТНО САЛДО                Отчет 2020 - БЮДЖЕТНО САЛДО     

  V.-VІ. БЮДЖЕТНО 

САЛДО и 

ФИНАНСИРАНЕ НА 

БЮДЖЕТНОТО 

САЛДО 

Уточнен 

план                

Общо 

държавни 

дейности 

местни 

дейности 

дофинанс

иране 

държавни 

дейности 

-ОТЧЕТ 

местни 

дейности 

- ОТЧЕТ 

дофинанс

иране - 

ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ                                    ОБЩО  

   0 5  ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8     

  V. БЮДЖЕТНО 

САЛДО - ДЕФИЦИТ 

(-) / ИЗЛИШЪК (+)      

(V.=I.-II.+III.+ІV.) 

(3 731 

300) 

(395 129) (3 200 

671) 

(139 500) 236 868 (817 423) (113 940) (694 495)     

  VІ. ФИНАНСИРАНЕ 

НА БЮДЖЕТНОТО 

САЛДО (VІ.=-V.) 

3 731 300 250 000 3 481 300 0 (309 050) 1 042 568 0 733 518     

  Контрола: 

дефицит/излишък = 

финансиране с 

обратен знак (V. + VІ. 

= 0) 

0 (145 129) 280 629 (139 500) (72 182) 225 145 (113 940) 39 023     



               

       VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)        

§§ под-

§§ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

държавни 

дейности 

 дофинансиране  местни 

дейности 

 ОБЩО ЗА ОБЩИНА  

   Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

ПЛАН ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

70-00 Придобиване на дялове, акции 

и съучастия (нето) 

0 0 0 0 0 0 -50 000 -50 000 0 -50 000 -50 000 100,00 

 70-01 придобиване на дялове 
и акции и увеличение 

на капитала и 

капиталовите резерви 
(-) 

0 0  0 0  -50000 -50000  -50 000 -50 000 100,00 

83-00 Заеми от банки и други лица в 

страната - нето (+/-) 

0 0 0 0 0 0 2 350 000 -38 313 0 2 350 000 -38 313 -1,63 

 83-12 получени дългосрочни 

заеми от банки в 
страната (+) 

0 0  0 0  2350000 0  2 350 000 0 0,00 

 83-22 погашения по 

дългосрочни заеми от 
банки в страната (-) 

0 0  0 0  0 -38313  0 -38 313  

88-00 Събрани средства и извършени 

плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове  

0 0      -115187  0 -115187  

 88-

03 

събрани средства и 
извършени плащания 

от/за сметки за 

средствата от 
Европейския съюз  

0 0      -115187  0 -115 187  

95-00 Депозити и средства по сметки 

- нето (+/-)    

250 000 -309 050 0 0 0 0 1 181 300 1 130 881 0 1 431 300 821 831 57,42 

 95-01 остатък в левове по 
сметки от предходния 

период (+) 

250000 250000  0 0  1181300 1181330  1 431 300 1 431 330 100,00 

 95-07 наличност в левове по 

сметки в края на 
периода (-) 

0 -559050  0 0  0 -50449  0 -609 499  

ВСИЧК

О 

99-99 VI. ВСИЧКО 

ОПЕРАЦИИ С 
ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ И ПАСИВИ 

250 000 -309 050 0 0 0 0 3 481 300 1 042 568 0 3 731 300 733 518 19,66 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

              



 

 

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ         

§§ под-

§§ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

държавни дейности дофинансиране  местни 

дейности 

 ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

   Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

ПЛАН ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

01-00 Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

3 999 119 3 686 199 92,18 0 0  598 300 548 033 91,60 4 597 419 4 234 232 92,10 

 01-01 заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 
трудови 

правоотношения 

3886119 3581009 92,15 0 0  598300 548033 91,60 4 484 419 4 129 042 92,08 

 01-02 заплати и 

възнаграждения на 
персонала нает по 

служебни 

правоотношения 

113000 105190 93,09 0 0  0 0  113 000 105 190 93,09 

02-00 Други възнаграждения и 
плащания за персонала 

1 020 157 1 002 708 98,29 117 000 93 994 80,34 152 800 168 228 110,10 1 289 957 1 264 930 668 

 02-01 за нещатен персонал 

нает по трудови 
правоотношения  

753928 749847 99,46 117000 93607 80,01 120000 136060 113,38 990 928 979 514 98,85 

 02-02 за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

2414 414 17,15 0 0  22000 28669 130,31 24 414 29 083 119,12 

 02-05 изплатени суми от 
СБКО за облекло и 

други на персонала, с 

характер на 
възнаграждение 

140900 82014 58,21 0 0  7000 0 0,00 147 900 82 014 55,45 

 02-08 обезщетения за 

персонала, с характер 
на възнаграждение 

20665 64895 314,03 0 338  2500 2291 91,64 23 165 67 524 291,49 

 02-09 другиплащания и 

възнаграждения 

102250 105538 103,22 0 49  1300 1208 92,92 103 550 106 795 103,13 

05-00 Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 

966 592 1 000 868 103,55 22 500 19 949 88,66 150 350 134 736 89,61 1 139 442 1 155 553 101,41 

 05-51 осигурителни вноски 

от работодатели за 

Държавното 
обществено 

осигуряване (ДОО) 

532513 549879 103,26 13500 12658 93,76 90750 85794 94,54 636 763 648 331 101,82 

 05-52 осигурителни вноски 

от работодатели за 
Учителския пенсионен 

фонд (УчПФ) 

104000 109090 104,89 0 0  0 0  104 000 109 090 104,89 

 05-60 здравно-осигурителни 

вноски от 
работодатели 

212787 223563 105,06 5700 5054 88,67 30700 34866 113,57 249 187 263 483 105,74 

 05-80 вноски за 

допълнително 
задължително 

осигуряване от 

работодатели 

117292 118336 100,89 3300 2237 67,79 28900 14076 48,71 149 492 134 649 90,07 



10-00 Издръжка 1 076 924 774 993 71,96 0 -3  2 439 850 2 201 004 90,21 3 516 774 2 975 994 84,62 

 10-11 Храна 107100 106898 99,81 0 0  80000 44423 55,53 187 100 151 321 80,88 

 10-12 Медикаменти 5000 234 4,68 0 0  0 284  5 000 518 10,36 

 10-13 Постелен инвентар и 
облекло 

19000 655 3,45 0 0  2100 620 29,52 21 100 1 275 6,04 

 10-14 Учебни и научно-

изследователски 

разходи и книги за 
библиотеките 

19617 18437 93,98 0 0  0 574  19 617 19 011 96,91 

 10-15 материали 57750 44764 77,51 0 0  497000 458623 92,28 554 750 503 387 90,74 

 10-16 вода, горива и енергия 107500 100950 93,91 0 0  317500 399869 125,94 425 000 500 819 117,84 

 10-20 разходи за външни 

услуги 

709447 457471 64,48 0 -3  409500 354719 86,62 1 118 947 812 187 72,58 

 10-30 Текущ ремонт 37000 36754 99,34 0 0  1036300 863201 83,30 1 073 300 899 955 83,85 

 10-51 командировки в 

страната 

4000 3831 95,78 0 0  9600 4825 50,26 13 600 8 656 63,65 

 10-52 краткосрочни 
командировки в 

чужбина 

0 0  0 0  7000 0 0,00 7 000 0 0,00 

 10-62 разходи за застраховки 8400 4953 58,96 0 0  17700 12281 69,38 26 100 17 234 66,03 

 10-69 други финансови 

услуги 

0 0  0 0  0 41468  0 41 468  

 10-91 други разходи за СБКО 0 0  0 0  37400 11570 30,94 37 400 11 570 30,94 

 10-92 разходи за договорни 

санкции и неустойки, 
съдебни обезщетения и 

разноски 

2060 0 0,00 0 0  3000 35 1,17 5 060 35 0,69 

 10-98 други разходи, 

некласифицирани в 

другите параграфи и 

подпараграфи 

50 46 92,00 0 0  22750 8512 37,42 22 800 8 558 37,54 

19-00 Платени данъци, такси и 
административни санкции 

1 500 1 438 95,87 0 0  4 700 20 063 426,87 6 200 21 501 346,79 

 19-01 платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 
административни 

санкции 

1500 1438 95,87 0 0  4700 20063 426,87 6 200 21 501 346,79 

 19-81 платени общински 
данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 19-91 платени данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 
санкции в чужбина 

0 0  0 0  0 0  0 0  

               

               

               

               

               

               



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

29-00 Други разходи за лихви 0 0  0 0  12 000 9 542 79,52 12 000 9 542 79,52 

 29-91 Други разходи за 

лихви към  местни 

лица 

0 0  0 0  12000 9542 79,52 12 000 9 542 79,52 

40-00 Стипендии 22794 12927 56,71 0 0  0 0  22 794 12 927  

42-00 Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за 

домакинствата 

8 720 8 720 100,00 0 0  28 000 23 762 84,86 36 720 32 482 88,46 

 42-14 обезщетения и помощи 

по решение на 
общинския съвет 

0 0  0 0  28000 23762 84,86 28 000 23 762 84,86 

 42-19 други текущи 

трансфери за 

домакинствата 

8720 8720 100,00 0 0  0 0  8 720 8 720 100,00 

45-00 Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица 

с нестопанска цел 

93960 62696 66,73 0 0  0 0  93 960 62 696 66,73 

46-00 Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски 

организации и дейности 

0 0  0 0  8500 10186 119,84 8 500 10 186 119,84 

51-00 Основен ремонт на 

дълготрайни материални 
активи 

0 0  0 0  2792100 403653 14,46 2 792 100 403 653 14,46 

52-00 Придобиване на дълготрайни 

материални активи 

10 500 10 330 98,38 0 0  614 150 84 956 13,83 624 650 95 286 15,25 

 52-01 придобиване на 
компютри и хардуер 

8000 7840 98,00 0 0  20000 18264 91,32 28 000 26 104 93,23 

 52-02 придобиване на сгради 0 0  0 0  441750 8920 2,02 441 750 8 920 2,02 

 52-03 придобиване на друго 

оборудване, машини и 

съоръжения 

2500 2490 99,60 0 0  88000 43604 49,55 90 500 46 094  

 52-04 придобиване на 
транспортни средства 

0 0  0 0  40000 0 0,00 40 000 0 0,00 

 52-05 придобиване на 

стопански инвентар 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 52-06 изграждане на 
инфраструктурни 

обекти 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 52-19 придобиване на други 

ДМА 

0 0  0 0  24400 14168 58,07 24 400 14 168 58,07 

53-00 Придобиване на нематериални 
дълготрайни активи 

0 0  0 0  35 300 14 000 39,66 35 300 14 000 39,66 

 53-01 придобиване на 

програмни продукти и 
лицензи за програмни 

продукти 

0 0  0 0  0 0  0 0  

 53-09 придобиване на други 

нематериални 
дълготрайни активи 

0 0  0 0  35300 14000 39,66 35 300 14 000 39,66 

54-00 Придобиване на земя             

00-98 Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи 

0 0  0 0  0 0  0 0  

   7 200 266 6 560 879 91,12 139 500 113 940 81,68 6 836 050 3 618 163 52,93 14 175 816 10 292 982 72,61 

   7 200 266 6 560 879 91,12 139 500 113 940 81,68 6 836 050 3 618 163 52,93 14 175 816 10 292 982 72,61 



                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3         
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ КЪМ 31.12.2020 год.       

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА държавни дейности дофинансиране  местни дейности  ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

   Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

Уточнен план           ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

ПЛАН ОТЧЕТ Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ФУНКЦИЯ ОБЩО ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

1008894 943891 93,56 139500 113940 81,68 799150 900952 112,74 1947544 1958783 100,58 

122 Общинска администрация 1008343 943340 93,55 139500 113940 81,68 636900 731904 114,92 1784743 1789184 100,25 

123 Общински съвети   0     162250 169048 104,19 162250 169048 104,19 

117 Държавни и общински служби и 
дейности по изборите 

551 551 100,00    0 0  551 551 100,00 

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 137984 96294 163 0 0 0 0 0 0 137984 96294 163 

282 Отбранително-мобилизационна 
подготовка, поддържане на запаси и 
мощности 

85140 81684 95,94    0 0  85140 81684 95,94 

239 Други дейности по вътрешната 
сигурност 

21130 13003 61,54    0 0  21130 13003 61,54 

283 Превантивна дейност за 
намаляване на вредните последствия 
от бедствия и аварии 

0 0     0 0  0 0  

285 Доброволни формирования за 
защита при бедствия 

31714 1607 5,07    0 0  31714 1607 5,07 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ 4978360 4604628 180 0 0 0 538800 442935 68 5517160 5047563 178 

322 Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии 

3589855 3405232 94,86    349300 315007  3939155 3720239 94,44 

311 Детски градини 1284805 1098494 85,50    189500 127928 67,51 1474305 1226422 83,19 

389 Други дейности по образованието 103700 100902     0 0  103700 100902  

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 170879 52301 68 0 0 0 2358800 41468 2 2529679 93769 31 

437 Здравен кабинет в детски градини 
и училища 

140148 40030 28,56    0 0  140148 40030 28,56 

469 Други дейности по 
здравеопазването 

30731 12271 39,93    2358800 41468 1,76 2389531 53739 2,25 

ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПО. И 
ГРИЖИ 

801659 801069 300 0 0 0 159100 129191 3 960759 930260 199 

524 Домашен социален патронаж 82300 82300     158100 129158  240400 211458  

532 Програми за временна заетост 208184 207594 99,72    1000 33 3,30 209184 207627 99,26 

589 Други служби и дейности по 
социалното осигуряване, подпомагане 
и заетостта 

8720 8720 100,00    0 0  8720 8720  

562 Асистенти за лична помощ 502455 502455 100,00    0 0  502455 502455 100,00 

ФУНКЦИЯ ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

0 0 0 0 0 0 1966050 1692788 697 1966050 1692788 697 

603 Водоснабдяване и канализация 0 0     18000 17321 96,23 18000 17321 96,23 

604 Осветление на улици и площади 0 0     130500 130401 99,92 130500 130401 99,92 

623 Чистота  0 0     345900 316376 91,46 345900 316376 91,46 

622 Озеленяване 0 0     11250 27305 242,71 11250 27305 242,71 

1               



606 Изграждане, ремонт и поддържане 
на уличната мрежа 

0 0     1008700 810885 80,39 1008700 810885 80,39 

619 Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и 
регионалното развитие 

0 0     451700 390500 86,45 451700 390500 86,45 

ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И 
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ 

102490 62696 67 0 0 0 56800 43400 199 159290 106096 266 

713 Спорт за всички 8530 0 0,00    0 0  8530 0 0,00 

714 Спортни бази за спорт за всички 0 0     29000 30335 104,60 29000 30335 104,60 

738 Читалища  93960 62696 66,73 0 0  0 0  93960 62696 66,73 

745 Обредни домове и зали 0 0     13800 13065 94,67 13800 13065 94,67 

759 Други дейности по културата 0 0     14000 0 0,00 14000 0 0,00 

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И 
УСЛУГИ 

0 0 0 0 0 0 945350 357887 195 945350 357887 195 

865 Други дейности по туризма 0 0     269700 211818 78,54 269700 211818 78,54 

832 Служби и дейности по 
поддържане, ремонт и изграждане на 
пътищата 

0 0     128500 61541 47,89 128500 61541 47,89 

866 Общински пазари и тържища 0 0     445850 19392 4,35 445850 19392 4,35 

829 Други дейности по селско и горско 
стопанство, лов и риболов 

0 0     101300 65136 64,30 101300 65136 64,30 

878 Приюти за безстопанствени 
животни 

0 0     0 0  0 0  

849 Други дейности по 
транспорта,пътищата,пощите и 

далекосъобщенията 

0 0     0 0     

ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ 
НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ 

0 0 0 0 0 0 12000 9542 80 12000 9542 79,52 

910 Разходи за лихви 0 0     12000 9542 79,52 12000 9542 79,52 

998 Резерв   0 0     0 0  0 0  

ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА 7200266 6560879 91,12 139500 113940 81,68 6836050 3618163 52,93 14175816 10292982 72,61 

   0 0  0 0  0 0  0 0  

               
  Изготвил:…………………………..           
                 /Исмет Осман/            
  Главен специалист Бюджет и финанси          
               



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Приложение № 4     

       

ПЪРВИ ПОИМЕНЕН СПИСЪК       

       

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕМАТЕРИАЛНИ 
АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПРЕЗ 2020 год. ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 

ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН 

       
№ 
по 
ре
д 

Функции 
и 

дейности 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ГОДИШНА ЗАДАЧА ЗА 2020 год Отчет 
31,12,2020 

   Било Увеличен
ие / 

намален
ие 

Става  

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

110300 0 110300 43408,31 

  В това число     

1 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 

50000  50000 43408,31 

2 23225100 Изграждане на физкултурен салон към СУ "св. 
Паисий Хилендарски" гр. Върбица в УПИ  V  кв. 
7  по плана на града 

60300  60300 0 

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

447600 0 447600 43604,15 

2 28665202 Изграждане на общински комплекс, 
рекреация, търговия и услуги в                       
гр. Върбица  

280750  280750 0 

3 28665202 Изграждане на "Гурме ресторант" към 
общински комплекс за отдих, рекреация, 
търговия и услуги в гр. Върбица 

78850  78850 0 

4 23225202 Изграждане на комбинирана спортна 
площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана 
на с. Бяла Река 

88000  88000 43604,15 

  ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 557900 0 557900 87012,46 

       

       

       

       

       

       

       

  
 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  Приложение № 5     



ВТОРИ ПОИМЕНЕН СПИСЪК       

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕМАТЕРИАЛНИ 
АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПРЕЗ 2020 год. ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ 
СРЕДСТВА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И ПРИХОДЕН ОСТАТЪК   ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

ОБЛАСТ ШУМЕН 
№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ГОДИШНА ЗАДАЧА ЗА 2020 год Отчет 

31,12,2020 

   Било Увеличен
ие / 

намален
ие 

Става  

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

2681800 0 2681800 350052,71 

5 23225100 Изграждане на физкултурен салон към СУ 
"св. Паисий Хилендарски" гр. Върбица в УПИ  
V  кв. 7  по плана на града 

201000  201000 261211,44 

6 26065100 Благоустрояване на централен парк в с. 
Станянци и прилежащите площадни 
пространства в УПИ I, кв. 1 по плана на 
селото 

89000  89000 88841,27 

8 14375100 Медицински център гр. Върбица - 
преустройство реконструкция от 
работническа болница и поликлиника, УПИ - 
462, кв. 51 гр. Върбица 

2358800  2358800 0 

9 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  33000 0 

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

166550 0 166550 41352,2 

10 21225219 Изграждане на система за следене и 
контрол на човекопотока в сградата на 
Общинска администрация 

9400  9400 9400 

11 21225202 Придобиване на кабинна машина за 
дезинфекция против COVID - 19 

8000  8000 2000 

12 28665202 Изграждане на "Гурме ресторант" към 
общински комплекс за отдих, рекреация, 
търговия и услуги в гр. Върбица 

74150  74150 6920 

13 21225201 Придобиване на компютри и хардоер 20000  20000 18264 

14 26195204 Закупуване на багер 30000  30000 0 

15 25245204 Придобиване на товарен микробус 10000  10000 0 

16 26195219 Придобиване на дърводелски банцинг 5000  5000 0 

17 25245219 Закупуване на електрически готварски печки 
за ДСП - 2 броя 

10000  10000 4768,2 

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

35300 0 35300 24192 

18 21225301 Придобиване на софтуер   0 0 

19 21225309 Придобиване на ивестиционни планове и 
проекти 

33300  33300 24192 

20 21225309 Изработване на проект за общ устройствен 
план на община Върбица 

2000  2000 0 

  РАЗДЕЛ  ІV - § 54-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ  0 0 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2883650 0 2883650 415596,91 

  ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3441550 0 3441550 502609,37 

      502609,37 

      0,00 

       
       
       
       
       
  РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ    Отчет 

31,12,2020 

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

2792100 0 2792100 393461,02 

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

614150 0 614150 84956,35 

3  РАЗДЕЛ  ІІ - § 53-00 РАЗХОДИ ЗА 
ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА 

35300 0 35300 24192 



4  РАЗДЕЛ  ІV - § 54-00 ПРИДОБИВАНЕ НА 
ЗЕМЯ 

0 0 0 0 

  ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3441550 0 3441550 502609,37 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

  РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ    
1 23225100 Образование 261300 0 261300 261211,44 

2 14375100 Здравеопазване 2358800 0 2358800 0 

3 21225201 Общинска администрация 20000 0 20000 18264 

4 21225219 Общинска администрация 9400 0 9400 9400 

5 21225202 Общинска администрация 8000 0 8000 2000 

6 21225309 Общинска администрация 35300 0 35300 24192 

7 23225202 Образование 88000 0 88000 43604,15 

8 26065100 Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа 

139000 0 139000 132249,58 

9 28325100 Служби и дейности по поддържане, ремонт 
и изграждане на пътищата 

33000 0 33000 0 

10 28495204 Други дейности по транспорта и 
съобщенията 

0 0 0 0 

11 28655219 Други дейности по туризма 0 0 0 0 

12 28665202 Общински пазари и тържища 433750 0 433750 6920 

 26195204 Други дейности по жилижното строителство 
и благоустройство 

30000 0 30000 0 

 26195219 Други дейности по жилижното строителство 
и благоустройство 

5000 0 5000 0 

 25245204 Домашен социален патронаж 10000 0 10000 0 

 25245219 Домашен социален патронаж 10000 0 10000 4768,2 

  ОБЩО ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 3441550 0 3441550 502609,37 

       

       

       

       

  СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 ТЕКУЩИ 
РЕМОНТИ 

 Отчет 
31,12,2020 

       

 21221030 Ремонтни възстановителни работи 
общинска сграда кметство Методиево 

5000   0 

 21221030 Ремонтни възстановителни работи 
общинска сграда кметство Тушовица 

5000   0 

 21221030 Ремонтни възстановителни работи 
общинска сграда за пожарна 
безопасност в гр. Върбица 

88500   0 

 26061030 Полагане на бетонови тръби на 
водосбора минаващ в с. Божурово 
срещу наводняване на къщи, дворове и 
улични платна 

2000   0 

2
3 

26061030 По ПМС № 348 от 18.12.2019 год. за 
ремонт и рехабилитация на улици на 
територията на община Върбица  

900000   730191,45 

2
4 

26061030 По ПМС № 315 от 19.12.2018 год. за 
ремонт и рехабилитация на улици на 
територията на община Върбица  

49200   49189,53 

  Общо за текущи ремонти 1049700 0 0 779380,98 

       

       

  СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ФИНАНСИРАНИ 
ОТ МТСП ПО ПРОЕКТ КРАСИВА БЪЛГАРИЯ И СЪФИНАНСИРАН ОТ 
ОБЩИНАТА 

       

 23221030 Преустройство и въвеждане на 
мерки за енергийна ефективностна 
сградата на ОУ "св.св. Кирил и 
Методий"                         с. Бяла 
Река Община Върбица 

278900   278900 

       

       

       



       
 
 
 
 
Изготвил:……………………….. 
                    /Исмет Осман/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ   31,12,2020 год. 

           

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА  ПАР. 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

ПЛАН ОТЧЕТ 

Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

ПЛА
Н 

ОТЧЕТ 

Процент 
изпълне

ние 
спрямо 
плана 

ПЛАН ОТЧЕТ 

Процент 
изпълне

ние 
спрямо 
плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  І.  ПРИХОДИ                     

ТРАНСФ. ИЗВ.БЮДЖ.С-KИ/ФОНДОВЕ (НЕТО) 6300         683442 100.00   683442 100.00 

- получени трансфери (+) 6301         683442 100.00   683442 100.00 

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:           683442 100.00   683442 100.00 

                      

           

         

 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ   31,12,2020 год. 

           

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА  ПАР. 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

ПЛАН ОТЧЕТ 

Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

ПЛАН ОТЧЕТ 

Процен
т 

изпълн
ение 

спрямо 
плана 

ПЛА
Н 

ОТЧЕТ 

Процент 
изпълне

ние 
спрямо 
плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИЗДРЪЖKА 1000   0     6300 100,00   6300 100,00 

           

Разходи за външни услуги 1020     6300 100,00  6300 100,00 

Основен ремонт на дълготрайни 
материални активи 5100     677142 100,00  677142 

100,00 
 

ВСИЧКО     0     683 442 100.00    683442 100.00 

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ.И 
НЕОТЛ.РАЗХОДИ(0098) 9700           0.00     0.00 

  ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА - 
ОБЩО:     0     683442 100.00   683442 100.00 

                0   

           

          

 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ 
НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ   31,12,2020 год. 

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

ПЛАН ОТЧЕТ 

Процент 
изпълнение 

спрямо 
плана 

ПЛАН ОТЧЕТ 

Процент 
изпълне

ние 
спрямо 
плана 

ПЛАН ОТЧЕТ 

Процент 
изпълне

ние 
спрямо 
плана 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          



          
ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И 
УСЛУГИ     683442 100  683442 100,00 

          

ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА         683442 100.00   683442 100.00 

           

            

          ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7 

 ОТЧЕТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И 
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД КЪМ 31.12.2020 год. 

           

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА  ПАР. 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

ПЛАН ОТЧЕТ 
Процент 
изпълне

ние  
ПЛАН ОТЧЕТ 

Процент 
изпълнение  

ПЛАН ОТЧЕТ 

Процен
т 

изпълн
ение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 III. ТРАНСФЕРИ        0.00         0.00   

ТРАНСФ. ИЗВ.БЮДЖ.С-KИ/ФОНДОВЕ (НЕТО) 6300   678204 100,00       678204 100   

- получени трансфери (+) 6301   678204 100,00       678204 100   

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ  7600     0.00         0.00   

ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ       0.00         0.00   

 ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):     678204 100       678204 100   

 V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА)       0.00         0.00   

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) 9500               

-ОСТАТЪK В ЛВ.ПО СМЕТKИ  ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+) 9501            

-НАЛ.В ЛВ.ПО СМЕТKИ В    КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) 9507            

        0.00         0.00   

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:     678204 100.00       678204 100.00   

           

         

 

 
 
 
 

 
 

           

 

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№7 

 

по протокол №24 от 26.08.2021 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка  с вх. № 112 / 20.08.2021 г. от инж. Мердин Байрям  

– кмет на Община Върбица, относно: Информация за състоянието на общинския дълг 

през 2020 год. 

 

Резултати   от  поименно  гласуване:  

     за   -  16 

 



1. Кадир Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед Юсуф  

4. Севдалин Алдинов 

5. Руфи Чуфадар 

6. Мехмед  Юсуфов 

7. Ердинч Исмаилов 

8. Мустафа Хюсеинов 

9. Мехмед Мехмед 

10. Енвер Исуф 

11. Стоян Димитров 

12. Мустафа Еминов 

13. Емил Димов 

14. Ерсин Хасанов 

15. Басри Басриев 

16. Радослав Чалъков 

 

 

    против   -   0;   

    въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

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

 

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                       РЕШЕНИЕ:№7 

 

 

         На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг 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 бюджети  на община Върбица, и Наредбата за 

условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено 

обсъждане на проекти, предстоящи за финансиране чрез поемане на общински 

дълг Общински съвет Върбица 
 

 
 
 
 

РЕШИ: 
 
 

              1.Приема информацията за общинския дълг, издадените общински 
гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона 
за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година на Община 
Върбица  област  Шумен, по приложение № 1. 
             2. Задължава кмета на общината или упълномощеното лице да 
представи в Министерство на финансите и Сметна палата годишната 
информация за състоянието на общинския дълг и Решението на Общински 
съвет за приемането му в съответствие с изискванията на Закона за 
публичните финанси. 



 
 
 
 
 
 

    

    

    

ИНФОРМАЦИЯ 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

           Приложение  № 1  

ИНФОРМАЦИЯ              

              

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 

година  

на община Върбица Област Шумен           

            Код по ЕБК 7703 

А.    ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)  

              

Описание на дълга 

/Решение на 

Общински съвет, 

Номер на 

договор/емисия// 

Размер на 

дълга по 

договор  

Кредит

ор 

Валута 

/BGN, 

EUR, USD, 

JPY/ 

Предназнач

ение на 

дълга 

Краен 

срок за 

погасяван

е 

Остатъче

н размер 

на дълга 

към 

01.01.202

0 г. /в 

лева/ 

Усвоен 

дълг 

през 

2019 г. 

/в лева/ 

Извършен

и 

погашения 

по 

главница 

през 2020 г. 

/в лева/ 

Извършен

и разходи 

по дълга 

през 2020 

г. /в лева/ 

в т.ч.:  Общо 

извършени 

плащания 

по дълга 

през 2020 г. 

по 

главница и 

разходи /в 

лева/  

Остатъчен 

размер на 

дълга към 

31.12.2020 г. 

/в лева/ 

          разходи за 

лихви  

др.разходи (такси, комисионни и 

др.)  

              

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 к.9 k.10 

(к.11+к.12) 

к.11 к.12 к.13 

(к.9+к.10) 

к.14 

1. Решение № 1 от 

Протокол № 5 от 
29,05,2017 год., 

Решение № 5 от 
Протокол № 11 от 

16,10,2017 год и 

Договор № 
3122,0118 от 

07,06,2018 год 

3 000 000 "Търгов

ска 
банка 

Д"  АД 

BGN Медицинск

и център гр. 
Върбица - 

преустройст
во 

реконструкц

ия от 
работническ

а болница и 

поликлиник
а, УПИ - 

462, кв. 51 

гр. Върбица 
и други 

инфраструк

турни 
обекти 

25,06,2033 2 350 000  41 831 51 842 10 374 41 468 93 673 2 350 000 

ОБЩО      2 350 000 0 41 831 51 842 10 374 41 468 93 673 2 350 000 

              

Забележки:              



1. В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД.  Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (вътрешни за 
общината заеми - заеми между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33). 

2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2019 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2019 г., включително и за 

тези, които са погасени през 2019 г. Информация за дългове, които към 31.12.2018 г. са приключили, не се попълва. 

3. В  случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2019 г., данните в к.7 и к. 14 следва да са с нулев размер, а в к. 8 и к. 9 следва да са с еднакъв размер.  
4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2019 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата 

равностойност на остатъчния размер към 31.12.2019 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.  

5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2019 г. и към 31.12.2019 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.      
              

А.1.    СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от 

ЗПФ 

           

              

Общ размер на 

изравнителната 

субсидия и 

приходи за 

последните три 

години /на база 

данни от 

годишните отчети 

за изпълнението 

на бюджета на 

общината/ 

Изравнителна субсидия - отчетни 

данни 

Бюджетни приходи - отчетни 

данни 

Средного

дишен 

размер 

на 

изравнит

елната 

субсидия 

и 

приходи 

Общо 

извършени 

плащания 

по дълга 

през 2020 г. 

по 

главница и 

разходи /в 

лева/  

в т.ч.:                          

плащания 

по дълга, 

които се 

изключват 

от 

съотношен

ието  

Плащания 

по дълга, 

влизащи в 

изчислени

ето на 

съотношен

и-ето през 

2020 г.  

Съотношение на плащанията по 

дълга към средногодишния размер 

на изравнителната и приходите 

(%) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 2018 2019        

к.1 

(к.2+к.3+к.4+к.5+к

.6+к.7) 

к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 (к.1 /3 

) 

к.9 к.10 к.11 (к.9 - 

к.10) 

к.12 (к.11/к.8)*100  

6 944 305 861 700 865 000 1 061 000 1 316 700 1 399 439 1 440 466 2 314 768 93 673  93 673 4,0%   

              

Забележки:              

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по 

смисъла на чл.3 от ЗОД) 

2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2019 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2019 г. те са:    
  а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор 

„Държавно управление“; 

  б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.                                   
  в) частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2019 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2020 г. 

  г) заеми въз основа на предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по 

съответните заеми, съгласно чл. 84, ал. 5 на ЗДБРБ за 2019 г. 

              

              

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ            

              



Номер на 

издадената 

общинска 

гаранция 

Размер на 

издадената 

от общината 

гаранция /в 

лева/ 

Година 

на 

издаван

е на 

гаранц

ията 

Бенефицие

нт на 

гаранцият

а 

Кредитор 

на 

бенефициен

та на 

издадената 

общинска 

гаранция 

Остатъче

н размер 

на дълга 

на 

бенефиц

иента 

към 

01.01.202

0 г. /в 

лева/ 

Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2020 г. /в 

лева/ 

  

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7        

1.              

2.              

3.              

    ОБЩО 0 0        

              

Забележка:              

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2019 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2019 г. 

              

                                                                                                                                            

              

Номинал на 

издадените 

общински 

гаранции през 2019 

г.  

Изравнител

на субсидия 

- отчетни 

данни за 

2018 г. 

Бюджет

ни 

приход

и - 

отчетни 

данни 

за 2018 

г. 

Съотношение на номинала на издадените през 2019 г. общински гаранции и общата сума на приходите и  изравнителна 

субсидия  

 

к.1 к.2 к.3 к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100          

   #DIV/0!           

              

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД            

              

Описание на дълга 

/Номер на 

договор/ISIN// 

Наименован

ие 

контролира

ното лице 

Размер 

на 

дълга 

по 

договор  

Кредитор 

на лицето 

по чл. 8а 

от ЗОД 

Валута 

/BGN, EUR, 

USD, JPY/ 

Краен 

срок за 

погасява

не  

Остатъче

н размер 

на дълга 

на 

лицето 

към 

01.01.202

0 г. /в 

лева/ 

Усвоен 

дълг през 

2020 г. /в 

лева/ 

Извършен

и 

погашения 

по 

главница 

през 2020 г. 

/в лева/ 

Извършен

и разходи 

(лихви, 

такси и 

др.) по 

дълга през 

2020 г. /в 

лева/ 

Остатъчен размер на дълга на лицето към 

31.12.2020 г. /в лева/ 

              



              

к.1 к.2 к.3 к.4 к.6 к.7 к.8 к.9 к.10  к.11 к.12    

1.              

     0 0 0 0 0 0    

              

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл. 8а от 

ЗОД 

          

              

Номер на 

издадената 

общинска 

гаранция 

Размер на 

издадената 

гаранция от 

лицето по 

чл.8а от ЗОД 

Дата на 

издаван

е на 

гаранц

ията 

Бенефицие

нт на 

гаранцият

а, издадена 

от лицето 

по чл.8а от 

ЗОД 

Кредитор 

на 

бенефициен

та, на 

който 

лицето по 

чл.8а от 

ЗОД е 

издало 

гаранцията 

Остатъче

н размер 

на 

гаранция

та към 

01.01.202

0 г. /в 

лева/ 

Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2020 г. /в лева/    

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7        

1.              

     0 0        

Изготвил:          Кмет на общината:     

/ИСМЕТ ОСМАН/         /МЕРДИН БАЙРЯМ/    

СЛ. ТЕЛ. 08850050080             



 

 

 

Протоколчик:……/П/……..                                 Председател на ОбС:……/П/.........          

                       Джемиле Ниязиева                                                      Кадир Хасан 

 

 

 


