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                 Препис извлечение 

от Протокол № 33 от 31.03.2022 г. от проведено заседание на 

Общински съвет Върбица 
 

 

На заседанието присъстват 16 общински съветника: 

 

1. Кадир Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед Юсуф 

4. Руфи Чуфадар 

5. Мехмед  Юсуфов 

6. Севдалин Алдинов 

7. Ердинч Исмаилов 

8. Мустафа Хюсеинов 

9. Исуф Газинов 

10. Мехмед Мехмед 

11. Енвер Исуф 

12. Емил Димов 

13. Стоян Димитров  

14. Мустафа Еминов 

15. Басри Басриев 

16. Радослав Чалъков 

                 На заседанието присъстват: 
   инж. Мердин Байрям         –    Кмет на Община Върбица 

            Бейсим  Мустафа       –   Заместник кмет 

Къймет Узунова         –   Секретар на Община 

Хава Хасанова            –   Директор Дирекция ”РРХДИП” 

Айхан Ахмед              –   Директор Дирекция „АПО и ФД“ 

Джемиле Кюлюмова  –   Началник отдел „ ЗСП“ 

Исмет Осман               –   Гл. спец.  „Бюджет и финанси” 

Виолета Филипова      –   Гл. специалист “КРВП “ 

Айше Ереджеб            –   Спец. „ОС“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

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

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

 
    

1. Дoкладна записка с вх. №34/07.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в с. 

Методиево, представляващ УПИ I, кв.25 

МОТИВИ: За имота има съставен Акт за  частна общинска собственост     

№2960/22.02.2022 г., вписан в службата по вписвания гр. В. Преслав. Има проявен 

интерес от жители  за купуване на урегулирания поземлен имот. 

 

2. Дoкладна записка с вх. №36/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Даване на съгласие за побратимяване на Община Върбица с 

Община Сакария, Република Турция и сключване на споразумение. 

 

3. Дoкладна записка с вх. №37/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община  

Върбица, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в землището 

на с. Чернооково.  

МОТИВИ: Проявен интерес за закупуване на поземлени имоти в землището на              

с. Чернооково. За същите има  съставени актове за общинска собственост, вписани в 

Агенцията по Вписвания  гр. В. Преслав. 

 

4. Дoкладна записка с вх. №38/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Одобряване на частично изменение на подробен устройствен 

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

частично изменена със Заповед №769/09.06.2017г., на Кмета на община Върбица, в 

обхват УПИ VI – за пионерски дом, VII – парк, културен дом и партиен дом, VIII – 

здравен дом, X – народен съвет и поща, прилежащото площадно пространство 

(площад) заключено между о. к. 48- о. к. 5 – о. к. 1 и съседните им УПИ, в кв.41 по 

плана на село Иваново, общ. Върбица. 

 

5.  Дoкладна записка с вх. №39/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Приемане годишния финансов отчет на „ВЪРБИЦА ТРАНС“ 

ЕООД за 2021 г. 

 

6. Дoкладна записка с вх. №40/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Изменение на структурата на Общинска администрация – 

Върбица. 

 

7. Дoкладна записка с вх. №41/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Участие на Община Върбица в Шеста процедура „Европейски 

етикет за иновации добро управление на местно ниво“. 

 

8. Дoкладна записка с вх. №42/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имоти извън 

границите на урбанизираната територия на град Върбица, в обхват ПИ 70398.111.2 по 

КК на село Сушина, общ. Върбица. 

 

9. Дoкладна записка с вх. №43/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община 

Върбица за 2022 г. 
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10. Дoкладна записка с вх. №44/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Приемане на Общински план за младежта 2022 г. 

 

11. Дoкладна записка с вх. №45/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Плана за интегрирано развитие на Община Върбица за периода 2021–2027г. през 

2021г.  

 

12. Дoкладна записка с вх. №47/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Предложение Вх.рег.№24-00-158/24.02.2022г. от Началника на 

Общинска служба „Земеделие“ – гр. Върбица за обезщетяване Орлин Христов Асенов 

от с. Иваново със земи от ОПФ. 

 

13. Дoкладна записка с вх. №48/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Приемане на Бюджета на Община Върбица за 2022 г. 

 

14. Дoкладна записка  с вх. №49/25.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на Община  

Върбица, относно:  В предвид продължаващата епидемичната обстановка в 

Република България и болестта covid-19 да се предостави на МБАЛ Шумен АД 

бюджетни средства от бюджета на общината. 

15. Питания.  

 

 

 

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№1 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

                                                                             

ОТНОСНО Дoкладна записка с вх. №34/07.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в с. 

Методиево, представляващ УПИ I, кв.25. 

МОТИВИ: За имота има съставен Акт за  частна общинска собственост №2960/22.02.2022 г., 

вписан в службата по вписвания гр. В. Преслав. Има проявен интерес от жители  за купуване 

на урегулирания поземлен имот. 

 

 

  

Резултати   от  поименно  гласуване:  

за   -  16 

1. Кадир Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед Юсуф 

4. Руфи Чуфадар 

5. Мехмед  Юсуфов 

6. Севдалин Алдинов 

7. Ердинч Исмаилов 
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8. Мустафа Хюсеинов 

9. Исуф Газинов 

10. Мехмед Мехмед 

11. Енвер Исуф 

12. Емил Димов 

13. Стоян Димитров  

14. Мустафа Еминов 

15. Басри Басриев 

16. Радослав Чалъков 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.23,  чл.27, ал. 3, 4 и 5  от ЗМСМА  

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                       РЕШЕНИЕ:№1 

 

1.  На основание чл.35, ал.1  от ЗОС , Наредбата за реда за придобиване, 

стопанисване и разпореждане с  общинско имущество и Наребдата за провеждане 

на търгове на Общински съвет гр.Върбица да се обяви търг с явно наддаване за 

продажба на урегулиран поземлен имот: 

1.1.УПИ I кв.25 по плана на с.Методиево за който е съставен АЧОС 

№2960/22.02.2022г, вписан в Службата по Вписванията, гр. В. Преслав; 

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

недвижим имот– частна общинска собственост, изготвена от независим оценител 

за: 

2.1.УПИ I кв.25 по плана на с.Методиево, представляващ дворно място с 

площ 3 850 кв.м., ведно с построените в него едноетажна масивна сграда 

със ЗП 574 кв.м и паянтов сайвант със ЗП 65 кв.м., оценката  е в размер 

на  131 000,00/ сто тридесет и една хиляди лева и 0 ст./ лв. с включен 

ДДС, при данъчна оценка 16761,90 лв; 

       Оценката, изготвена от независим лицензиран оценител,  да бъде първоначална тръжна 

цена за провеждане на търг с явно наддаване. 

       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. 

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

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

лицето, спечелило търга. 

 

 

 

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№2 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 
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ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №36/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Даване на съгласие за побратимяване на Община Върбица с 

Община Сакария, Република Турция и сключване на споразумение. 

 

  

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. 23 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                                 РЕШЕНИЕ:№2 

 

            

           1. Общински съвет – Върбица дава съгласие за започване на процедура по побратимяване 

между Община Върбица с Община Сакария, Република Турция. 

           2. Да се възложи на Кмета на Община Върбица да предприеме последващите действия за 

побратимяване и да подпише споразумение за побратимяване между Община Върбица с 

Община Сакария, Република Турция. 

 

 

                                                                             

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№3 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

     

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №37/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в 

землището на с. Чернооково.  

МОТИВИ: Проявен интерес за закупуване на поземлени имоти в землището на с. 

Чернооково. За същите има  съставени актове за общинска собственост, вписани в 

Агенцията по Вписвания  гр. В. Преслав. 

 

Резултати   от  поименно  гласуване:  

за   -  16 

 

1. Кадир Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед Юсуф 

4. Руфи Чуфадар 

5. Мехмед  Юсуфов 
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6. Севдалин Алдинов 

7. Ердинч Исмаилов 

8. Мустафа Хюсеинов 

9. Исуф Газинов 

10. Мехмед Мехмед 

11. Енвер Исуф 

12. Емил Димов 

13. Стоян Димитров  

14. Мустафа Еминов 

15. Басри Басриев 

16. Радослав Чалъков 

  

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Общ брой присъстващи общински съветници – 16,  

 

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

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                        

                                                                    РЕШЕНИЕ:№3 

 

 

1. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, Наредбата за реда за придобиване, стопанисване и 

разпореждане с общинско имущество и Наредбата за провеждане на търгове на Общински 

съвет гр.Върбица да се обяви търг с явно наддаване за продажба на следните урегулирани 

поземлени имоти: 

            1.1.Поземлен имот № 81222.5.3 от 4.425 дка. (четири дка четиристотин двадесет и 

пет кв.м.) в местността „Каранън Хармънъ“, землището на с.Чернооково, 

представляващ „Нива“, VIта категория. За имота е съставен АОС № 1932/14.07.2017г., 

вписан в Агенцията по вписвания гр.В.Преслав. 

            1.2.Поземлен имот № 81222.13.4 от 0.064 дка. (шестдесет и четири кв.м) в 

местността „Самсаклък“, землището на с.Чернооково, представляващ „Нива“, VIта 

категория. За имота е съставен АОС № 1964/24.07.2017г., вписан в Агенцията по вписвания 

гр.В.Преслав. 

            1.3.Поземлен имот № 81222.13.3 от 0.290 дка. (двеста и деведесет кв.м.) в 

местността „Самсаклък“, землището на с.Чернооково, представляващ „Нива“, VIта 

категория. За имота е съставен АОС № 1963/24.07.2017г., вписан в Агенцията по вписвания 

гр.В.Преслав. 

         2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет гр.Върбица одобрява оценка на 

недвижимите имоти както следва: 

           2.1. За поземлен имот 81222.5.3 с площ 4.425 дка. (четири дка четиристотин 

двадесет и пет кв.м.) - оценката от независим оценител е в размер на 3 096 лв. (три 

хиляди деветдесет и шест лева) с включен ДДС, която цена да бъде начална тръжна за 

провеждане на търг с явно наддаване. Данъчната оценка на имота е в размер на 376,30 лв. 

          2.2. За поземлен имот 81222.13.4 с площ 0.064 дка. (шестдесет и четири кв.м) - 

оценката от независим оценител е в размер на 126 лв. (сто двадесет и шест лева) с 

включен ДДС, която цена да бъде начална тръжна за провеждане на търг с явно наддаване. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 6,00 лв. 
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          2.3. За поземлен имот 81222.13.3 с площ 0.290 дка. (двеста и деведесет кв.м.) - 

оценката от независим оценител е в размер на 576 лв. (петстотин седемдесет и шест 

лева) с включен ДДС, която цена да бъде начална тръжна за провеждане на търг с явно 

наддаване. Данъчната оценка на имота е в размер на 27,00 лв. 

 

 

         Оценката за всеки имот, изготвена от независим лицензиран оценител, да бъде 

първоначална тръжна цена за провеждане на търг с явно наддаване. 

         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. 

          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 лицата, спечелили търга. 

 

 

 

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№4 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

 

                                                                                      

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №38/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Одобряване на частично изменение на подробен устройствен 

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

изменена със Заповед №769/09.06.2017г., на Кмета на община Върбица, в обхват УПИ VI – 

за пионерски дом, VII – парк, културен дом и партиен дом, VIII – здравен дом, X – народен 

съвет и поща, прилежащото площадно пространство (площад) заключено между о. к. 48- о. 

к. 5 – о. к. 1 и съседните им УПИ, в кв.41 по плана на село Иваново, общ. Върбица. 

 

 

Резултати   от  поименно  гласуване:  

за   -  16 

 

1. Кадир Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед Юсуф 

4. Руфи Чуфадар 

5. Мехмед  Юсуфов 

6. Севдалин Алдинов 

7. Ердинч Исмаилов 

8. Мустафа Хюсеинов 

9. Исуф Газинов 

10. Мехмед Мехмед 

11. Енвер Исуф 

12. Емил Димов 

13. Стоян Димитров  
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14. Мустафа Еминов 

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, чл.27, ал. 3, 4 и 5 от ЗМСМА  

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                               

                                                                 РЕШЕНИЕ:№4 

 

          На основание чл. 6, ал.1 и ал.3, чл. 21, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл.129, ал.1 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 21, ал.1 и 2 от ЗОС, положително 

становище по т.1 на ОБЕСУТ, протокол №5./14.03.2022г. 

ОДОБРЯВА: 

Проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация 

/ПР/, одобрен със Заповед №448,1442/1927г., частично изменена със Заповед 

№769/09.06.2017г., на Кмета на община Върбица, в обхват УПИ VI – за пионерски дом, VII – 

парк, културен дом и партиен дом, VIII – здравен дом, X – народен съвет и поща, 

прилежащото площадно пространство (площад) заключено между о.к. 48- о.к. 5 – о.к. 1 и 

съседните им УПИ, в кв.41 по плана на село Иваново, общ. Върбица. 

С проекта се уточняват съществуващи неточности и грешки в действащият до момента 

ПУП-ПР, а границите и наименованията на засегнатите УПИ се коригират спрямо 

предвижданията на изготвения проект. 

Предвиждат се за отчуждаване и премахване описаните по горе сгради и постройки. 

Изменението се одобрява съгласно приложените графични материали и обяснителни 

записки на приложените проекти, неразделна  част от настоящата заповед. 
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13 
 

 

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№5 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №39/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Приемане годишния финансов отчет на „ВЪРБИЦА ТРАНС“ 

ЕООД за 2021 г. 

 

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:№5 

 

 
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет – Върбица: 

 

1. Приема финансовия отчет на „ВЪРБИЦА ТРАНС“ ЕООД за 2021 година, като 

текущата загуба в размер на 12 367.48 лева бъде отнесена към непокрита загуба от минали 

години на дружеството. 

2. Възлага на управителя на „ВЪРБИЦА ТРАНС“ ЕООД да предприеме мерки за 

публикуването на информация за ГФО пред компетентните държавни институции. 

 

Приложение: Баланс и Отчет за приходите и разходите на „ВЪРБИЦА ТРАНС“ ЕООД за 

2021 година. 

 

 

МОТИВИ:  

 

С решение № 12 по протокол № 4 от 31.01.2020 г. на ОбС Върбица бе учредено еднолично 

дружество с ограничена отговорност с наименование „Върбица транс“ ЕООД с предмет 

на дейност: Извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на 
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Република България след получаване на лиценз за извършването им съгласно Закона за 

автомобилните превози и Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и 

товари на територията на Република България; спедиционна дейност; покупка на стоки с 

цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в 

чужбина; продажба на стоки от собствено производство. Дружеството е длъжно да 

обяви годишните си финансови отчети чрез публикуване в Търговския регистър, което е 

регламентирано в Закона за счетоводството (чл. 38, ал. 1), като преди това е необходимо 

отчетите да се приемат от едноличният собственик на капитала, а в случая това е ОбС 

Върбица. 

Предложението е в съответствие с установените законови разпоредби съгласно ЗМСМА, 

Търговския закон и Наредбата за управление и упражняване правата на собственост на 

Община Върбица върху общинската част от капитала на търговските дружества. 

 

 

 

 
Приложение №2 към СС 1 

  в сила от 01.01.2016 г. 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 

      

на "ВЪРБИЦА ТРАНС" ЕООД гр. Върбица ЕИК:  206063988 

за 2021 г. 

    

            

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 

Сума (хил.лв.) 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 

Сума (хил.лв.) 

Текуща 
година 

Предходна 
година 

Текуща 
година  

Предходна 
година 

а  1 2 а  1 2 

А. Разходи     Б. Приходи     

1. Намаление на запасите от продукция и 
незавършено производство 

    
1. Нетни приходи от продажби, в 
т. ч.: 

0 0 

2. Разходи за суровини, материали и 
външни услуги, в т. ч.: 

0 0 а) продукция     

а) суровини и материали 0   б) стоки     

б) външни услуги 0   в) услуги     

3. Разходи за персонала, в т. ч.: 12 9 
2. Увеличение на запасите от 
продукция и незавършено 
производство 

    

а) разходи за възнаграждения 10 7 
3. Разходи за придобиване на 
активи по стопански начин 

    

б) разходи за осигуровки, в т. ч.: 2 2 4. Други приходи, в т. ч.:     

- осигуровки, свързани с пенсии     а) приходи от финансирания     

4. Разходи за амортизация и обезценка, в 
т. ч.: 

0 0 
Общо приходи от оперативна 
дейност (1 + 2 + 3 + 4) 

0 0 

а) разходи за амортизация и обезценка 
на дълготрайни материални и 
нематериални активи, в т. ч.: 

0 0 
5. Приходи от участия в дъщерни, 
асоциирани и смесени 
предприятия, в т. ч.: 

    

- разходи за амортизация     
а) приходи от участия в 
предприятия от група 

    

- разходи от обезценка     
6. Приходи от други инвестиции и 
заеми, признати като нетекущи 
(дългосрочни) активи, в т. ч.: 

    

б) разходи от обезценка на текущи 
(краткотрайни) активи 

    
а) приходи от предприятия от 
група 
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5. Други разходи, в т. ч.: 0 0 
7. Други лихви и финансови 
преходи, в т. ч.: 

    

а) балансова стойност на продадените 
активи 

    
а) приходи от предприятия от 
група 

    

б) провизии     
б) положителни разлики от 
операции с финансови активи 

    

Общо разходи за оперативна дейност (1 
+ 2 + 3 + 4 + 5) 

12 9 
в) положителни разлики от 
промяна на валутни курсове 

    

6. Разходи от обезценка на финансови 
активи, включително инвестициите, 
признати като текущи (краткосрочни) 
активи, в т. ч.: 

    
Общо финансови приходи (5 + 6 
+ 7) 

0 0 

- отрицателни разлики от промяна на 
валутни курсове 

          

7. Разходи за лихви и други финансови 
разходи, в т. ч.: 

0 0       

а) разходи, свързани с предприятия от 
група 

          

б) отрицателни разлики от операции с 
финансови активи 

          

Общо финансови разходи ( 6 + 7) 0 0       

8. Печалба от обичайна дейност 0 0 8. Загуба от обичайна дейност 12 9 

Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7) 12 9 
Общo приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 
+ 6 +7) 

0 0 

9. Счетоводна печалба (общо приходи-
общо разходи) 

0 0 
9. Счетоводна загуба (общо 
приходи - общо разходи) 

12 9 

10. Разходи за данъци от печалбата           

11. Други данъци, алтернативни на 
корпоративния данък 

          

12. Печалба (9 - 10 – 11)     
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от 
раздел А) 

12 9 

Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12) 12 9 Всичко (Общо приходи + 10) 12 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 към СС 1 

   в сила от 01.01.2016 г. 
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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 
       

на "ВЪРБИЦА ТРАНС" ЕООД гр. Върбица ЕИК:  206063988 

към 31/12/2021 г. 

              
АКТИВ  ПАСИВ  

   Сума (хил.лв.)     Сума (хил.лв.)  

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ  
Текуща 
година  

Предход
на 

година  
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ  

Текуща 
година  

Предходна 
година  

а  1 2 а  1 2 

  А. Записан, но не внесен капитал     А. Собствен капитал     

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи     I. Записан капитал 50 50 

I. Нематериални активи     II. Премии от емисии     

1. Продукти от развойна дейност     III. Резерв от последващи оценки     

2. Концесии, патенти, лицензии, търговски 
марки, програмни продукти и други подобни 
права и активи     

IV. Резерви 

    

3. Търговска репутация     1. Законови резерви     

4. Предоставени аванси и нематериални 
активи в процес на изграждане     

2. Резерв, свързан с изкупени собствени 
акции     

Общо за група I: 0 0 3. Резерв съгласно учредителен  акт     

II. Дълготрайни материални активи     4. Други резерви     

1. Земи и сгради, в т. ч.: 0 0 Общо за група IV: 0 0 

- земи 

    

V. Натрупана печалба (загуба) от 
минали години, в т. ч.: 

    

- сгради     - неразпределена печалба     

2. Машини, производствено оборудване и 
апаратура     

- непокрита загуба 
-9 0 

3. Съоръжения и други     Общо за група V: -9 0 

4. Предоставени аванси и дълготрайни 
материални активи в процес на изграждане     

VI. Текуща печалба (загуба) 
-12 -9 

Общо за група II: 0 0 Общо за раздел А: 29 41 

III. Дългосрочни финансови активи     Б. Провизии и сходни задължения     

1. Акции и дялове в  предприятия от група 
    

1. Провизии за пенсии и други подобни 
задължения     

2. Предоставени заеми на предприятия от 
група     

2. Провизии за данъци, в т. ч.: 
    

3. Акции и дялове в асоциирани и смесени 
предприятия     

- отсрочни данъци 
    

4. Предоставени заеми, свързани с 
асоциирани и смесени предприятия     

3. Други провизии и сходни задължения 
    

5. Дългосрочни инвестиции     Общо за раздел Б: 0 0 

6. Други заеми     В. Задължения     

7. Изкупени собствени акции . 

    

1. Облигационни заеми с отделно 
посочване на конвертируемите, в т. ч.: 

0 0 

номинална стойност ......... хил. лв Х Х до 1 година     

Общо за група III: 0 0 над 1 година     

IV. Отсрочени данъци 
    

2. Задължения към финансови 
предприятия, в т. ч.: 0 0 

Общо за раздел Б: 0 0 до 1 година     

В. Текущи (краткотрайни) активи     над 1 година     

I. Материални запаси     3. Получени аванси, в т. ч.: 0 0 

1. Суровини и материали     до 1 година     

2. Незавършено производство     над 1 година     

3. Продукция и стоки, в т. ч.: 0 0 4. Задължения към доставчици, в т. ч.: 0 0 

- продукция     до 1 година     

- стоки     над 1 година     

4. Предоставени аванси     5. Задължения по полици, в т. ч.: 0 0 

Общо за група I: 0 0 до 1 година     
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II. Вземания     над 1 година     

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: 
    

6. Задължения към предприятия от 
група, в т. ч.: 0 0 

над 1 година     до 1 година     

2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:     над 1 година     

над 1 година 
    

7. Задължения, свързани с асоциирани и 
смесени предприятия, в т. ч.: 

0 0 

3. Вземания, свързани с асоциирани и 
смесени предприятия, в т. ч.:     

до 1 година 

    

над 1 година     над 1 година     

4. Други вземания, в т. ч.:     8. Други задължения, в. т. ч.: 0 0 

над 1 година     до 1 година     

Общо за група II: 0 0 над 1 година     

III. Инвестиции     - към персонала, в т.ч.: 0 0 

1. Акции и дяловев предприятия от група     до 1 година     

2. Изкупени собствени акции     над 1 година     

номинална стойност ......... хил. лв Х Х - осигурителни задължения, в т. ч.: 0 0 

3. Други инвестиции     до 1 година     

Общо за група III: 0 0 над 1 година     

IV. Парични средства, в т. ч.: 29 41 - данъчни задължения, в т. ч.: 0 0 

- в брой     до 1 година     

- в безсрочни сметки (депозити) 29 41 над 1 година     

Общо за група IV: 29 41 Общо за раздел В, в т. ч.: 0 0 

Общо за раздел В: 29 41 до 1 година 0 0 

Г. Разходи за бъдещи периоди     над 1 година 0 0 

      

Г. Финансирания и приходи за 
бъдещи периоди, в т. ч.: 

    

      - финансирания     

      - приходи за бъдещи периоди     

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) 29 41 СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) 29 41 

 

 

 
 

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№6 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №40/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Изменение на структурата на Общинска администрация – 

Върбица. 

 

 

Резултати   от   гласуването:   

 за   -   16;   

 против   -   0;   

 въздържали   се   -   0, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 
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На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№6 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА Общински съвет гр. Върбица: 

1. Одобрява обща численост от 66 щатни бройки на Общинска администрация -  

Върбица, щатно разпределени в дирекции и отдели. 

2. Приема структурата на Общинска администрация-Върбица, по приложеното 

графично разпределение . 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Графично разпределение, което е неразделна част от докладната. 
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СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА-66 щатни бройки 

 
 

 

    АБРEВИАТУРА: 

1.АПО и ФД-административно-правно, 

обслужване и финансова дейност 

2. ГР и АПО-гражданска регистрация и администра- 

тивно -  правно обслужване 

3. ФД –финансова дейност 

4. 6.РРХДИП-регионално развитие,хуманитарни 

дейности и инвестиционни програми 

5. ОЗСП-образование ,здравеопазване и  

социална политика 

6.ТСУ и ИП-териториално-селищно 

 устройство  и инвестиционни   програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ 
КМЕТОВЕ НА  

КМЕТСТВА-14 

КМЕТСКИ 

НАМЕСТНИК-1 
ЗАМ.КМЕТ ЗАМ.КМЕ

ТШТ 
ЗАМ.КМЕТ ЗАМ.КМЕ

Т 
С

Е

К

Р

Е

Т

А

Р

 

Н

А

 

О

Б

Щ

И

Н

А 

СЕКРЕТАР 

НА 

ОБЩИНА 

ОБЩА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОБЩА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДИРЕКЦИЯ”РРХДИ

П”-30щ.:  Директор-

1 

Директор 

 

ДИРЕКЦИЯ”АПО  и 

ФД”-17щ.: Директор-

1 

ОТДЕЛ”ФД”-8 ОТДЕЛ”ТСУ и ИП”-20 
ОТДЕЛ”ОЗСП”-9 ОТДЕЛ”ГР и АПО ”-8 
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Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№7 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №41/23.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Участие на Община Върбица в Шеста процедура 

„Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“. 

 

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 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№7 

 

 
    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.13 от Правилата и процедурите за присъждане на 

Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво в Република 

България и във връзка с покана на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството до българските общини за участие в процедура по присъждане на 

Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, Общински 

съвет – Върбица: 

1. Декларира, че Община Върбица приема и прилага в дейността си 12-те принципа 

за добро демократично управление, залегнали в Стратегията за иновации и добро 

управление на местно ниво  на Съвета на Европа.  

        2. Дава съгласието си за участие на Община Върбица в Шестата процедура       

„Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“. 

        3. Възлага на Кмета на Община Върбица да подготви и подаде необходимата 

документация за кандидатстване на Община Върбица в Шестата процедура  за 

присъждане на „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“.  
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Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№8 

 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №42/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имоти извън 

границите на урбанизираната територия на град Върбица, в обхват ПИ 70398.111.2 по 

КК на село Сушина, общ. Върбица. 

 

   

  

Резултати   от  поименно  гласуване:  

за   -  16 

 

1. Кадир Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед Юсуф 

4. Руфи Чуфадар 

5. Мехмед  Юсуфов 

6. Севдалин Алдинов 

7. Ердинч Исмаилов 

8. Мустафа Хюсеинов 

9. Исуф Газинов 

10. Мехмед Мехмед 

11. Енвер Исуф 

12. Емил Димов 

13. Стоян Димитров  

14. Мустафа Еминов 

15. Басри Басриев 

16. Радослав Чалъков 

 

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№8 

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

чл.59 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.60 ал.2 от ЗУТ и чл. 73, ал.1, т.1 от Закона за горите, 

становище на Гл.архитект на община Върбица 
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      РАЗРЕШАВА: 

 

Да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП/– план за 

застрояване /ПЗ/, съпътстващите го специализирани план схеми /СПС/ по части 

Електрозахранване, ВиК и транспортен достъп (при необходимост), в обхват 

проектни ПИ с инд.№ 70398.111.7 и 70398.111.8 по КК на с. Сушина, общ. Върбица, 

съгласно скицата предложение и заданието за проектиране,  

С проекта да се определи предназначение на гореописаните имоти за „Техническа 

инфраструктура в Рекреационна устройствена зона, за курорт и допълващи дейности“ 

(Т), с конкретно предназначение на имота за „хидротехническо съоръжение“ и се 

определя застроителен план съгласно скицата – предложение, заданието за проектиране, 

действащата нормативна уредба и отчитайки ограниченията в становищата на отделните 

съгласувателни инстанции и органи.  

 

Проекта да бъде придружен от необходимите специализирани план-схеми и 

парцеларни планове по отношение на транспортния достъп и необходимата техническа 

инфраструктура. 

 

Проектът да се изработи върху актуална геодезическа снимка на имота и извадка от 

АГКК. 

Проекта да се изготви съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове 

Решението следва да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2  от ЗУТ 

Настоящото решение не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Скица предложение, задание за проектиране, актуална скица на имота и документа 

за собственост. 
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32 
 

 

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№9 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №43/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Върбица за 2022 г. 

 

 

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.12 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№9 

 

            

Общински съвет – гр. Върбица приема Общинска програма за закрила на детето в 

Община Върбица за 2022 г. 

 

Приложение: Общинска програма за закрила на детето в Община Върбица за 

2022 г. 
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                                                                                                                  ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  В ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2022 ГОДИНА 

 

Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е 

намерила израз в Закона за закрила на детето. Този закон урежда праватa и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините 

и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица с нестопанска цел, 

и физически лица в такива дейности. Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за 

всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички 

подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. 

В Закона за закрила на детето е изразена държавната политика за развитие на системата за грижи за деца, заявена е и необходимостта 

от промяна по отношение грижите за децата. Институционалната грижа постепенно трябва да бъде изместена от алтернативни форми на 

грижи и услуги, насочени към създаване на условия за отглеждане на всички деца в семейна среда. 

 

І. Въведениe 

Настоящата Общинска програма за  закрила на детето в Община Върбица за 2022 г. е разработена въз основа на Конвенцията за 

правата на детето на ООН и принципите в Закона за закрила на детето и цели синхронизиране на действията на държавната, местната власт и 

неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Върбица.  

 

ІІ. Приоритетни области: 

 За защита на най-добрия интерес на детето е необходимо: 

- създаване и поддържане на безопасна и здравословна среда, която да гарантира  физическото, психическото и социалното развитие 

на детето; 

- проява на разбиране и уважение към всяко дете; 

- ефективна работа по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани  институции; 

- приемна грижа за деца – намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции и тяхната реинтеграция в 

биологични/осиновителни семейства; 

- осигуряване подкрепа на детето при изразяване мнението му по всички въпроси, касаещи правата и интересите му; 

- недопускане дискриминация на децата, основана на етнически произход, религия, пол, език, способности, социален статус, 

поведение; 

- грижа за деца с увреждания, чрез създаване и предоставяне на подходящи социални услуги в общността; 

- превенция на противообществени прояви; 

- повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; 

- превенция попадането на децата на улицата, както и включването им в най -  тежки  форми на детски труд; 

- социално включване и развитие на интегрираното обучение и осигуряване на равен достъп до качество на образованието на децата 

и учениците със  специални образователни потребности; 
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IІІ. Визия: 

- защита висшите интереси на детето; 

- отглеждане на детето в семейна среда; 

- зачитане и уважение личността на детето; 

 

ІV. Принципи: 

- осигуряване достоен начин на живот на детето; 

- интересите на детето са от първостепенно значение при намеса в неговия живот;  

- гарантиране на гражданските и политическите права на детето; 

- зачитане мнението на детето по въпроси, пряко касаещи личността му; 

- защита на детето от насилие - физическо, психическо, емоционално отглеждане на детето в семейна среда; 

- специална закрила на дете в риск или с изявени дарби; 

- насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето; 

- подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества; 

- грижа за тяхната професионална квалификация; 

 

V. Стратегическа цел: 

Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, 

социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа и културна 

среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. 

Повишаване благосъстоянието, качеството на живот и гарантиране законните интереси на всички деца на територията на община 

Върбица. 

 

VI. Основни задачи: 

- работа по превенция на изоставянето на деца; 

- реинтеграция на деца в семейна среда; 

- подкрепа на семейства с деца в неравностойно социално положение; 

- гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална реализация; 

- осигуряване условия и подкрепяща среда за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в детски 

градини и училища; 

- подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, малтретирани деца и др.; 

- повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; 
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ЦЕЛИ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

ОТГОВОРНИ ОРГАНИ 

 

ПАРТНЬОРИ 

 

ФИНАНСОВО 

ОСИГУРЯВАНЕ 

 

СРОК 

1.Мониторинг върху спазване правата на децата и 

стандартите за качество на услугите за деца  

1.1.Извършване на проверки 

по сигнали за нарушаване 

правата на децата  

Дирекция “ Социално подпомагане”- 

ОЗД 

Участък - гр. Върбица 

В рамките на  утвърдения 

бюджет 

31.12.2022 

 

 

 

 

2. Повишаване информираността на обществото за 

последиците от институционализацията и предимствата 

на грижите в семейна среда 

2.1.Осведомяване на семействата 

за съществуващите алтернативни 

услуги  и за новосъздадените 

алтернативни услуги, чрез 

провеждане на беседи и 

разпространение на брошури сред 

местното население. 

2.2. Развиване на социални услуги 

на територията на община Върбица 

- изграждане на  ЦНСТ и ЦОП. 

Дирекция “ СП “ – ОЗД 

Община 

НПО 

 

 

 

Община 

НПО 

В рамките на общинския бюджет  

Външни донори 

 

 

 

В рамките на общинския бюджет  

ДДД, Европейски програми  

31.12.2022 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

3.Развитие на алтернативни форми на грижа и социални 

услуги на местно ниво  

 

3.1.Анализиране потребностите от 

социални услуги за деца и 

семейства на местно ниво и 

разработване на местна политика 

за развитието им. 

3.2.Популяризиране и развитие на 

приемната грижа на местно ниво , 

като е заложено 1 ново 

професионално приемно семейство 

с профил за настаняване от 0 до 18 

годишна възраст, здраво, в режим 

на кризисно настаняване и/или 

жертва на насилие.. 

3.3. Консултиране насочено към 

подобряване качеството на грижи 

за настанените деца в семейства на 

роднини и близки или приемни 

семейства 

Дирекция “ СП” – ОЗД 

Общинска администрация 

 

 

 

Дирекция “СП” – ОЗД 

Общинска администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекции “ СП” – ОЗД 

 

Не е необходимо 

 

 

 

 

Не е необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансиране – рамките на 

утвърдения бюджет 

31.12.2022 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

4.Превенция на ранната 

бременност  

4.1.Повишаване на сексуалната 

култура на ромското население – 

провеждане на беседи и 

разпространение на брошури 

 

 

Дирекция “СП” – ОЗД 

Общопрактикуващи лекари 

и  други медицински специалисти 

Общинска администрация  

В рамките на общинския бюджет  

Външни донори 

31.12.2022 
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Приоритетна област 2 : Създаване на по-добри условия за децата на улицата , за упражняване на правата им гарантирани от Конвенцията за правата на детето и Закона за 

закрила на детето 

1.Превенция за недопускане безпризорни децата или 

попадане в други неблагоприятни условия и насърчаване 

развитието на социални услуги на местно ниво 

1.1.Установяване на безпризорни 

деца в Община Върбица 

 

 

1.2.Планиране на работата с деца 

на улицата 

 

Дирекция”СП” – ОЗД,  

 МКБППМН 

Участък - гр. Върбица  

 

Дирекция “ СП” – ОЗД, МКБППМН  

Не е необходимо 

 

 

Не е необходимо 

финансиране 

31.12.2022 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

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

1.Повишаване осведомеността на децата и обществото, 

относно проблема насилие,  “сексуална и трудова 

експлоатация”, включително и злоупотреба в Интернет  

и ранните бракове 

1.1.Провеждане на информационни 

кампании за превенция на: 

насилието,сексуалната и трудова 

експлоатация, злоупотреба в 

Интернет 

 

1.2.Да се изработят 

информационни материали по 

превенция на насилието 

 

1.3. Разяснителни дейности по 

правата на жертвите на трафик на 

хора и на възможностите за 

оказване на помощ и закрила сред 

представители на рисковите групи, 

особено сред етническите 

малцинства 

Дирекция”СП”- ОЗД 

Училищни ръководства 

Община, НПО 

 

 

Дирекция”СП”- ОЗД 

Училищни ръководства 

Община, НПО 

 

Участък - гр. Върбица, 

Д”СП”,Училища,НПО 

В рамките на 

общински бюджет 

Външни донори  

 

 

В рамките на 

общински бюджет 

Външни донори 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

институции  

31.12.2022 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

2.Повишаване компетентността на децата за активно 

включване на в работата по превенция на насилието 

2.1.Създаване на училищни 

програми по превенция на 

насилието с активно участие на 

деца,които да включват обсъждане 

проблемите на децата в 

семейството, проблемите на 

тийнеджърската възраст и др. 

 

Училищни ръководства 

Дирекция”СП”- ОЗД 

 

Не е необходимо 31.12.2022 
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3.Разширяване на здравното образование в училищата с 

цел подготовка за отговорно сексуално поведение , 

предпазване от СПИН и употреба на наркотици 

 

4. Намаляване броя на децата жертви на пътно-

транспортни произшествия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Повишаване на професионалната компетентност на 

специалистите работещи с деца за разпознаване белезите 

на насилие и незабавно сигнализиране на случаите на 

насилие 

 

6. Развиване на услуги насочени към превенция на 

насилието и възстановяване и реинтеграция в 

семейството, училището и обществото на деца жертви на 

насилие,особено сексуално насилие , трафик, най-тежки 

форми на детски труд 

3.1.Изнасяне на здравни беседи в 

училищата от медицинските 

работници,които ги обслужват със 

съдействието на 

общопрактикуващите лекари и 

здравни медиатори 

 

4.1.Изнасяне на беседи в 

училищата свързани с прилагането 

на правилата за безопасност на 

движението по пътищата от 

компетентните органи 

 

4.2. Организиране на състезания, 

викторини,конкурси, изложби, 

забавни игри свързани с 

прилагането на правилата за 

безопасност на движението по 

пътищата 

 

5.1. Популяризиране дейността на 

отделите “Закрила на детето, 

свързани с предотвратяване на 

риска от насилие в семейството, на 

улицата и в училище.  

 

 

 

6.1.Разкриване на услуга  

“кризисен център”,насочена към 

деца жертви на насилие и трафик  

6.2.Включване на жертвите на 

трафик в подходящи форми на 

обучение и квалификация  

6.3.Усъвършенстване на 

консултативната работа на 

центровете за превенция , 

консултативните кабинети, горещи 

телефони – 080019100, 

разработване на програми на 

Училищни ръководства 

Общопрактикуващи лекари 

Медицински работници работещи в 

училищата 

Здравни медиатори 

 

Училищни ръководства 

Представители на Полицейското 

управление 

 

 

Училищни ръководства 

Община  

Дирекция”СП” –ОЗД 

 

 

 

Дирекции “ СП” – ОЗД 

 

 

 

 

 

 

Дирекция “ СП”- ОЗД,община – отдел  

“Програми и проекти” 

Училища, Д”СП” - ОЗД 

МКБППМН, училища, община, ДСП- 

ОЗД  

Не е необходимо 

 

 

 

 

 

Не е необходимо 

 

 

 

 

В рамките на 

общински бюджет 

Външни донори 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

 

 

 

 

Общински бюджет, 

външни донори 

 

В рамките на 

бюджета, външни 

донори 

 

В рамките на 

бюджета, 

НПО,външни 

донори 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

31.12.2022 

 

 

31.12.2022 
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училищно и общинско ниво за 

превенция на насилието 

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

1.Социално включване и разширяване на 

образователната интеграция на децата от етническите 

малцинства 

1.2.Осигуряване на учители за 

изучаване на майчин език  и 

организиране на различни форми 

за изучаване на културата и 

историята на етническите 

малцинства 

Училищни ръководства 

Община 

В рамките на 

общински бюджет 

Външни донори 

31.12.2022 

2.Социално включване и развитие на интегрираното 

обучение, с цел осигуряване на равен достъп и качество 

на образование на децата със специални образователни 

потребности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разработване на механизъм за проследяване на 

записването и движението в образователната система на 

децата 

2.1.Осигуряване на ресурсни 

учители и допълнителен помощен 

персонал за подпомагане на 

интегрираното обучение на децата 

със специални образователни 

потребности 

 

2.2.Привличане на специалисти в 

Община Върбица , за работа с деца 

със специални образователни 

потребности – ресурсни учители, 

ресурсни групи към училищата 

 

2.3.Предоставяне на информация и 

консултации на  родители, 

полагащи грижи за дете с 

увреждане, във връзка с 

интегрираното обучение, 

социалните услуги и правата на 

децата 

 

2.4.Реализиране на общински 

инициативи за предоставяне на 

социални услуги в общността за 

Училищни ръководства 

Община 

 

 

 

 

Училищни ръководства 

Община 

 

 

 

 

Общопрактикуващи лекари 

Дирекция”СП” – ОЗД 

Училищни ръководства 

 

 

 

Община, училищни ръководства, 

експерти по образованието,НПО 

 

 

 

Община, експерти по 

В рамките на 

общински бюджет 

Външни донори 

 

 

 

В рамките на 

общински бюджет  

Външни донори 

 

 

 

Не е необходимо 

 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджета външни 

донори 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

31.12.2022 
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- предотвратяване отпадането на деца от училище;   

- намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; 

     - развиване на услуги за деца с увреждания и намаляване на социалната им изолация; 

- партньорско сътрудничество между ведомства, институции и организации, насочено към помощ и подкрепа за деца с отклоняващо 

се поведение; 

- превенция на детска престъпност; 

- превенция отпадане от училище на децата, подлежащи на задължително обучение; 

            - повишаване здравната култура на децата; 

Програмата няма претенции за изчерпателност, тя може да се допълва и развива при възниканала необходимост. 
 

 

 

 

  

 

 

подкрепа на интегрираното 

образование 

 

3.1. Училищните ръководства 

съвместно с  местните власти да 

разработят и приложат система за 

оценка на риска от отпадане от 

училище 

 

3.2. Разработване на програми и 

проекти за превенция на 

отпадането на  учениците от 

училище.   

 

образованието,училищни ръководства 

 

 

Училищни ръководства, експерти по 

образованието 

Финансиране – в 

рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

 

Финансиране – в 

рамките на 

утвърдения бюджет, 

НПО 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

Приоритетна област 5: Подобряване здравето на децата  

Приоритетна област 1: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на 

децата 
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1. Намаляване на социално значимите 

заболявания сред децата 

 

 

 

 

 

 

 

2.Повишаване информираността на децата за 

разпространение на ХИВ/ СПИН,болести 

предавани по полов път и злоупотреба с 

психоактивни вещества 

 

 

3. Сформиране на междуведомствен 

мултидисциплинарен екип за работа с деца 

жертва на насилие 

 

1.1.Провеждане на информационни кампании 

за здравословно хранене и начин на живот 

 

1.2. Разширяване на възможностите за 

обхващане на децата в програми и форми за 

здравно образование 

 

 

2.1. Провеждане на информационни кампании 

за повишаване  на информираността на децата 

за разпространението на ХИВ / СПИН и 

употреба и злоупотреба с психоактивни 

вещества -  

 

3.1.Конкретни задължения на участниците по 

прилагане на координационния механизъм- 

 

Училищни ръководства 

Общопрактикуващи лекари 

Община 

 

Училищни ръководства 

Общопрактикуващи лекари 

 

 

 

Училищни ръководства, ОПЛ, ОЗД, 

МКБППМН 

 

 

 

 

 

ОЗД, МВР,ОПЛ,КМЕТОВЕ НА 

ОБЩИНИ,УЧИЛИЩА,МКБППМН,

ДАЗД,ДОСТАВЧИЦИ НА 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Не е необходимо 

 

 

 

В рамките на общински 

бюджет 

Външни донори 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

Не е необходимо 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 



  

 

41 
 

 

 

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№10 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №44/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Приемане на Общински план за младежта 2022 г. 

  

  

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.12 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№10 

 

 

    На основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА Общински съвет – Върбица приема Общински 

план за младежта 2022 г.   
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ОБЩИНСКИ ПЛАН  

ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2022 ГОДИНА 

 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият план е разработен в съответствие с чл.15 от Закона за младежта, Националната стратегия за младежта и Националната 

програма за младежта. 

 Законът за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на Националната 

стратегия за младежта, която определя визията на правителството на европейското развитие на България по отношение на политиката за 

младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез създаване на устойчиви механизми за 

инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и 

Европейския съюз.  

Стратегическите цели, заложени в документа са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на 

социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската 

активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и 

повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 

 По смисъла на Закона за младежта „младежи” са лица на възраст от 15 до 29 

години включително. 

Характеристиката и дефинирането на предизвикателствата, изтъкнати в Националната стратегия, са присъщи и определящи 

поведението и житейската ориентация на младежите и от община Върбица.  

1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

1.1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 

     

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

   гр. ВЪРБИЦА, обл.  ШУМЕН ул. “Септемврийско въстание” 40, тел/ факс 05391/ 20-05 
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Община Върбица разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, която е оптимална за потребностите на населението на 

общината – 1 средно училище, 1 обединено училище,  1 основно училище, 1 защитено училище и 10 детски градини.  Материално-

техническата база на учебните заведения е значително подобрена, като на по-голямата част от училищата са внедрени мерки за енергийна 

ефективност, подменена е системата за отопление, ремонтирани са помещенията.                         

В училищата на община Върбица процентът на отпадане на ученици за миналата учебна година е 0,5 %. Причините за отпадане на 

учениците от училище са социално-икономически, образователни, етнокултурни и финансови проблеми в семейството, емиграцията, 

незаинтересованост от страна на родителите, липса на мотивация за учене от страна на децата, затруднения при изучаването на 

преподавания материал, ранно сключване на бракове и др. Поради тeзи причини в училищата на територията на община Върбица се набляга 

на засилване на мотивацията за учене, вземат се мерки, свеждащи до минимум напускането на учебните заведения. Училищата постоянно 

инициират различни мероприятия, свързани със спорт, култура и образование. Родители присъстват на открити уроци, тържества, концерти, 

награждавания от конкурси, състезания и др.  

Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово и социално реализиране. Стремежът към 

независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора в общината ни. За съжаление голяма част от тях са социално и 

икономически зависими от семействата си и социални помощи от държавата. 

Високообразованите млади хора от общината търсят реализация в големите градове на България и чужбина.  

За да се противодейства на нарастващата се младежка безработица, община Върбица търси начини за подкрепа на създаване на 

работни места чрез осигуряване на временната заетост по оперативни програми. През 2021 г. по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020  бяха назначени на работа 28 младежи. Основната цел е интеграция на безработните младежи до 29 - годишна 

възраст, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ Върбица към пазара на труда чрез заетост при работодател. Проекта ще спомогне за 

улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за работа, нови или 

усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.  

 През 2021 година млади хора на възраст до 29 години не са проявили 

инициатива за развитие на собствен бизнес. Главната причина е липсата на опит и средства за развитие на собствен бизнес.  Официална 

информация за самонаети млади хора няма към момента, тъй като голяма част от тези лица са в сивия сектор на икономиката т.е. работят без 

да се самоосигуряват. По програма ,,Старт на кариерата» е назнаено 1 лице в общинска администрация. 

Достъпът до услугите за квалификация и преквалификация в Общината се осъществява главно чрез Бюрото по труда. 

1.2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Все по-висок е процентът на младите хора, които ежедневно ползват интернет услуги, включително и в селата, а това е един от 

съвременните начини за получаване на информация. Чрез предоставените компютри по Програма „Глобални библиотеки-България” в част 
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от читалищата е осигурен достъпа на младите хора до интернет, както и на изградените паркове. Така се постигна една от основните цели - 

приобщаването на хората, в т.ч. младите хора и библиотеките към глобалното информационно общество. 

1.3. Насърчаване на здравословния начин на живот 

 Здравното обслужване на населението на община Върбица се осъществява от 

регистрираните в РЗИ Шумен: Амбулатории за първична извънболнична помощ – 4 броя, Амбулатория за първична дентална помощ – 2 

броя, Център за спешна медицинска помощ. Всички те са крайно недостатъчни и не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично 

здравно обслужване, особено в по-малките населени места. 

 Здравните специалисти в училищата ежегодно изнасят лекции на учениците 

относно здравословния начин на живот и хранене.  

           През месец Октовмри 2021 г. на 120 младежи от Община Върбица и бе осъществена  изнесена беседа/ презентация по превенция на 

рисково поведение сред младежи и рискови групи на тема: СПИН,тютюнопушене, употреба на ПАВ, как да се предпазим от COVID-19 и опасности, 

които дебнат в интернет пространството. 

  

            На територията на община Върбица е регистриран 1 спортен клуб – ФК- Върбица. 

 Създаването на условия за системни спортни занимания на деца и младежи в 

свободното време е приоритет на училищните ръководства. В училищата се организирват състезания по баскетбол, волейбол, футбол, тенис 

на маса и  др.   

1.4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение 

 За осигуряване на здравословна и благоприятна социална среда за уязвимите и 

рискови групи в т.ч. младежи от 15 до 29 години, в Община Върбица е разработена стратегия за развитие на социални услуги, която е в 

съответствие с заложените цели и приоритети на Областната стратегия.   

1.5. Развитие на младежко доброволчество 

В община Върбица доброволчеството сред младите хора не е популярно, както и желанието за сдружаване и създаване на младежки 

организации. На територията на общината няма регистрирани младежки организации. Младите хора предпочитат да се изявяват в 

неформални среди – събирания с приятели, спортни мероприятия, интернет клубове, интернет форуми и др. 

1.6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 

Младите хора се интересуват главно от социалните и икономическите проблеми на общността, в която живеят, от реалните 

възможности за собствената си реализация и личностно развитие тук в страната.  
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Младежите от община Върбица вземат активно участие по подготовката и провеждането на избори, като те са от групата с най-висока 

избирателна активност.  

1.7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

Достъпът до информация в малките населени места се осъществява чрез кметствата и кметските наместничества и читалища, тъй като 

в тях има достъп до интернет. 

 Професионалната и социална реализация на младите хора в малките населени 

места е свързана преди всичко с реализацията в секторите земеделие, търговия, животновъдство, шивашка промишленост и др. 

1.8. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

На територията на община Върбица рисковото и девиантно поведение на младото поколение се контролира от Инспектор детска 

педагогическа стая при ПУ Върбица и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

 

2. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА 

ПОСТИГАНЕТО ИМ. 

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора  

- Улесняване на прехода от образование към заетост  

- Насърчаване на икономическата активност на младите хора  

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги  

- Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните 

потребности и особености на младежката възраст 

- Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора  

3. Насърчаване на здравословния начин на живот  

- Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора  

- Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора  

4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение  

- Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното включване на младежите в риск, повишаване на качеството на 

социалните услуги за младите хора в неравностойно положение  

5. Развитие на младежкото доброволчество  

- Популяризиране на доброволчеството  

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 

- Насърчаване на гражданското образование и обучение  
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- Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните 

политики на национално, регионално, областно и общинско ниво.  

7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни  

- Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места и селските райони  

8. Развитие на междукултурния и международния диалог  

-  Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни и европейски младежки програми и проекти  

9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността  

- Ангажиране на институциите в превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи  

-  Достъп до информация за кампании, инициативи  и програми. 

 

3. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

МЛАДЕЖТА 

                            

Насърчаване на икономическа активност и кариерното развитие на младите хора 

    

Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Инициативи, дейности Отговорни институции Времеви период Финансиране 

Презентации, обучения и семинари за придобиване на умения при 

използване на новите технологии 
 Община  Върбица 2022 г. Не се изисква 

 

Насърчаване на здравословния начин на живот 

Инициативи, дейности Отговорни институции Времеви период Финансиране 

Организиране на спортни прояви и мероприятия между училищата Училища 2022 г. Училищни бюджети 

Честване на Международния ден на здравето. Училища,  Читалища 2022 г. Не се изисква 

Целогодишни консултации /беседи, презентации/по превенция на 

рисково поведение сред младежи и рискови групи 
 
Община Върбица 

 
2022 г. 

 
 25 000 лв.  

Инициативи, дейности Отговорни институции Времеви период Финансиране 

Създаване на възможност за стажове в общинска администрация  МТСП, Община   Върбица 2022 г. МТСП 

Стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст МТСП,  Община    Върбица 2022 г. МТСП                

Информационни кампании за популяризиране на програми за 

младежка заетост 
Дирекция "БТ"  Върбица 2022 г. Не се изисква 

Осигуряване на заетост на безработни лица до 29-годишна 

възраст по ОП "РЧР" 
МТСП,  Община   Върбица 2022 г. МТСП 
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(СПИН,тютюнопушене, употреба на ПАВ, как да се предпазим от 

COVID-19 и др). 
Опасности, които дебнат в интернет пространството. 
Изнесено мероприятие извън общината. 

Организиране на лектории за повишаване на сексуалната и здравна 

култура на младежите от общината. 
 

Община, РЗИ -Шумен, 

Училища 
2022 г. Не се изисква 

 

Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение 

Инициативи, дейности Отговорни институции Времеви период Финансиране 

Организиране на мероприятия за запознаване на младите хора в 

неравностойно положение с възможностите за професионална 

реализация. 

Община Върбица 2022 г. Не се изисква 

 

Развитие на  младежко доброволчество 

Инициативи, дейности Отговорни институции Времеви период Финансиране 

Базар за изработка на коледно-новогодишни изделия. Училища, Читалища декември  
2022 г. 

 

Национална кампания "Да изчистим България за един ден" Община,  училища,    

читалища 
април 
2022 г. 

Не се изисква 

 

Повишаване на гражданска активност на младите хора 

Инициативи, дейности Отговорни институции Времеви период Финансиране 

Отбелязване на 24 май – Ден на славянската писменост и култура Община,Училища,  Читалища 2022 г. Не се изисква 

Обучение по защита на правата на детето, дискриминацията, 

равнопоставеността между половете, трудовите права на младите хора 
Училища 2022 г. Не се изисква 

„Ден на отворените врати“-популяризиране на местното 
самоуправление по случай „Деня на 
българската община“. 

Община  

 

Октомври 
 2022 г. 

Не се изисква 

 

Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

Инициативи, дейности Отговорни институции Времеви период Финансиране 
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 Организиране на информационни срещи в читалищата по въпроси на 

младежкото включване и активизиране на участието им в живота на 

общността. 

Община,Читалища 2022 г. Не се изисква 

          

Развитие на междукултурния и международния диалог 

Инициативи, дейности Отговорни институции Времеви период Финансиране 

Конкурс за коледна картичка-популяризиране творческите заложби на 

младите хора 
Училища,  Читалища декември  

2022 г. 
Бюджет на училища и 

читалища 

     

Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

Инициативи, дейности Отговорни институции Времеви период Финансиране 

Беседа на тема: “Световен ден за борба срещу СПИН”  
на 1 декември 

Училища, Читалища 2022 г. Не се изисква 

Провеждане на лекции, беседи, разговори и родителски срещи, 

засягащи наболели проблеми като трафик на деца и хора, злоупотреба 

в Интернет, наркозависимост и др.  

Училища,  МКБППМН  2022 г. Не се изисква 

Беседа на тема: “Световен ден за борба с наркоманиите”. Училища,  МКБППМН  2022 г. Не се изисква 

Отбелязване на Световния ден без тютюнопушене Училища,  Читалища 2022 г. Не се изисква 

 

     4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

       За ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите в плана е много важна добрата координация и взаимодействие между участниците, имащи 

отношение 

 за развитието на младите хора, каквито са: Министерството на образованието и науката, Община Върбица, кметствата по населените места, НПО,  

училища, читалища и др.  

   5. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА  

    Общинският план за младежта през 2022 година е разработен въз основа на планираните инициативи от общинска администрация, читалища и училища.  

В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти на  

общинска администрация. Планът е отворен документ и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия 

 и дейности. 

    6. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 

            Настоящият план ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Върбица. 
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Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№11 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №45/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението 

на Плана за интегрирано развитие на Община Върбица за периода 2021–2027г. през 2021г.  

  

 Хава ХАСАНОВА –  Директор Дирекция ”РРХДИП”  запозна съветниците с  Докладната 

записка. 

 

Кадир ХАСАН – Председател на ОбС 

Въпроси имате ли колеги ? Не виждам някой да иска думата. Който е съгласен с проекта за 

решение по точка 11 от дневния ред, моля да гласува. 

 

Режим на гласуване. 

 

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. 23, ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№11 

 

      

на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 23, т. 4 чл. 24, т. 4 от Закона за 

регионално развитие  одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на община Върбица за периода 2021-2027 г. през  2021г. 

 

 

 

 

 

Приложение: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на община Върбица за периода 2021-2027 г. през  2021г. 
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Март 2022г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД 2021Г. ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 

ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ВЪРБИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 
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                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

 

           
СЪДЪРЖАНИЕ 

ВЪВЕДЕНИЕ 

I. Общи условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие и в частност 

промените в социално-икономическото развитие на община Върбица през 2021 г. 

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано на общината въз основа на индикаторите за наблюдение 

III. Изпълнени проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана 

за интегрирано развитие на общината през 2021 година 

IV. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие 

1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на 

данни 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано 

развитие през отчетната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

плана за интегрирано развитие 

4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано развитие 

със секторните политики, планове и програми на територията на общината 

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство 

6. Резултати от извършени оценки към края на 2021 година 

V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината 

ВЪВЕДЕНИЕ 
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Годишният отчетен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие на община Върбица за периода 2021-2027 г. (ПИРО) е изготвен на основание чл.23, 

т. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл.72 от Правилника за прилагане на ЗРР  

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

(ППЗРР). Това е първият отчетен документ за новия програмен период, който 

обобщава всички проекти, мерки и дейности, реализирани на територията на община 

Върбица в периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. 

Планът за интегрирано развитие е документ, който определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво развитие на община Върбица и връзките с други общини, в 

съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен район и 

Общия устройствен план на общината. Съгласно нормативните изисквания Планът за 

интегрирано развитие на община е разработен за срок от 7 години. Като стратегически 

документ той обвързва сравнителните предимства, ресурси и потенциал на местно ниво с 

ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към устойчиво, интегрирано развитие, 

по-добро качество на живот и по-висок жизнен стандарт за хората.  

Планът за интегрирано развитие на община Върбица за периода 2021 – 2027 г. е приет 

от Общински съвет – Върбица с Решение № 03/Протокол № 29 от 22.12.2021 г., на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл.23, т.1 и чл.24, т.1 от Закона за регионалното 

развитие, във връзка с чл.21, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРР. 

Планът е разработен и съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за 

прилагане на редица нормативни документи, свързани с местното самоуправление, 

териториалното устройство, кадастъра, опазването на околната среда, управлението на 

отпадъците, насърчаване на инвестициите, устойчиво развитие на туризма и други. 

Основната цел на ПИРО на Oбщина Върбица за периода 2021-2027 г. е стимулиране 

на устойчив растеж и осигуряване на пространствена, времева и фактическа координация и 

интеграция на различни политики и ресурси, за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на общинската територия, съгласно чл.13, ал.2 от ЗРР. 

ПИРО е разработен за цялата територия на община ВЪРБИЦА, като са определени зони за 

прилагане на интегриран подход, за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за 

подкрепа на потенциалите за развитие и коопериране със съседни общини.  

Изпълнението на ПИРО се отчита чрез ежегодни доклади за наблюдение на 

изпълнението, които се изготвят по определен от Кмета на общината ред и се одобряват от 

Общинския съвет до 31 март на всяка следваща календарна година.  

Годишният доклад е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет. 

Копие от доклада се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен 

срок от решението за тяхното одобряване. 

Настоящият доклад за наблюдението на изпълнението на ПИРО на община Върбица 

през 2021 година съдържа информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана; 
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4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния 

период и източниците на тяхното финансиране; 

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината. 

Общинският съвет е орган за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие. Мониторингът и контролът на изпълнението са неразделна част от общия процес 

на реализиране на публични политики в Община ВЪРБИЦА. Предмет на наблюдение е 

изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана посредством реализацията на 

мерки и проекти/дейности и включените индикатори за оценка. 

Системата за наблюдение и оценка на Плана за интегрирано развитие осигурява 

неговото ефективно изпълнение с оглед постигане на целите за балансирано, устойчиво 

местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности 

и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и 

Програмата за неговата реализация, като отчита изпълнението на включените проекти и 

дейности по приоритети и мерки.  

Мониторингът на плана за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно 

изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в 

предметния обхват на местното самоуправление. Той трябва да спомогне за постигането на 

резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях.  

Мониторингът изисква набирането на количествени и качествени данни за почти 

непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и политиките/приоритетите, 

които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява с 

първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими корективни 

действия при отчитане на несъответствие и текущо да се адаптира стратегическия документ 

към динамично променящите се фактори на средата - политически, икономически, 

финансови, епидемиологични и други.  

Чрез мониторинга на ПИРО се цели да се предостави на компетентните местни органи 

(Общински съвет – ВЪРБИЦА, Кмета на общината, служителите от общинска 

администрация), както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите 

партньори и структури на гражданското общество) ранна информация за напредъка, или 

липсата на напредък по заложените цели и резултати. В резултат на мониторинга могат да се 

направят своевременни промени в начина на изпълнение, в приоритетите и целите на ПИРО, 

който трябва винаги да следва актуалните теми и проблеми на обществото и политиките за 

тяхното разрешаване. 

В Годишния доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2021 г. са използвани 

данни от: НСИ, Информационната система ИСУН, Дирекция „Бюро по труда”, Главна 

дирекция „ГРАО”, ОД „Земеделие“, ДГС, Общинска администрация – Върбицаи др.   
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Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в Годишни доклади, които 

съдържат информация  за: общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в    
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  социално-икономическите условия и политиките за развитие; постигнатия напредък 

по изпълнението на целите и приоритетите въз основа на индикаторите за наблюдение; 

действията, предприети от местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност 

при изпълнението на плана; заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението.  

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението осигуряват информация за 

изготвяне на междинната и последващата оценка на ПИРО.   

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

 ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

Изминалата 2021 е първата отчетна година на прилагане и изпълнение на проекти, 

мерки и дейности от Плана за интегрирано развитие на община Върбицаза новия програмен 

период 2021-2027 г. По отношение на събитията, които ангажираха общественото внимание 

отчетната 2021 година прилича на предходната 2020 година и премина под знака на 

продължаващата пандемия от коронавирус (COVID-19).  

Глобалната криза, породена от коронавируса, е с трудно прогнозируеми измерения в 

различни сфери на социално-икономическия живот и породи нуждата от нови сценарии за 

бъдещето и нови подходи в стратегическото планиране и в приоритетите на общинските 

политики. Предприети са мерки за ограничаване на заболеваемостта и помощ за здравната 

система, за насърчаване и подкрепа на засегнатия бизнес в МСП и социална подкрепа в 

защита на най-уязвимите групи от населението. 

Ограниченията в начина на живот и неизбежните от това негативни икономически 

последици доведоха до рекорден ръст на инфлацията, поскъпване на цените на 

енергоносителите и храните от първа необходимост. Наложително се въведоха някои 

непопулярни мерки за строги икономии на ел. енергия. Увеличиха се непредвидените 

разходи в общинския бюджет. 

Пандемията възпрепятства провеждането на масови културни и спортни прояви, 

ограничи значително социалния живот, създаде икономически и финансови рискове и 

неустойчивост. За първи път от няколко години се пречупи положителната динамика на 

пазара на труда и отчитаме ръст на безработицата през 2020 г., който е овладян бързо и през 

2021г. броят на регистрираните безработни намалява. Продължаващите вълни на 

коронавируса и ограничителните мерки за стопанската активност поставиха под риск 

създаването на нови работни места и инвестициите. 

Въпреки негативните ефекти следва да се отчетат и някои положителни развития през 

изминалата 2021г. Първото е продължаващият ръст на възнагражденията, който не беше 

прекъснат от кризата. Технологичната и структурната трансформация на индустрията, в т.ч. 

промените във веригите на доставки, както и навлизането на дигиталните услуги във всички 

сфери на живота продължават да се развиват успешно. Човешкият капитал и профилът на 
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работната сила продължават да бъдат ключови за процеса на възстановяване и 

продължаваща трансформация на икономиката. 
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В национален мащаб, изминалата отчетна година се характеризира с нестабилна 

политическа обстановка и провеждането на редовни и двукратни извънредни парламентарни 

избори и на редовни президентски избори. Тези процеси естествено се отразиха негативно и 

на резултатите от изпълнението на Плановете за интегрирано развитие на общините. 

Политическата нестабилност, тежката икономическа криза и епидемичната обстановка в 

страната, ограничиха развитието на бизнеса, най-вече сектора на туризма, който е един от 

водещите за община ВЪРБИЦА.  

Въпреки това през 2021 година отчитаме реализирането на значителен брой общински 

проекти и дейности, насочени към подобряване състоянието на градската среда и населените 

места, изграждане на съвременна инфраструктура, повишено качество на предоставяните 

социални услуги, по-добро образование и по-чиста околна среда.  

Изпълнението на ПИРО се извършва при спазване принципите за законосъобразност, 

прозрачност и публичност, защита на обществените интереси, ефективно и целесъобразно 

използване на финансовия ресурс, включително за покриване на извънредните и 

непредвидени разходи. При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на 

ПИРО в настоящия Годишен отчетен доклад са отразени настъпилите промени в условията 

на живот, оказващи пряко въздействие върху социално-икономическото развитие на община 

ВЪРБИЦА. 

Демографска характеристика 

Важен показател за социално-икономическото състояние на общината са 

демографските данни във всичките им измерения. Основни източници на информация за тях 

са Националния статистически институт (НСИ) и Главна дирекция ГРАО чрез своята 

Национална база данни „Население”. Данните за 2021 г. не са публикувани от НСИ към 

момента на изготвяне на настоящия доклад и анализът може да бъде извършен към 

наличните за 2020 г. Все още няма официални статистически данни и от проведеното през 

есента на 2021 година „Преброяване на населението и жилищния фонд”. Информацията за 

населението по постоянен и настоящ адрес от  ГРАО е актуална към 31.12.2021 г.   

Динамиката показва трайна тенденция на намаляване на населението на община 

Върбица(с 4% или с 565 души през 2020 г. спрямо 2015 г.).  

Таблица: Население в община Върбица2015 – 2020 г. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всичко 10432 10382 10374 10378     10433 10412 

Мъже 5265 5247 5234 5257 5252 5237 

Жени 5167 5135 5140 5151 5181 5175 

В градовете 3294 3300 3320 3343      3379 3352 

В селата 7138 7082 7054      7035 7054 7060 

Източник: Национален статистически институт 

 

През 2020 г. в община Върбица живеят 10412 души, от които  5237 мъже  и 5175 

жени. Градското население (на гр. ВЪРБИЦА) е 3352жители а в селата живеят 7060 жители. 
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Развитието на селищната мрежа в общината е довело до концентрация на населението и 

съсредоточаване на основните административни, промишлени, търговски, обслужващи и  
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културни дейности в гр. ВЪРБИЦА. Живеещите в града през 2020 г. са с 27души по-малко 

спрямо началото на периода, докато жителите на селата се увеличават с 6 души. 
 

Таблица: Население по населени места в община Върбица 2017-2020 г. 

Община/населено място  2017 2018 2019 2020 

Община Върбица 10374 10378 10433 10412 

с. Божурово 282 279 271 272 

с. Бяла река 1297 1280 1304 1309 

гр. Върбица 3320 3343 3379 3352 

с. Иваново 414 406 411 413 

с. Конево 260 279 291 298 

с. Крайгорци 224 219 217 219 

с. Кьолмен 66 70 69 71 

с. Ловец 413 413 400 399 

с. Маломир 469 475 472 463 

с. Менгишево 475 483 485 483 

с. Методиево 379 376 375 371 

с. Нова бяла река 501 488 487 486 

с. Станянци 637 647 664 666 

с. Сушина 296 289 289 287 

с. Тушовица 796 787 777 775 

с. Чернооково 545 544 542 548 

Източник: Национален статистически институт 

 

Урбанистичната класификация на община Върбица включва следните категории: 1 

много малък град (до 10 хил. жители) – ВЪРБИЦА, 1 средно село (от 1000 до 2000 жители) – 

Бяла река; 12 малки села (от 250 до 1000 жители) Божурово, Иваново, Конево, Ловец, 

Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица и 

Чернооково – и 2 много малки села (до 250 жители) – Крайгорци и Кьолмен. Селищната 

система на общината като цяло е устойчива. Към 2020 г. няма застрашени от пълно 

обезлюдяване села.  

 

Таблица: Население по постоянен и настоящ адрес в община Върбица 2015 г. и 2020 г.  

Постоянен адрес Настоящ адрес 

2015 г. 2020 г. 2021г. 2015 г. 2020г. 2021 г. 

14649 14896 14817 11015 11602 11520 

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg  

 

http://www.grao.bg/
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Тенденциите, като намаляваща раждаемост и застаряване на населението, се 

наблюдават като цяло в област Шумен и СИР и са симптоматични за страната като цяло, но в 

община Върбица не са изразени. Може да се направи извода, че в община Върбица към  
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момента не може да се говори за демографска криза и по-сериозни са предизвикателствата 

пред бъдещото функциониране на системите на социално осигуряване и подпомагане, 

здравеопазване, образование и публични финанси в общината.  

Политиката за предотвратяване на демографска криза в района трябва да е насочена 

към подобряване на инвестиционната среда, защото инвестициите са тези, които създават 

работни места и доходи, като по този начин задържат и привличат млади хора за живот и 

работа в общината. 

 

Пазар на труда – заетост и безработица 

Пазарът на труда в община Върбица е негативно повлиян от демографските процеси, 

при ясна перспектива за изостряне на отрицателните им въздействия още в средносрочен 

период. Характерни са засилените емиграционни вълни, най-вече на млади хора в 

трудоспособна възраст, което се оказва критично за местния пазар на труда. Важни за 

настоящето и още по-важни за бъдещето са възпроизводството на населението и на 

работната сила. Демографското възпроизводство е важно за наличието на човешки ресурси 

за развитие на икономиката. Структурите на населението по възраст и пол предопределят 

раждаемостта, но и работната сила и нейната производителност на пазара на труда.  

 

 

 

 

 

Таблица: Средногодишен брой на безработните лица и равнище на безработица 2015-2021г. 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 

Средно годишен брой 

регистрирани лица 
1255 1166 1069 788 580 704 580 

Средно годишно равнище на 

безработица в % 
40,3% 37,4% 34,3% 25,3% 18,6% 22,60% 18,60% 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – гр.Велики Преслав 

 

Равнището на безработица в община Върбица намалява през последните пет години. 

Средногодишният брой на регистрираните безработни лица към 2021г. е 580, но въпреки 

това остава по-високо от средните стойности за област Шумен и за страната .  

 

Регистрираните безработни лица за периода 2015 г. – 2019 г. са общо 4858. Най-много 

са безработните с основно и по-ниско образование, а най-малко са безработните с висше 

образование. Жените продължават да са по-силно засегнати от липсата на работни места, при 

тях дисбалансите между притежаваната квалификация и търсенето на пазара на труда са 

много по-големи.  
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 За насърчаване на заетостта за анализирания период са проведени общо 15 активни 

мерки на пазара на труда, включително за групи в неравностойно положение. През 2021 г. в 

Дирекция „Бюро по труда“ се работи отново по различни програми за насърчаване на 

заетостта, включително за младежи до 29 годишна възраст. През отчетната 2021 г. по  

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

 

програми за заетост са разкрити 62 нови работни места от които за младежи до 29 г. – 28 

работни места.  
   

 Социални дейности и услуги 

През 2021 г. В община Върбица се предоставят широк спектър от социални услуги в 

общността и в специализирани институции. В групата на социалните дейности се отнасят 

социалните услуги за деца в риск, специализирани институции за възрастни хора, социални 

услуги на стари хора и хора с физически и психически увреждания и др. В резултат на 

развитието на социалните услуги, в общината значително е намаляла потребността от 

настаняване в институции.  

Община Върбица е добре обезпечена с квалифицирани специалисти, които имат 

необходимия опит за организиране и извършване на различите социални услуги. Повечето от 

предлаганите социални услуги се предоставят целодневно или почасово, в зависимост от 

нуждите на потребителя, което дава възможност за комплексно ползване на разнообразни 

социални услуги.  

 

 През 2021 г. в общината функционират следните услуги: 

 

 Домашен социален патронаж 

      В Курортен комплекс - гр.Върбица е разположен Домашен социален патронаж, в 

който се помещава услугата по проект ,, Осигуряване на топъл обяд в Община Върбица в 

условията на пандемия от COVID-19”, BG05FMOP001-5.001-0013-C03 операция 

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане , ФОНД ЗА 

ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА/REACT EU и 

обслужва 1230 лица в неравностойно положение в 18 пункта разположени в следните 

населени места: гр.Върбица, с.Маломир, с.Нова Бяла река, с.Бяла река, с.Тушовица, 

с.Станянци, с.Божурово, с.Чернооково, с.Крайгорци, с.Менгишево, с.Кьолмен, с.Конево, 

с.Ловец, с.Сушина, с.Иваново и с.Методиево и от следните целеви групи: 

- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност-хора в затруднение 

поради влошената икономическа обстановка в страната, хора,които поради възрастта си или 

налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на 

инфекцията; 

- Лица, поставени под карантина-без доходи или с ниски доходи под линията на 

бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; 

- Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна 

подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да 

задоволят основните си жизнени потребности; 

Период на изпълнение: 01.01.2021г.  – 30.06.2022 г. 

 

 „Личен асистент” 
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Личен асистент – по Закона за личната помощ. През годината 94 лични асистенти 

предоставят лична помощ на 94 потребители, като броят им постоянно нараства.  

През септември 2019г. се сключи споразумение между Община Върбица, Агенция 

социално подпомагане и Национален осигурителен институт  по Механизма за лична помощ,  

с който се осигуряват лични асистенти на ползвателите на лична помощ, които са: 

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

 

- хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане 

или степен на трайно намалена работоспособност; 

- децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на 

увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 

- децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на 

увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 

   Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в 

способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда 

помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за 

упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото. 

Чрез предоставяне на услугата „личен асистент” се подобрява качеството на живот и 

ще се подпомогнат възможностите им за независимост и за социално включване на 

потребителите 

 

„Асистентска подкрепа“ 

Асистентска подкрепа – делегирана от държавата дейност от 2021 г., с капацитет 28 

потребители. Към края на годината са обхванати 28 потребители, които получават подкрепа 

от 26 социални асистенти. 

През януари 2021г. Община Върбица стартира предоставяне на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа” , като делегирана държавата дейност с финансиране от държавния 

бюджет. Социалната услуга „Асистентска подкрепа”  е специализирана социална услуга 

която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна 

и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности и 

комуникация. Социалната услуга „Асистентска подкрепа”   се предоставя за : лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по 

съответния ред степен  на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и 

пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват 

„Асистентска подкрепа” или за които не се получава помощ за грижа  в домашна среда по 

реда на друг закон. 

В Община Върбица социалната услуга „Асистентска подкрепа” се предоставя на  28 

потребители с назначени 26 социални асистенти; 

 

„Патронажна грижа +“ 

През 2021г. започна изпълнение на проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община 

Върбица“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Патронажната грижа се предоставя на минимум 28 лица – възрастни хора и лица с 

увреждания на територията на община Върбица и обхваща следните услуги: 

• предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора /медицински услуги, като: мерене на 
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кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и 

др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги/; 

• предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; 

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. 

лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване  
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и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на 

потребителите). 

Патронажната грижа ще се реализира на територията на общината и е с продължителност от 

12 месеца и всяко лице от целевата група получава конкретните услуги в зависимост от 

неговите индивидуални потребности.   

  Предоставянето на социалната 

услуга се извършва от 5 домашни помощници, които извършват социалните услуги 

включващи доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. 

лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по 

настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни 

административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, 

различни от тези по настоящата операция). Всеки потребител получава услуга в рамките до 2 

часа на ден. Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги (патронажната грижа) 

е за период от 12 месеца. Обучено е медицинско лице, което предоставя почасови здравни 

услуги в дома на потребителя съобразно Методика на Министерство на здравеопазването. 

Почасово е нает и психолог, който оказва психологическа подкрепа и консултиране на 

потребители, при възникнали нужди и оказване на помощ на потребителите за справяне с 

психологични проблеми. С изпълнението на тези дейности се цели да се осигури комплексна 

социално - здравна и психологическа подкрепа на лица изпаднали в социална изолация в 

резултат на пандемията.  

 

 „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община ВЪРБИЦА“ 

 

 През 2021г. продължава изпълнението на проектa. 

 

➢ Проект „Топъл обяд в условия 

на пандемията от COVID-19 в община ВЪРБИЦА“, финансиран от Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане. Предоставят се услуги на 1230 потребители 

за периода от януари - декември 2021г. Безплатен обяд са получили 1230 нуждаещи се лица 

от всички населени места в общината.  

 

 

„Пенсионерски клуб“ 

На територията на община Върбица има действащи три клуба на пенсионера, а 

именно в гр. Върбица, с. Бяла река и с.Иваново. 

 

„Закрила на детето“ 
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Държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, 

рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на община 

Върбица се провежда от Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Велики Преслав. 

За реализиране на дейността си ДСП: 

• Извършва цялостната дейност по отпускане, отказване и прекратяване на социални 

помощи и семейните помощи за деца; 
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• Извършва дейности по социалната рехабилитация и интеграция на хората с 

увреждания; 

• Осъществява текуща и практическа дейност по закрила на детето; 

• Извършва временно настаняване и прекратяване на деца при близки и роднини, 

приемни семейства и институции; 

• Предоставя целева финансова помощ, предназначена за подкрепа на детето и 

семейството, с цел превенция и реинтеграция и отглеждане на детето в семейството или при 

близки и роднини; 

• Извършва конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи 

с цел социалното им включване в общността, консултира и работи индивидуално с всеки 

нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция; 

• Оказва методическа помощ и съдействие на Общинската администрация при 

предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции; 

 Съдейства и сътрудничи на 

физически и юридически лица, осъществяващи дейности по закрила на детето. 

 Здравеопазване 

Системата на здравеопазването в община Върбица включва: Доболнична помощ и 

един медицински център. Доболничната помощ се осъществява от общопрактикуващи 

лекари и специализирани медицински практики.  

 През 2021г. извънболничната помощ се предоставя от „Медицински център 1 - 

Върбица”, медикотехническа лаборатория, която функционира от 2018 г.  

 

 
Таблица: Лечебни и здравни заведения в община – Върбица2021 г. 

Лечебни заведения 2021 

Медиццински центрове 1 

Източник: Национален статистически институт  
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Спешната медицинска помощ се осъществява от Филиал в гр. Върбицана Център за 

спешна медицинска помощ (ЦСМП) – гр. Шумен. Министерството на здравеопазването е 

бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 

процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура за изпълнение на 

проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. В обхвата на 

проекта е включен и ЦСМП – Шумен с филиал „ВЪРБИЦА“. 
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Филиалът обслужват всички 16 населени места в общината с население 10412 души 

Таблица: Медицински персонал и население на един лекар в община Върбица 

                           

2016-2021 г. 

Персонал/Години 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Лекари 4 4 4 4 4 4 

Лекари по дентална 

медицина 
2 2 2 2 2 2 

Медицински 

специалисти по здравни 

грижи  

5 5 5 4 4 4 

Население на 1 лекар 2593 2593 1730 2608 2603 2673 

Население на 1 лекар по 

дентална медица 
5187 5187 5189 5216 5206 5346 

Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg 

По последни данни на НСИ към 2021 г. на територията на община Върбица работят 

общо 8 лекари,  16 медицински специалисти и 2 стоматолози. 

 Към общинска администрация има назначени 2 здравни медиатора. Основните 

функции на длъжността са: 

- Посредничество в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на уязвими 

малцинствени групи;  

- Подпомагане осъществяването на контактите (придружаване, информиране, 

разясняване) между общопрактикуващите лекари и/или други медицински специалисти и 

пациентите от уязвими малцинствени групи; 

- Извършване на патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки от уязвими 

малцинствени групи; 

- Консултиране на семейства и уязвими малцинствени общности по въпроси, като: 

- здравословно хранене и здравословен начин на живот; 

- хигиена и основни здравни проблеми; 

- грижи за новородени и малки деца; 

- ползата от имунизациите; 

- семейно планиране и репродуктивното здраве; 

- рискови фактори и превенция срещу инфекциозни заболявания; 

- домашното насилие и други. 

Към 2021 г. първичната извънболнична помощ се осъществява от 4 индивидуални 

практики за първична медицинска помощ. В общината по официални статистически данни за 

2021 г. са регистрирани общо 4 общо практикуващи лекари, 2 стоматолози и 4 медицински 

специалисти по здравни грижи . 

През 2021 г. нараства натовареността на здравната система в общината. Броят на 

лекарите е недостатъчен . Всичко това води до нарастване на броя на обслужваните пациенти 

http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/OPProfile
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/37d1af80-91f2-4435-b6b9-6b91e47f4db1
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от един лекар и един стоматолог. На един лекар в община Върбица към 2021 г. се падат 2673 

пациенти, а на един лекар по дентална медицина – 5346 пациенти. 

Във някои от училищата и детски градини  на територията на общината има назначено 

медицинско лице, което се грижи за здравето на децата.   

Броят на аптеките в общината през 2021 г. е 2, разположени са в общинския център – 

гр. ВЪРБИЦА. 

 

  

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

                                                                                                                Образование 

 

Приоритетите в дейността на Община Върбица в сферата на образованието са съобразени с 

основните цели и принципи на промените в училищното  образование и са част от основните 

дейности в Плана за интегрирано развитие на община Върбица2021 – 2027 г. Училищната 

мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската образователна 

система, съобразена с действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с 

местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието. Цялостната 

дейност на Общината в областта на предучилищното и училищното образование е насочена 

към изпълнение на задълженията ѝ, произтичащи от Закона за предучилищното и училищно 

образование /ЗПУО/, от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и  

Закона за местното  самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

През учебната 2020/2021 г. в община Върбица функционират 4 училища: СУ „Паисий 

Хилендарски” - гр.Върбица,  2 основни училища ОУ „Гео Милев” - с.Чернооково и ОУ 

„Васил Левски” – с. Иваново и 1 обединено училище ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - с.Бяла 

река. Средищни са средното училище в гр. Върбица и основните училища в с. Бяла река и с. 

Чернооково. Защитено е ОУ „Васил Левски“ – с. Иваново. 

 

Общинската образователна система не се променя съществено през отчетния период и 

към 2021 г. обхваща 10 детски градини, 2  основни училища, 1 средно училище и обединено 

училище.  

Териториалното разположение на училищата и детските градини дава възможност за 

осигуряване задължителното обучение на учениците до 16 години, както и обучението и 

възпитанието на децата от 3 до 7 години. 

 

Таблица: Брой ученици в община Върбица2015-2021 г. 

Учебни години 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Брой училища 6 5 5 4 4 4 

Брой учители 81 91 92 80 85 92 

Брой паралелки 38 38 44 41 38 44 

Брой ученици 954 935 875 836 834 760 

в т.ч. - мъже 505 491 451 421 423       396 

в т.ч. - жени 449 444 424 415 411 364 

Източник: Национален статистически институт -  https://infostat.nsi.bg 

https://infostat.nsi.bg/
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През учебната 2020/2021 г. се запазва тенденцията на намаляване на учениците в 

община ВЪРБИЦА, но с по-бавни темпове спрямо средните за страната. Броят на учениците 

спрямо учебната 2019/2020 г. е намалял с 74 или с 7,5%. В структурата на учениците по пол 

преобладават момчетата 53%, а момичетата са 40%.  

 

В общината през 2020/2021 учебна година работят следните детски градини: 

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

 

- ДГ „Кокиче”, с.Бяла река 

- ДГ „Мир”, с.Маломир 

- ДГ ,,Щастливо детство”, с.Нова Бяла река 

- ДГ „Червената шапчица”, с.Менгишево 

- ДГ „Славейче”, гр.Върбица 

- ДГ „Младост”, с.Чернооково 

- ДГ ,,Детелина”, с.Ловец 

- ДГ ,,Детски свят”, с.Иваново 

- ДГ ,,Снежанка”, с.Сушина 

- ДГ ,,Щурче”, с. Тушовица 

 

Таблица: Данни за общинските детски градини в община Върбица2015-2021 г. 

Учебни години 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Брой детски градини  12 12 11 11 10 

Брой групи 19 19 18 18 15 

Педагогически персонал  39 38 37 37 31 

Брой деца 324 306 306 300 286 

в т.ч. - мъже 166 151 145 149 144 

в т.ч. - жени 158 155 161 151 142 

 

Източник: Национален статистически институт - https://infostat.nsi.bg 

През учебната 2020/2021 година 10 детски градини в община Върбицасе посещават от 

286 деца, разпределени в 15 групи и обучавани от 30 души педагогически персонал. Броят на 

децата в детските градини намалява с  близо 5%  спрямо 2019/2020 учебна година. Броят на 

педагогическия персонал намалява с 1 за последната учебна година, а броя на групите 

намалява с 4.     

Отпадането на таксите за детски градини през 2020 г. е мярка, която се запазва и през 

2021 г. и е насочена към финансово облекчаване на младите семейства и насърчаване на 

раждаемостта на фона на отрицателния естествен прираст в общината.   

През 2021 г. учебните и детски заведения участват в редица национални проекти и 

програми:  

 

https://infostat.nsi.bg/
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ДЕТСКИ ГРАДИНИ: 

1. Схема ,,Училищен плод” и схема ,,Училищно мляко и мед” 

  2. Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 ,,Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование” по оперативна програма ,,Наука за интелигентен 

разтеж” 2014-2020 г. 

 

 

 

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

 

УЧИЛИЩА: 

 

СУ ,,СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ГР.ВЪРБИЦА 

Работа по проекти, участие на училището в изпълнението на Национални програми. 

Кандидатстване в конкурсни процедури: 

 

- Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 3 „Осигуряване на 

условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогиманзиалния 

етап“ 

- Национална програма „Иновации в действие“ 

- Проекти BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ и Проект 

BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, реализирани по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, осъществяване на дейности 

за допълнителна подкрепа на деца/ученици със специални образователни потребности. 

- Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ 

- Проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, - - Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

- ПМС № 46 от 19.03.2020 г. 

 

2. ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, С.ИВАНОВО 

Проекти BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ и Проект 

BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, реализирани по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

- „Всеки ученик ще бъде отличник“ на ЦМЕДТ „Амалипе” – Велико Търново, 

финасиращ орган – „Тръст за социална алтернатива”. 

 

3.  ОУ,,СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, с.Бяла река 

През 2021 г. в Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Бяла река 

са изпълнявани следните проекти: 

1.  BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" 
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2.  BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" 

3.  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“ 

 

 

Като цяло материално-техническата база в детските и учебни заведения на територията 

на община Върбица е добро и осигурява здравословна и безопасна среда за провеждане на 

учебно – възпитателния процес.  

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

През 2021г. Община Върбица   след кандидатстване на Община Върбица с проектно 

предложение „Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на  

ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с.Бяла река”  за финансиране по Мярка М02 – 

„Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект „Красива България”- 2020г се 

сключи със сключено споразумение  с №РД09-56/26.02.2020г. за финансиране с 

Министерство на труда и социалната политика. 

Проведена бе обществена поръчка по ЗОП с предмет „Преустройство и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с.Бяла река”  

финансирана по Мярка М02 – „Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект 

„Красива България”- 2020г.  Изгради се отоплителна инсталация и котелно помещение, 

направена е топло изолация на външни стени на сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, 

с.Бяла река,община Върбица,  извършени са строително-монтажни дейности на покривната 

част  на сградата, изградени са  вътрешни санитарни възли, осигурена е течаща топла вода в 

умивалните към санитарните възли, извършено е освежаване на помещения и сградата, 

извършени са ремонтни дейности площадно пространство пред сградата на училището 

През годината са извършени редица дейности насочени към подобряване на материално-

техническата база и изграждане на редица нови спортни обекти и съоръжения:  

 През 2021г. след проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет „Физкултурен 

салон към СУ „Паисий Хилендарски“ , гр.Върбица , УПИ V, кв.7 IIетап“ се извършиха 

строително –монтажни дейности на физкултурния салон. Обекта представлява заварен 

строеж в степен на завършеност - груб строеж, като във времето е премахната една от 

изградените оси. Предвидения капацитет на физкултурния салон е до 50 души ученици и 

треньори. 

Сградата се разделя условно на две нива и две части - спортна зона и обслужваща зона. 

През 2020г. е изпълнен първия етап от изпълнението  строително- монтажни дейности 

като са изпълнени следните дейности: 

•Изграждане на цялостна конструкция с покрив; 

•Облицовка на стени  и дограма; 

• Частично изградена ВиК инсталация; 

В обслужваща зона, са разположени входно предверие, стълбище, две съблекални за момчета 

и за момичета, тоалетни към тях и спомагателно помещение. 

          Спортната зона е с размери 27 на 11,70 метра, в която еа разположено комбинирано 

спортно игрище за волейбол, футбол и баскетбол.  

 

 През 2021г. се изпълни  втория етап се изпълни част: АРХИТЕКТУРА Вътрешни 

помещения, полагане на шпакловка и латекс по вътрешни стени, окачен таван от 

гипсокартон (предверие и стълбище) , замаски със саморазливна изравнителна замазка, 

винилова настилка по под, Доставка и монтаж на дъсчена ламперия по стени на физкултурен 

салон, Доставка и монтаж на вътрешни преградни метални решетки около спортна 
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площадка, Доставка и монтаж на гипсофазерни пана и полагане върху съществуваща 

метална скара, Полагане на пароизолация над гипсофазерни платна, Полагане на 

топлоизолация, Доставка и монтаж на PVC  врати, Доставка и монтаж на вътрешна  PVC 

врата 90/200см, Настилка с гранитогрес с грапава, Оборудване, Доставкта и монтаж  на 

тепих,доставка и монтаж на баскетболен кош, доставка и монтаж на футболни врата,доставка 

и монтаж на мрежа за волейбол, Доставка и монтаж на шведска стена, Вътрешна 

конструкция, Доставка и монтаж  на стоманена конструкция за окачени тавани над  

стълбищата, ЧАСТ "ВиК", Сградна водопроводна мрежа, ЧАСТ "Електро", Ел.табла и 

захранващи линии, ЧАСТ ОВК, Отоплителна инсталация.  

 

 През 2020г.-2021г/ след проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет „"Изграждане 

на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река" 

започнаха изпъление на строително-монтажните дейности, които ще продължат и през 2021 

година.  

Целта на проекта е изграждане на комбинирана спортна площадка в двора на ОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий“, в село Бяла река.  С проекта се предвижда изграждане на оградено 

игрище с настилка, с възможност за ползване за минифутбол, тенис на корт, волейбол и с 

пейки за зрители и играчи. Игрището се разполага между двете училищни сгради. Към 

игрището се поставиха пейки за зрители и за играчите в южната му част. Трибуните се 

изпълниха със стоманобетонова конструкция, върху която се разполагат пласмасови 

пейки за зрители. Комбиннираната площадка е  оградена с 5,45 метрови прозирни телени 

огради.  Заградената площадка има две врати за достъп и евакуация с размери 100/200 см. 

Обекта e със заградена площ от 806,6 кв.м.  

 

 

По данни на НСИ напусналите преждевременно основното образование ученици от 

община Върбица през изследваните пет учебни години са общо 78, разпределени, както 

следва: 

- 2016/2017 г. – 34ученици от I до VIII клас; 

- 2017/2018 г. – 24 ученици от I до VII клас; 

- 2018/2019 г. – 20 ученици от I до VII клас; 

- 2019/2020 г. – 0 ученици от I до VII клас; 

- 2020/2021 г. – 0 ученици от I до VII клас; 

 

 През последните две години 

няма отпаднали ученици. 

 В тази връзка Община Върбицае 

предприела следните ключови мерки за: 

Превенция за предотвратяване причините за преждевременно напускане на училище. 

Интервенция за ограничаване на преждевременното напускане. 

Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите 

училище отново да се включат в образованието или да придобият квалификация. 

Продължава изграждането на приобщаваща образователна среда в 

общообразователните училища за осъществяване на 67ачественно образование, 

съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.   



 

68 

 

 

 

                             Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

            Култура 

Културата е един от факторите за устойчиво развитие и съхраняване на духовността 

на населението. В община Върбица се осъществяват дейности за развитие и закрила на 

културата, като се съчетават държавните изисквания с местните условия, културни 

специфики и традиции.  

Основните културни дейности, развивани в общината са: читалищна, библиотечна, 

музейна и религиозна. За тяхното осъществяване е изградена съответната инфраструктура и 

функционира добре изградена мрежа от културни институти и организации.  

Културната инфраструктура в Върбица е представена от 10 народни читалища, които 

са основните средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението. Те 

продължават да развиват културно-просветна и художествена самодейност и да организират 

творческите занимания на постоянно действащи групи за певчески, танцов и автентичен 

фолклор, клубове, изложбени зали и музейни сбирки.  

Таблица: Народни читалища и художествени състави в община Върбица 

 Наименование, местонахождение 
Художествени състави, клубове и 

групи 

"Пробуда 1871"-ГРАД ВЪРБИЦА 

Кръжоци,клубове и школи по 

изкуствата; Езикови школи и 

курсове; фолклорни състави и 

формации; театрални състави; 

женска група за стари градски песни; 

Коледарска група; Група за 

класически и/или модерен балет. 

"Пробуда-1930"-СЕЛО МЕТОДИЕВО 
Участие в традиционнен есенен 

Върбишки панаир. 

"Съзнание 1924"-СЕЛО ИВАНОВО - 

"Н.Й.Вапцаров 1934"-СЕЛО МЕНГИШЕВО Детска фолклорна група  

"Просвета-1930"-СЕЛО НОВА БЯЛА РЕКА 

Певческа група  за традиционен 

фолклор; Танцова група"Славейче" 

Танцова група "Звънче" - 

Съвременно творчество. 

"Христо Ботев -1923"-СЕЛО БЯЛА РЕКА Детска фолклорна група;  

Светлина-1956-СЕЛО МАЛОМИР Фолклорен певчески състав 

"Надежда -1962"-СЕЛО ЛОВЕЦ - 

"Герлово-1943"-СЕЛО ТУШОВИЦА Група за народни танци  

"Развитие - 2015"-ГРАД ВЪРБИЦА 
Рапърски клуб; Детска танцова 

група, инструментална детска група. 

Източник: https://chitalishta.com/ 

В читалищата са развити библиотечната и музейна дейност, различни школи – по 

изкуствата, музикална, танцова и др., любителско творчество (художествена самодейност). 

Поради продължаващото извънредно положение в страната, в следствие на 

пандемията от COVID-19, редица мероприятия, които са част от Културната програма на 

общината, не са се състояли или са проведени под различна форма. На всички състояли се 

https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=783&reg_num=858
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=1070&reg_num=1192
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=1167&reg_num=1299
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=1558&reg_num=1752
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=1865&reg_num=2108
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=2167&reg_num=2439
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=3162&reg_num=3110
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=3438&reg_num=3430
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=3449&reg_num=3440
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=3642&reg_num=3615
https://chitalishta.com/
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събития през годината са спазвани стриктно противоепидемичните мерки, за да бъде запазен 

животът и здравето на гражданите. 

 

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

 

 За изпълнение на Общинският план за младежта беше осъществена изнесено 

мероприятие извън Общината беседа/ презентация на тема: ,,Превенция на рисково 

поведение сред младежи и рискови групи”, ,,Тютюнопушене”, ,,Опасности, които дебнат в 

интернет пространството” , ,,Как да се предпазим от COVID-19”  и др). В мероприятието 

взеха участие 120 младежи на територията на Община Върбица. 

Центрове на духовния живот на местното население са и многобройните религиозни 

храмове в общината. Към 2021 г. запазените и действащи молитвени храмове в общината са:  

1. Църква ,,Св.Димитър” построена през 1842 г. , намираща се в гр.Върбица. 

2. Джамия Трошка Махала  построена през 1900 г., намираща се в гр.Върбица. 

3. Молитвен дом  в процес на изграждане, намиращ се в гр.Върбица. 

4. Джамия построена през1800г., намираща се в с.Крайгорци. 

5. Джамия в с.Чернооково, построена през 1900 г. 

6. Джамия в с.Божурово,построена през 1800 г. 

7. Джамия в с.Станянци,построена през 1880 г. 

8. Джамия в с.Тушовица, построена през 1900 г. 

9. Джамия в с.Бяла река, построена през 1800 г. 

10. Джамия в с.Бяла река, построена през 1800 г. 

11. Църква в с. Бяла река, построена през 1700 г. 

12.Джамия в с.Нова Бяла река, построена преди 1800 г. 

13. Джамия в с.Маломир,  построена преди 1800 г. 

14. Джамия в с.Менгишево , построена преди 1800 г. 

15. Джамия в с.Менгишево , построена преди 1800 г. 

16. Джамия в с.Конево, построена преди 1750 г.  

17. Джамия в с.Ловец, построена преди 1800 г. 

18. Джамия в с.Ловец, построена преди 1800 г. 

19. Църква в с.Ловец, построена преди 1800 г. 

20. Джамия в с.Сушина, построена преди 1800 г. 

21. Джамия в с.Иваново, построена преди 1800 г. 

22. Църква в с.Иваново, построена преди 1924 г. 

23. Джамия в с.Методиево построена преди 1800 г. 

24. Джамия в с.Методиево построена преди 1750г. 

 

            Спорт 

През 2021 г. въпреки продължаващите ограничения създадени от извънредното положение, 

при спазване на съответните мерки в общината развиват спортна дейност множество спортни 

клубове и отбори: Футболен клуб Върбица - за календарната година са имали 30 срещи, от 

които 26 победи и 4 загуби. 
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          При спазавне на противоепидемичните ограничения, в училищата са осъществени 

дейности по физкултура и спорт като са сформирани групи по занимания по интереси и 

осъществявяни дейности 2 часа седмично в зависимост от наложените противоепидемични 

мерки. 

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                         На Община Върбица 2021 – 2027г. 

 

През годината са извършени редица дейности насочени към подобряване на материално-

техническата база и изграждане на редица нови спортни обекти и съоръжения:  

 

     През 2021г. след проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет „Физкултурен 

салон към СУ „Паисий Хилендарски“ , гр.Върбица , УПИ V, кв.7 IIетап“ се извършиха 

строително –монтажни дейности на физкултурния салон.  

 

    През 2021г. Община Върбица  след кандидастване пред ПУДООС  по Национална 

кампания „Чиста Околна среда -2021г” се сключиха договори за следните подобекти: 

- Проект „Щастливо детство сред 

чиста природа” Детска градина  „Щастливо детство” с. Нова Бяла река общ. ВЪРБИЦА; 

- Проект „Играя с грижа за чиста 

околна природа” от Детска градина с.Менгишево общ. Върбица; 

Дейностите по изпълнение на проектите включват –  доставка и монтаж на пейки 

стационарни,  детски люлки и пързалки , изработка, доставка и монтиране на дървени пейки 

с перголи. За целите на озеленяването се доставиха цветя,  и ниски декоративни дървета, и 

семе за райграс. 

В периода 2020г.-2021г. е изпълнен проект "Изграждане на комбинирана спортна 

площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река".  

Целта на проекта е изграждане на комбинирана спортна площадка в двора на ОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий“, в село Бяла река.  

С проекта се предвижда изграждане на оградено игрище с настилка, с възможност за 

ползване за минифутбол, тенис на корт, волейбол и с пейки за зрители и играчи; 

Игрището се разполага между двете училищни сгради. Към игрището се предвиждат 

пейки за зрители и за играчите в южната му част. Трибуните се предвиждат със 

стоманобетонова конструкция, върху която се разполагат пласмасови пейки за зрители. 

Комбиннираната площадка е  оградена с 5,45 метрови прозирни телени огради.  

Заградената площадка има две врати за достъп и евакуация с размери 100/200 см. 

Обекта e със заградена площ от 806,6 кв.м. 

 

Спортната инфраструктура в община Върбица е концентрирана в общинския център гр. 

Върбица. През периода 2014-2020 г. е реализиран проект: „Подобряване достъпа на 

населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждането на 

спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”. Изграден е модерен 

спортен център в курортен комлекс „Върбишки проход”, който включва: спортна зала; 

обслужваща сграда; плувен и детски басейн; футболни игрища и др. 
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На територията на Общината има регистриран един футболен клуб - ФК „Върбица”. 

     Със средства от общинския бюджет през годината се подпомагат финансово спортните 

клубове в община ВЪРБИЦА.  

 

                              Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

Икономическо развитие 

Икономическото развитие на община Върбица през последните години се 

характеризира с различна динамика. Основните отрасли в местната икономика са 

дърводобива, дървообработката, шивашката промишленост, хранително-вкусовата 

промишленост, селското стопанство и търговията. 

Таблица: Брой нефинансови предприятия по основни икономически дейности 2016-2018 г. 

Отраслови сектори  2016 2017 2018 

Общо 203 201 202 

Селско, горско и рибно стопанство 55 52 52 

Преработваща промишленост 16 18 15 

Строителство .. 7 6 

Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
92 84 89 

Транспорт, складиране и пощи 6 9 7 

Хотелиерство и ресторантьорство 13 16 14 

Операции с недвижими имоти 5 .. .. 

Хуманно здравеопазване и социална работа 6 6 7 

Други дейности .. 3 4 

Източник: Национален статистически институт 

Броят на предприятията във Върбица намалява през последните години и през 2016 г. 

е 203 или с 1 повече спрямо 2018 г. Нови предприятия са открити предимно в сектора на 

строителството. В селското стопанство фирмите намаляват и през 2018 г. са 52 броя. Най-

малко нови фирми възникват в сектор Хуманното здравеопазване и социална работа и сектор 

Хотелиерството и ресторантьорството. През 2018г. най-голям относителен дял имат 

предприятията, работещи в областта на търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети 

– 89 броя или 44,05% от всички предприятия на територията на общината.  

В сектор „Селско, горско и рибно стопанство” работят съответно 25,74%, в сектор 

„Преработваща промишленост” около 7,42%. Броят на фирмите занимаващи се с 

хотелиерство и ресторантьорство нараства от 13 на 14 и съставлява близо 6,93% от фирмите 

във Върбица. 

Таблица: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия 2016-2018 г. 

Години 
Произведена 

продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

Разходи за 

дейността 
Печалба Загуба 

Заети 

лица 

Наети 

лица 

2016 23979 37972 32773 35718 3615 1713 718 530 

2017 27090 44722 39099 39957 4837 483 756 568 

2018 32621 51432 46352 45835 5315 265 798 596 

Източник: Национален статистически институт 

През 2021 г. икономическото развитие на община Върбицасе влошава спрямо 

предходните години, поради неблагоприятните макроикономически условия, ковид кризата, 

инфлация, общо поскъпване на живота и политически фактори. Влошават се основните 

показатели на отчетените нефинансови предприятия.  
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Структуроопределящи отрасли за местната икономика са: дърводобива, 

дървообработката, шивашката промишленост, хранително-вкусовата промишленост, 

селското стопанство и търговията. 

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

 

В община Върбица са добре развити животновъдството и растениевъдството и функционират 

предприятия на хранително-вкусовата промишленост. Важен фактор за развитие на местната 

икономика е близостта до два големи административни и индустриални центъра – град 

Шумен и град Търговище, което осигурява пазар за реализация на местната продукция и 

достъп до летище и пристанище за износ в град Варна. Икономическите дейности в 

общината са концентрирани предимно в гр. Върбица, който се явява и зона на локална 

икономическа гравитация. 

 

Състоянието на местната икономика през 2020-2021 г. се определя и влияе от много 

на брой и различни по естество фактори, които биват както вътрешни, така и външни. В тази 

връзка е важно да се определи икономическото състояние на заобикалящите общината 

територии, което детерминира средата за нейното развитие, позицията на общината спрямо 

съседните й общини, наличните й сравнителни предимства и потенциали за растеж, както и 

основните ограничители за икономическия подем. 

Селско стопанство 

Селското стопанство е важен отрасъл за икономиката на община Върбица. Поради 

полупланинския характер на терена и голямата разпокъсаност на парцелите значителен  дял 

от земеделските земи не се обработват и пустеят. Основните отглеждани култури са зърнено 

фуражните – пшеница, ечемик, царевица; техническите – слънчоглед, тютюн и зеленчуци - 

зеле, краставици, захарно цвекло, домати, пипер и други.   

Таблица: Баланс на териториите в община Върбица по видове собственост 

No Вид собственост Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1. държавна частна 1532 226678,241 45,787 

2. частна 10661 70108,525 14,161 

3. на религиозни организации 14 147,055 0,030 

4. общинска частна 3042 39475,004 7,974 

5. на чуждестранни лица 462 3566,997 0,721 

б. смесена 315 2521,406 0,509 

7. на юридически лица 2955 26400,237 5,333 

8. Стопанисван от общината 193 2682,084 0,542 

9. държавна публична 218 111953,769 22,614 

10. общинска публична 1842 11533,091 2,330 

 ВСИЧКО 21234 495066,409 100,000 

Източник: Областна дирекция „Земеделие” - Шумен 

Най-голям относителен дял в община Върбица заемат териториите държавна частна 

собственост – 45,787%, следвани от земите, на държавна публична  – 22,614%, частна – 

14,161% и общинска частна собственост – 7,974%. Останалите територии се разпределят 

между общинска публична , стопанисван от общинаната , на юридически лица , смесена , на 

чуждестранни лица , на религиозни организации 

Таблица: Брой регистрирани земеделски стопани в община Върбица 2015-2019 г. 



 

73 

 

 

 

 

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 
 

 

година брой  

обработвана земя  в т. ч пасища, 

мери и ливади по анкетни фомуляри 

в дка 

2015 326 56 595,679 

2016 330 56 595,679 

2017 344 56 595,679 

2018 335 56 595,679 

2019 318 56 595,679 

Източник: Областна дирекция „Земеделие” - Шумен 

Броят на земеделските стопани в община Върбица намалява през последните години и 

за 2019 г. е 318 , докато през 2015 г. е 326. Обработваемата земя за периода 2015 – 2019 г. 

остава една и съща – 56 595,679 . Към 2020 г. земеделските гори , гори и земи в горски 

фондове на територията на община Върбица са 495 066 дка.От тях 87 926 дка. или 17,76% с 

начин на трайно ползване (НТП) нива.Мерите и пасищата са с обща площ 29 824 дка. или 

6,02% , а ливадите са 991 дка. Овощните градини в общината са 3 430 дка. , лозята 694 дка. , 

а другите трайни насаждения 3 324 дка. 

 

Тенденциите в развитието на селското стопанство следват тези в страната, които са 

свързани с намаляване на производството, ниска рентабилност и ниска 

конкурентоспособност на сектора. Намаляването на изкупните цени и заливането на пазара с 

вносни стоки правят сектора все по-малко привлекателен. Възможностите за финансиране, 

които предлагат европейските фондове са добър начин за подкрепа на сектора и неговото 

възстановяване, но липсва достатъчно активност от страна на местните производители за 

кандидатстване с проекти и инвестиране на средства в земеделие и животновъдство.  

Горско стопанство 

  

Горските ресурси в община Върбица са едно от най-големите ѝ природни богатства. От 

една страна, те са суровина за развитие на дърводобивна, дървопреработваща и мебелна 

промишленост, а от друга, създават условия за развитието на туризма. Именно поради тази 

причина, тяхната устойчива експлоатация и съхранение са от ключово значение. Горите се 

отличават с голямо разнообразие от широколистна и иглолистна растителност.  

Горските територии в община Върбица се стопанисват от ТП „Държавно горско 

стопанство Върбица” и ТП Държавно горско стопанство (ДГС) – Преслав  към РДГ – Шумен, 

„Североизточно държавно предприятие” на Министерство на земеделието и храните. Горите 

заемат 58% от територията на община Върбица.  

 Общата горска площ на 

територията на община Върбица към 2019 г. е 18730 ха, от които: 97,75% държавна горска 

територия, 0,8% общинска горска територия, 1,28% частна горска територия , 0,12% 

собственост на други юридически лица, 0.05% собственост на обществени организации 

(кооперативна) 
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 Таблица: Ползване на дървесина от територията на общината 2015-2019 г. (куб. м.) 
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55076 44523 52560 45462 58301 50480 55069 47620 53354 45026 

Източник: ДГС „Шумен” 

 Количеството на ползваната дървесина от държавния горски фонд на територията на 

община Върбица нараства като през 2015 г. е 44523 куб м., а през 2019 г. е 45026 куб. м.  

 Общо за периода са добити 233 111 куб. м. или по 46 622,2 куб. м. средно на година. 
 За периода 2015-2019 г. е 
осъществено следното залесяване в държавни горски територии: 

- 2015 г. – 6 дка 

- 2016 г. – 6 дка 

- 2017 г. – 6 дка 

- 2018 г. – 6 дка 

- 2019 г. – 6 дка 

Горите са източник освен на дървесина и на много ценни ресурси - билки, горски плодове, 
гъби и др., които могат да бъдат използвани за организиране на дребни производства, 
осигуряващи заетост на ниско квалифицирани работници. 

 В общинските гори ежегодно се извършват лесоустройствени дейности като 

почистване, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури. С цел опазване на горите 

е извършено разделяне на горските територии на горскостопански райони и охранителни 

участъци.  

 Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Ежегодно се 

предоставят площи на местното население, осигуряващи паша на голяма част от 

селскостопанските животни. При благоприятни условия се събират билки, гъби и горски 

плодове, но тази дейност няма стопанско значение, а е предимно за лични нужди на местното 

население. От голямо значение за населението в района са и защитно-водоохранните и 

противоерозионни функции на гората.  

 Горските територии изпълняват функции по отношение на: поддържане на 

биологичното разнообразие на горските екосистеми; производство на дървесни и недървесни 

горски продукти; защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха; осигуряване 

на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни ползи; защита на 

природното и културното наследство; регулиране на климата. 
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 Важно е да не се допуска масово изсичане на гори, което ще доведе до екологични 

проблеми, да се увеличи площта на горите с рекреационна цел и да се предвидят нови 

залесителни мероприятия. Предвид факта, че развитието на общинската икономика до  

                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 
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голяма степен зависи от използването на горите, то от важно значение е запазването на 

ресурсите от горския фонд, за да се запазят неговите екологични и социално-икономически 

функции.  

 

Туризъм 

Като цяло туризмът не е типичен отрасъл за местната икономика във Върбица. 

Общината разполага с туристически ресурси и потенциал, които за съжаление все още не са 

усвоени и не се използват пълноценно за генериране на доходи и устойчиво местно развитие. 

На територията на общината няма официално регистриращи и действащи туроператори, 

туристически агенти и туристически сдружения.  

Туризмът се развива успешно през отчетния период и заема все по-голям дял в 

общинската икономика на Община Върбица. На територията на общината съществуват 

редица природни дадености, защитени природни, исторически и културни обекти. 

На територията на Община Върбицаса категоризирани и функционират общо 21 

„Места за настаняване“ и „Заведения за хранене и развлечения“. 

От тях места за настаняване към  2021 г. – 14 броя: 

- клас А: 1 бр. – „Хотел“; 

- клас Б: 15 бр. – от които  9 броя „Къщи за гости“, 2 броя „Бунгала“ и 2 броя „Стаи 

за гости“. 

Извън регистрите на Общината на територията функционират – хижа „Върбишки 

проход”, хижа на „Горско стопанство”, комплекс „Русалка”, комплекс „Тича” и няколко 

ведомствени почивни станции в курортния комплекс. 

Заведенията за хранене и развлечения на територията на община Върбицаса 7 бр. 

Типовете са разнообразни – ресторант, бистро, бирария, кафе-аперитиви, пивница,  

сладкарница. В общината към 2021 г. като цяло липсват много заведения за обществено 

хранене.  

 

 

Таблица: Дейност в местата за настаняване в община Върбица  

Година 
Места за 

настаняване1 
Легла Брой стаи 

Реализирани 

нощувки 

 2021 14 175 76 3070 

Източник: Национален статистически институт 
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Към 2021 г. броят на местата за настаняване е 14 и се запазва спрямо предходните 

2019г. и 2020г.  
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В община Върбица все още не се използва в пълна степен туристическия потенциал, макар че 

в последните години се наблюдава нарастване в броя на местата за настаняване, легловата 

база и пренощувалите лица. Пандемията от коронавирус се отразява негативно на местния 

туристически бизнес през 2020 и 2021 година. Въпреки това в  резултат на добре 

организираната и проведена културна програма на Община Върбицасе наблюдава 

значителен ръст в туристопотока на територията на общината.  

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ:         

Отчетната 2021 г. се характеризира с политическа, икономическа и финансова 

неустойчивост, предизвикани от продължаващата пандемия от коронавирусна 

инфекция и последиците от нея, както и от провежданите три пъти през годината 

парламентарни избори и редовни президентски избори. Политическата криза забави 

финансирането на много приоритетни проекти за общините, както и приемането на 

Националния план за възстановяване и устойчивост, по който трябваше да се 

кандидатства за преодоляване на последиците от пандемията.  

В социално-икономическите условия за развитие на община Върбицане се 

наблюдават съществени промени спрямо предходната 2020 г. Наложени са мерки за 

опазване живота и здравето на населението и в същото време се работи активно за 

пълноценно изпълнение на дейностите, водещи до подобряване на всички сфери на 

обществения живот. Пандемията ограничи значително социалния живот, създаде 

икономически и финансови рискове и неустойчивост.  

Отчетната година се характеризира с рекордна инфлация, поскъпване на цените 

на енергоносителите и храните от първа необходимост. Свободният пазар на 

електроенергия и високите цени за небитови абонати наложиха непопулярни мерки за 

строги икономии на ел. енергия.  

Демографските показатели на община Върбица продължават да се влошават, но 

с по-бавни темпове в сравнение със средните за страната. Наблюдава се известно 

повишаване на броя на населението, породено от миграция, но се запазва тенденцията 

на ниска раждаемост и висока смъртност. Селищната система остава устойчива.  

През 2020 г. в община Върбица живеят 10412 души, от които  5237 мъже  и 5175 

жени. Градското население (на гр. ВЪРБИЦА) е 3352жители а в селата живеят 7060 

жители. Живеещите в града през 2020 г. са с 27души по-малко спрямо началото на 

периода, докато жителите на селата се увеличават с 6 души. 

Тенеденцията през последните години е към нарастване с бавни темпове на 

населението в селата за сметка на градското. Наблюдава се устойчивост във 

възрастовата структура на населението и слаба динамика при нейното изменение.  

Образователната система в общината е добре организирана и материално 

обезпечена. Броят на учениците в училищата и на децата в детските градини 

намалява, но с темпове по-бавни от средните за страната. 

В общината се предлагат разнообразни и качествени социални дейности и 

услуги, които отговарят на потребностите на населението.  
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Равнището на безработица в община Върбицапрез 2021 г. се намалява в 

сравнение с предходната година, като достига ниво от 18,60%, стойност по-висока от 

средните нива на безработица за област Шумен (9,7%) и от тези за страната (5,9%).  
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През 2021 г. въпреки негативните последици нанесени от продължаващата пандемия 

от COVID-19, броя на безработните лица намалява със 124 лица.      

Общинската икономика като цяло е в застой. Статистиката отчита влошаване 

на финансовите резултати на местните предприятия през 2020 г. спрямо 2019 г. и 2018 

г. Официални статистически данни за пълния ефект на кризата с коронавируса върху 

местната икономика все още няма. Най-засегнат остава туристическия бранш. 

През 2021 г. отчитаме ръст на социалните и здравни разходи - за ограничаване на 

заболеваемостта от ковид, помощи за здравната система, за насърчаване и подкрепа на 

засегнатия бизнес и социална подкрепа в защита на най-уязвимите групи. Въпреки 

трудностите през 2021 година и негативното влияние на пандемията, социално-

икономическите и  политически фактори Община Върбица се справя успешно и 

успява да реализира част от планираните в ПИРО проекти и дейности.                                                                                                                                          

 

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА 

НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Таблица: Оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

ПИРО на община Върбицакъм 2021 г. по индикатори за наблюдение 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчетна 

стойност 

2021 

Приоритет 1 - Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, иновативен и 

интелигентен икономически растеж, базиран на местните ресурси, подобряване на бизнес 

средата и стимулиране на предприемачеството 

Мярка 1.1  

Стимулиране на 

предприемачеството, 

инвестициите и 

иновациите 

Нефинансови предприятия  брой 220 202 

Новосъздадени МСП за 

преработка на местни суровини 

(месо, мляко, плодове, 

зеленчуци, дървесина и др.) 

брой 6 1 

Участие на общината в 

инвестиционни инициативи 

(бизнес форуми, панаири и др.)  

брой 7 - 

Привлечени инвестиции в 

предприятия в общината 
хил. лева 20000 2000 

Мярка 1.2  

Развитие на модерно, 

устойчиво и 

Обработваема земеделска земя дка 80000 56595,679 

Създадени нови трайни 

насаждения 
дка 3000 383 
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диверсифицирано 

селско стопанство 

Подпомогнати нови и 

модернизирани земеделски 

стопанства 

брой 20 13 

Мярка 13  

Устойчиво управление 

на горските ресурси 

Новозалесени горски територии дка 1000 - 

Мярка 1.4 

Развитие на туризма 

като водеща индустрия, 

базирана на 

специфичните местни 

ресурси, уникалните 

природни и културни 

забележителности 

Места за настаняване и средства 

за подслон 
брой 25 14 

Леглова база в места за 

настаняване и средства за 

подслон 

брой 500 175 

Създадени нови туристически 

атракции 
брой 3 1 

Разработени нови туристически 

маршрути  
брой 3 1 

Приоритет 2 - Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста околна 

среда, приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска 

Мярка 2.1  

Насърчаване на 

мерките за енергийна 

ефективност и 

намаляване на емисиите 

парникови газове 

Обществени сгради с мерки за 

енергийна ефективност брой 5 - 

Жилищни сгради с мерки за 

енергийна ефективност брой 10 - 

Мярка 2.2  

Насърчаване на прехода 

към кръгова икономика 

Подкрепени предприятия, 

въвели НИРД, иновации и 

щадящи околната среда 

технологии в производствения 

си процес 

брой 1 - 

Мярка 2.3  

Опазване на околната 

среда и борба с 

климатичните промени 

Реализирани проекти за 

опазване и подобряване на 

околната среда 
брой 5 2 

Проведени акции за почистване 

и залесяване брой 7 1 

Мярка 2.4  

Устойчиво управление 

на отпадъците  

Системи за разделно събиране, 

рециклиране, оползотворяване и 

повторна употреба на различни 

потоци отпадъци (опаковки, 

строителни, зелени и 

биоразградими и др.) 

брой 3 - 

Приоритет 3 - Добро образование, професионално развитие и нови знания за успешна 

реализация, заетост, висок жизнен стандарт и демографски подем 

Мярка 3.1  

Демографски подем, 

насърчаване на 

раждаемостта, 

привличане на млади 

хора за работа и живот 

в общината 

Население на общината 
брой 10500 1412 

Деца в детските градини  
брой 310 286 

Ученици в училищата  
брой 850 760 

Мярка 3.2 

Подобряване на  

образованието и 

модернизация на 

образователната 

инфраструктура 

Подобрени сгради на 

образователната 

инфраструктура 
брой 5 3 

Училища с внедрени/работещи 

съвременни системи/среди за 

образование – дуално обучение, 

дигитализация на учебни 

брой 1 - 
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програми, STEM и др. 

Мярка 3.3 

Подобряване на 

условията за спорт и 

развитие на младежки 

дейности 

Ремонтирани спортни обекти и 

съоръжения брой 5 2 

Организирани спортни 

състезания, турнири и 

шампионати с регионално, 

национално и/или 

международно значение 

брой 15 0 

Мярка 3.4 

Създаване на 

разнообразни и гъвкави 

възможности за 

професионална 

реализация, 

подобряване на 

заетостта и 

квалификацията на 

работната сила 

 

Лица, преминали обучение за 

нови професии и квалификация брой 200 28 

Разкрити работни места за 

нуждите на хора с увреждания, 

роми и продължително 

безработни 

брой 50 143 

Приоритет 4 - Електронно управление, администрация близо до гражданите и предоставяне 

на качествени и достъпни обществени услуги – административни, здравни, социални и 

културни 

Мярка 4.1 

Подобряване на 

достъпа до електронни 

административни 

услуги 

Създадени "онлайн" 

административни услуги брой 3 148 

Мярка 4.2 

Развитие на 

административния 

капацитет и управление 

на общинската 

собственост в услуга на 

гражданите и бизнеса 

Общински служители 

преминали курсове и обучения брой 30 29 

Мярка 4.3 

Подобряване на 

достъпа до здравното 

обслужване на 

населението и развитие 

на инфраструктурата на 

здравеопазването 

Подобрени сгради на здравната 

инфраструктура брой 2 1 

Мярка 4.4 

Развитие на социалните 

услуги и подобряване 

на социалната 

инфраструктура  

Подобрени сгради на 

социалната инфраструктура брой 4 - 

Предоставяни социални услуги 
брой 6 4 

Лица, подпомагани със 

социални помощи брой 350 - 

Мярка 4.5 

Развитие на културата и 

обновяване на 

Подобрени сгради на 

културната инфраструктура брой 3 - 
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културната 

инфраструктура 

Организирани културни 

събития (фестивали, 

традиционни празници, 

чествания и др.) 

брой 15 - 

Приоритет 5 - Достъпност и свързаност, чрез подобряване на инфраструктурата, мобилността, 

телекомуникациите, цифровизация и интегрирано развитие на всички видове територии 

Мярка 5.1 

Подобряване на 

транспортната 

достъпност и 

свързаност 

Рехабилитирани пътища 
км 100 - 

Подобрена улична мрежа  
км 100 9 

Мярка 5.2 

Обновяване и 

изграждане на 

водопроводни и 

канализационни мрежи  

Обновени водопроводни мрежи км 100 7 

Изградена нова канализационна 

мрежа 
км 50 - 

Модернизирани/Изградени 

МФОС/ ПСОВ 
брой 4 - 

Мярка 5.3 

Развитие на 

енергийната 

инфраструктура и ВЕИ 

Реализирани проекти за 

производство на енергия от 

ВЕИ 
брой 5 - 

Мярка 5.4 

Цифрова свързност и 

телекомуникации 

Население, ползващо 

широколентов достъп до 

Интернет  

% 75 - 

Мярка 5.5 

Интегрирано 

териториално развитие 

и подобряване на 

жизнената среда  

Реализирани проекти за 

благоустрояване на населените 

места 

брой 5 - 

Реализирани проекти в 

междуобщинско 

сътрудничество 

брой 3 - 

Реализирани международни 

проекти 
брой 1 - 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Отчетна 

стойност 

2021 

Стратегическа цел 1 
Обновени 

бизнес/индустриални зони 
брой 0 1 0 

Стратегическа цел 1 Равнище на безработица  % 18,6 13,0 18,6 

Стратегическа цел 1 

Дял на средната годишна 

работна заплата от тази в 

областта 

% 72 80 72 

Стратегическа цел 1 
Нефинансови предприятия 

на 1000 д. от населението 
брой 20 21 20 

Стратегическа цел 1 
Нетни приходи от 

продажби на предприятията 
хил.лв. 51432 55000 …… 

Стратегическа цел 1 

Произведена продукция в 

нефинансовите 

предприятия  

хил.лв. 32621 35000 ………. 

Стратегическа цел 1 
Печалба в нефинансовия 

сектор 
хил.лв. 5315 7000 ……….. 

Стратегическа цел 1 Заети лица брой 798 850 …. 

Стратегическа цел 1 

Нови електронни услуги в 

общинската администрация 

в помощ на 

предприемачеството  

брой 0 3 … 

Стратегическа цел 1 Земеделски производители брой 318 350 318 

Стратегическа цел 1 
Реализирани нощувки в 

местата за подслон и 
брой 4000 5000 3070 



 

81 

 

настаняване 

Стратегическа цел 1 

Туристи, обслужени от 

Туристически 

информационен център на 

НИАР 

брой 0 1000 0 

Стратегическа цел 2 
Естествен прираст на 

населението 
брой -46 -30 - 

Стратегическа цел 2 
Механичен прираст на 

населението 
брой +101 +50 - 

Стратегическа цел 2 
Ученици, включени в 

дуално обучение 
брой 0 10 0 

Стратегическа цел 2 Население на 1 лекар брой 2087 2000 2603 

Стратегическа цел 2 
Население на 1 лекар по 

дентална медицина 
брой 10433 5000 5346 

Стратегическа цел 2 

Реставрирани, 

консервирани и 

експонирани за туристи 

обекти на културно-

историческото наследство 

брой 0 1 0 

Стратегическа цел 3 

Реновирани и 

благоустроени публични 

пространства (паркове и 

градинки) 

брой 0 5 1 

Стратегическа цел 3 

Новоизградени/реновирани 

детски площадки и спортни 

съоръжения 

брой 0 5 2 

Стратегическа цел 3 
Жители с подобрено 

водоснабдяване 
брой 0 10500 1900 

Стратегическа цел 3 

Жители с подобрено 

третиране на отпадъчните 

води 

брой 0 10500 0 

Стратегическа цел 3 
Количество образувани 

битови отпадъци тона 1192 1000 1436 

Данните в Таблицата представят оценката за постигнатия напредък в изпълнението на 

ПИРО на община Върбицакато всеки от изброените индикатори допринася за постигане на 

определена стратегическа цел и приоритет на плана. Индикаторите се отчитат като са 

съпоставени данните от ПИРО към края на 2020 г. с тези към края на 2021 г. Някои 

показатели, за които няма изменение, не могат да бъдат отчетени на годишна база или няма 

данни са със същите стойности като тези в плана и не е отразена информация. 

Резултатите от оценката показват, че населението на общината намалява. Трайните 

тенденции на отрицателен естествен прираст (ниска раждаемост и висока смъртност) се 

запазват и това води до застаряване на населението и влошаване на възрастовата структура. 

Броят на учениците в местните училища и на децата в детските градини намалява. В същото 

време в общината се предоставят разнообразни и качествени социални услуги.  

През 2021 г. безработицата в общината намалява спрямо 2020 г. Кризата с пандемията 

от коронавирус се отразява негативно на местната икономика. Финансовите резултати от 

дейността на фирмите намаляват и се влошават спрямо предходните години. За съжаление 

към момента на изготвяне на настоящия годишен доклад, няма официална статистика за 

състоянието на икономиката през 2021 г. и все още не е отчетен в пълен обем ефектът от 

пандемията върху местния бизнес и най – вече върху туризма. Инфлацията и високите цени 

на горивата също оказват негативно влияние. Обобщено през 2021 г. отчитаме 

незадоволителен напредък в постигане на Стратегическа цел 1 на ПИРО: Ускорено 

икономическо развитие, чрез ефективно използване на ресурсите и местния потенциал в 

туризма, индустрията и селското стопанство, привличане на инвестиции, иновации и нови 

технологии за повишаване на конкурентоспособността. 
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Анализът на индикаторите, съотносими към Стратегическа цел 2: Интегрирано 

териториално развитие и намаляване на неравенствата, чрез комплексно подобряване на 

транспортната и цифрова свързаност и достъпност, обновяване на инфраструктурата, 

енергийна ефективност и опазване на околната среда, показва най-добър напредък през 

отчетната година. За това допринасят дейностите по подобряване на уличната мрежа в  

населените места, подмяна на  довеждащи водопроводи, облагородяване на обществени 

площи, паркове, детски, спортни площадки и други обекти на техническата инфраструктура. 

 

ИЗВОДИ:  

 

Годишният мониторинг на ПИРО на база индикатори показва обновяване на 

инфраструктурите, устойчиво развитие на селското стопанство, леко намаляване на 

населението, намаляване на безработицата и други положителни въздействия. Кризата 

с пандемията COVID 19 продължава да поставя на сериозни изпитания здравната и 

социалната система в общината.   

Остават нерешени демографските проблеми, кризата в икономиката, породени 

от пандемията, високата инфлация и скока на цените на енергоносителите.   

Отчитайки резултатите за първата година на действие на ПИРО на база 

индикатори можем да дадем добра обща оценка на изпълнението, въпреки пандемията, 

извънредните разходи и трудностите, в условията на извънредна обстановка и 

задълбочаваща се икономическа и финансова криза. 

Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите цели в плана и 

показват, че най-добър напредък е постигнат по показателите, измерващи 

изпълнението на Стратегическа цел 2: Интегрирано териториално развитие и 

намаляване на неравенствата, чрез комплексно подобряване на транспортната и 

цифрова свързаност и достъпност, обновяване на инфраструктурата, енергийна 

ефективност и опазване на околната среда. На второ място се нарежда Стратегическа 

цел 3: Развитие на човешкия потенциал, повишаване на доходите, насърчаване на 

образованието, социалното включване и духовно развитие. Най-незадоволителни са 

резултатите за индикаторите, оценяващи напредъка по Стратегическа цел 1: Ускорено 

икономическо развитие, чрез ефективно използване на ресурсите и местния потенциал 

в туризма, индустрията и селското стопанство, привличане на инвестиции, иновации и 

нови технологии за повишаване на конкурентоспособността. 

 

 

 

III. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

 

Таблица: Справка за изпълнени проекти и дейностите в община Върбицапрез 2021 г. 

№ 

по 

ре

д 

Приоритет, Специфична цел, 

Мярка, Проект/Дейност 

Обща 

стойност 

лева 

Период на 

изпълнение 

Източник на 

средства – 

програма, фонд, 

бюджет            

(собствен 

финансов принос 

в %) 

Резултати 

 ПРИОРИТЕТ 1: Засилване 1 017304,48    
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на конкурентните позиции 

на общината, устойчив, 

иновативен и интелигентен 

икономически растеж, 

базиран на местните ресурси, 

подобряване на бизнес 

средата и стимулиране на 

предприемачеството 

 

Мярка 1.1.1. Стимулиране 

на предприемачеството, 

инвестициите и иновациите 

178804,35    

1 Проект на „ БОЗ ЕООД” 

Преодоляване недостига на 

средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10000 2021 ОПИК  

2014-2020 

Насърчаване дейността на 

малки и средни 

предприятия за 

преодоляване 

последиците от 

пандемията 

2 Проект на БОРАМАКС ЕООД 

Преодоляване недостига на 

средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10000 2021 ОПИК  

2014-2020 

Насърчаване дейността на 

малки и средни 

предприятия за 

преодоляване 

последиците от 

пандемията 

3  Ди Ем Ейч 2018 ЕООД 

Преодоляване недостига на 

средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

5992 2021 ОПИК  

2014-2020 

Насърчаване дейността на 

малки и средни 

предприятия за 

преодоляване 

последиците от 

пандемията 

4 ЕВРОТЕКСТИЛС ЕООД 

Подкрепа за средни 

предприятия за преодоляване 

на икономическите 

последствия от пандемията 

COVID-19 

62 812,35 2021 ОПИК  

2014-2020 

Насърчаване дейността на 

малки и средни 

предприятия за 

преодоляване 

последиците от 

пандемията 

5 Проект на МАСИФ ЕООД  

Подкрепа за малки 

предприятия с оборот над 500 

000 лв. за преодоляване на 

икономическите последствия 

от пандемията COVID-19 

50000 2021 ОПИК  

2014-2020 

Насърчаване дейността на 

малки и средни 

предприятия за 

преодоляване 

последиците от 

пандемията 

6 Проект на Неси-2014 ООД 

Преодоляване недостига на 

средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10000 2021 ОПИК  

2014-2020 

Насърчаване дейността на 

малки и средни 

предприятия за 

преодоляване 

последиците от 

пандемията 

7 Проект на СИГО - ТРАНС 

ЕООД Преодоляване 

недостига на средства и 

липсата на ликвидност, 

настъпили в резултат от 

епидемичния взрив от COVID-

19 

10000 2021 ОПИК  

2014-2020 

Насърчаване дейността на 

малки и средни 

предприятия за 

преодоляване 

последиците от 

пандемията 

8 Проект на Трансфорес-74 

ЕООД Преодоляване 

недостига на средства и 

липсата на ликвидност, 

настъпили в резултат от 

епидемичния взрив от COVID-

19 

10000 2021 ОПИК  

2014-2020 

Насърчаване дейността на 

малки и средни 

предприятия за 

преодоляване 

последиците от 

пандемията 

9 Проект на ФЕМА ГРУП 10000 2021 ОПИК  Насърчаване дейността на 



 

84 

 

ЕООД Преодоляване 

недостига на средства и 

липсата на ликвидност, 

настъпили в резултат от 

епидемичния взрив от COVID-

19 

2014-2020 малки и средни 

предприятия за 

преодоляване 

последиците от 

пандемията 

 Мярка 1.2. Развитие на 

модерно, устойчиво и 

диверсифицирано селско 

стопанство 

838500,13    

10  Проект на "Био - Пица" 

ЕООД изграждане на цех за 

производство на замразени 

пици, четири хладилни 

помещения, хладилен 

микробус за разнос на 

готовата продукция, линия за 

разточване на тесто, 

необходими за нуждите на 

предприятието и свързани с 

дейността му. За нуждите на 

производството ще се закупят 

машини за преработка, 

технологично оборудване и 

необходимия инвентар за 

производството. Ще изградим 

съответната вентилация на 

производствените помещения 

и хладилна инсталация, 

необходима за съхранение на 

замразените пици. 

 

408 224,13 

 

2020-2023г. подмярка 6.4.1. 
„Инвестиции в 

подкрепа на 
неземеделски 
дейности“ от 

ПРСР 2014-2020 
г.“ 

Изграждане на цех за 

производство на 

замразени пици и 

закупуване на 

производствени машини 

11 Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Адиле Мечкарова 

29337 2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Увеличаване капацитета 

на стопанство за ябълки  и 

сини сливи в с. Маломир 

12 Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Айше Алиева 

 

29337 2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Увеличаване капацитета 

на стопанство за домати  и 

сини сливи в с. Маломир 

13 Проект „Подобряване и 

разширяване на дейността на 

земеделското стопанство на 

Айше Мехмедова 

  

 

48 895,00 

2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Насърчаване развитието 

на малко земеделско 

стопанство Създаване и 

отглеждане на овощни 

насаждения от сливи с. 

Нова бяла река 

 

14 Проект „Подобряване и 

разширяване на дейността на 

земеделското стопанство на 

Иван 

48 895,00 

2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Насърчаване развитието 

на малко земеделско 

стопанство. Създаване 

и отглеждане на 

овощни насаждения 

от сливи, както и 

зеленчукопроизводст

во в с. Маломир 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Company?uin=exAheiuM3N3gENjWalH1Zg%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Company?uin=exAheiuM3N3gENjWalH1Zg%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/331a2f25-3bf1-432e-ae83-a7c86665a998
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/331a2f25-3bf1-432e-ae83-a7c86665a998
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/331a2f25-3bf1-432e-ae83-a7c86665a998
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/331a2f25-3bf1-432e-ae83-a7c86665a998
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/331a2f25-3bf1-432e-ae83-a7c86665a998
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/331a2f25-3bf1-432e-ae83-a7c86665a998
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/331a2f25-3bf1-432e-ae83-a7c86665a998
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=rPAS%2BdxgSH0%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=rPAS%2BdxgSH0%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=rPAS%2BdxgSH0%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=BJA2Nv2iJ94%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=BJA2Nv2iJ94%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=BJA2Nv2iJ94%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=BJA2Nv2iJ94%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=BJA2Nv2iJ94%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=BJA2Nv2iJ94%3D&isHistoric=False
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15 Проект „Създаване и 

отглеждане на овощни 

насаждения от сливи, както е 

зеленчукопроизводство – 

Тахир Дерменджиев 

48 895,00 

2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Насърчаване развитието 

на малко земеделско 

стопанство. Стартиране и 

развитие на стопанство с 

злеленчукопроизводство 

преминава към трайни 

насъждения сливи 

16 Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Марчо Кюркчиев 

 

29337 2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Насърчаване развитието 

на малко земеделско 

стопанство с добавяне на 

125 пчелни семейства 

17 Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Красимир Николов 

 

29337 2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Насърчаване развитието 

на малко земеделско 

стопанство с добавяне на 

125пчелни семейства 

18 Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Неджметин 

 

29337 2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Увеличаване капацитета 

на стопанство с пчелни 

семейства в с. Бяла река 

19 Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Николай 

 

29337 2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Увеличаване капацитета 

на стопанство с пчелни 

семейства в с. Сушина 

20 Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Николай 

 

29337 2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Увеличаване капацитета 

на стопанство с 

направление 

разстиниевъдство с. нова 

Бяла река 

21 Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство 

наСветлан 

 

29337 2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Увеличаване капацитета 

на стопанство с пчелни 

семейства  

22 Проект „Подобряване и 

разширяване на дейността на 

земеделското стопанство на 

Хюлия 

  

 

48 895,00 

2021-2026 Програма за 

развитие на 

селските райони  

2014-2020,  

Мярка 6.3. 

Насърчаване развитието 

на малко земеделско 

стопанство Увеличаване 

капацитета на стопанство 

с пчелни семейства 

 

 Мярка 1.3. Устойчиво 

управление на горските 

ресурси 

    

 МЯРКА 1.4.  ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА2021-2027 Г. 

Мярка 14. Развитие на туризма като водеща индустрия, базирана на специфичните местни ресурси, 

уникалните природни и културни забележителности 

Подмярка 1.4.1. 

Оползотворяване и развитие 

на местните туристически 

ресурси, чрез подобряване на 

базовата инфраструктура и 

активно предлагане на 

интегрирани 
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конкурентоспособни 

туристически продукти и 

услуги 

     

Подмярка 1.4.2. Стимулиране 

на предприемачеството в 

туризма, съпътстващи 

дейности и услуги и 

генериране на работни места 

    

     

Подмярка 1.4.3. Развитие и 

разнообразяване на 

туристическото предлагане, 

интегрирано управление, 

маркетинг и реклама на 

дестинацията 

    

 -    
 

 ПРИОРИТЕТ 2: 

Насърчаване на зелени и 

сини инвестиции, кръгова 

икономика, чиста околна 

среда, приспособяване към 

изменението на климата, 

превенция и управление на 

риска 

    

 Мярка 2.1. Насърчаване на 

мерките за енергийна 

ефективност и намаляване 

на емисиите парникови 

газове 

    

      

      

 Мярка 2.2. Насърчаване на 

прехода към кръгова 

икономика 

    

      

 Мярка 2.3. Опазване на 

околната среда и борба с 

климатичните промени 

    

      

 Мярка 2.4. Устойчиво 

управление на отпадъците 

    

      

 ПРИОРИТЕТ 3: Добро 

образование, професионално 

развитие и нови знания за 

успешна реализация, 

заетост, висок жизнен 

стандарт и демографски 

подем 

912608,20    

 Мярка 3.1. Демографски 

подем, насърчаване на 

раждаемостта, привличане 

на млади хора за работа и 

живот в общината 

    

      

 Мярка 3.2. Подобряване на 

образованието и 

модернизация на 

образователната 

710681,68    
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инфраструктура 

23 „Реконструкция, ремонт, 
оборудване и обзавеждане 
на Детска градина 
„Младост”, с.Чернооково, 
общ.Върбица”. 

202 803,90 2021-2023  Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Цялостен ремонт и 

обновяване на сградата на  

ДГ с. Чернооково 

24 „Строително-ремонтни работи 

в ОУ”Гео Милев” , 

с.Чернооково , община 

Върбица” 

109 041,78 2021 Държавен бюджет Цялостен ремонт и 

обновяване на сградата на  

ОУ”Гео Милев” с. 

Чернооково 

25 

„Преустройство и въвеждане 

на мерки за енергийна 

ефективност на сградата на 

ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, 

с.Бяла река” 

398 836,00  2020-2021 споразумение  с 

№РД09-

56/26.02.2020г 

ПРОЕКТ  

„КРАСИВА 

БЪЛГАРИЯ” 

МЯРКА М02 

„ПОДОБРЯВАНЕ 

НА 

СОЦИАЛНАТА 

ИНФРАСТРУКТУ

РА” към МТСП 

 

Преустройство и 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на 

сградата на ОУ „Св.св. 

Кирил и Методий”, с.Бяла 

река” 

 Мярка 3.3. Подобряване на 

условията за спорт и 

развитие на младежки 

дейности 

201926,52    

26 „ Проект „Щастливо 

детство сред чиста природа” 

Детска градина  „Щастливо 

детство” с. Нова Бяла река 

общ. ВЪРБИЦА; 

 

4997,69 2021 ПУДООС Подобряване на условията 

за спорт и развитие на 

младежки дейности 

27 „ Проект „Играя с грижа за 

чиста околна природа” от 

Детска градина с.Менгишево 

общ. Върбица; 

4999,90 2021 ПУДООС Подобряване на условията 

за спорт и развитие на 

младежки дейности 

28 „ Реконструкции на заварен 

строеж „Физкултурен салон 

към СУ „Паисий 

Хилендарски“ , гр.Върбица , 

УПИ V, кв.7–II-ри етап”   

191 928,93 2021 Общински бюджет Подобряване на условията 

за спорт и развитие на 

младежки дейности 

 

 Мярка 3.4. Създаване на 

разнообразни и гъвкави 

възможности за 

професионална реализация, 

подобряване на заетостта и 

квалификацията на 

работната сила 

    

      

 ПРИОРИТЕТ 4: Електронно 

управление, администрация 

близо до гражданите и 

предоставяне на качествени 

и достъпни обществени 

услуги – административни, 

здравни, социални и 

културни  

1 008 730,06    

http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=dwrgzKrcjUY%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=dwrgzKrcjUY%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=dwrgzKrcjUY%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=dwrgzKrcjUY%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/167/Project/BasicData?contractId=dwrgzKrcjUY%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
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 Мярка 4.1. Подобряване на 

достъпа до електронни 

административни услуги 

    

      

 Мярка 4.2. Развитие на 

административния 

капацитет и управление на 

общинската собственост в 

услуга на гражданите и 

бизнеса 

    

      

 Мярка 4.3. Подобряване на 

достъпа до здравното 

обслужване на населението и 

развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването 

35343,20    

 "Строително-ремонтни 

работи на покрив на Здравна 

служба, с.Бяла река, община 

Върбица” 

35 343.20 2021 Общински бюджет Подмяна на покрив на 

Здравна служба, с.Бяла 

река, община Върбица 

 Мярка 4.4. Развитие на 

социалните услуги и 

подобряване на социалната 

инфраструктура 

973386,86    

33 Проект „Патронажна грижа + 

в община ВЪРБИЦА“ 

63764,96 2021-2022 Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 

2014-2020 

Предоставяне на 

интегрирани социално-

здравни услуги за лица с 

увреждания и лица в риск, 

във връзка с ограничаване 

разпространението и 

преодоляване на 

последиците от COVID-

19. 

35 ,,Осигуряване на Топъл обяд в 

Община Върбица в условията 

на пандемия от COVID -19" 

909621,90 2021 Оперативна 

програма Храни 

 

1230 лица от община 

Върбицаще получават 

топъл обяд в продължение 

на 12 месеца, с което ще 

се постигне намаляване на 

бедността и социалната 

изолация.Изпълнението 

продължава и през 2022г.  

 Мярка 4.5. Развитие на 

културата и обновяване на 

културната инфраструктура 

    

      

 ПРИОРИТЕТ 5: Достъпност 

и свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите, 

цифровизация и 

интегрирано развитие на 

всички видове територии 

2 438 345,96    

 Мярка 5.1. Подобряване на 

транспортната достъпност и 

свързаност  

1956617,82    

36 Обект „Ремонт на улична 

мрежа на територията на 

община Върбица 

670 942,33 2021 общински бюджет Подобряване 

техническото състояние 

на уличната мрежа в 
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финансиран от общински 

бюджет на община Върбица 

през 2021г.” 

малките населени места- 

с. Иваново, с. Менгишево, 

с. Станянци и с. Сушина. 

37 Ремонтно-възстановителни 

работи на общинска пътна 

мрежа и улична  мрежа на 

територията на община 

Върбица финансиран от 

общински бюджет на община 

Върбица през 2021г.”   

за    следните обекти:  

              1. ОБЕКТ:„ Машинно 

полагане на плътна асфалтова 

смес и изкърпване на дупки и 

деформации в настилката с 

плътна асфалтова смес  на  

ул.Възраждане  и ул.Иван 

Колев гр.Върбица; 

2. ОБЕКТ:„ Машинно 

полагане на плътна асфалтова 

смес, изкърпване на дупки и 

деформации в настилката с 

плътна асфалтова смес и 

обработка на пукнатини и 

фуги на Общински път  

SHU1040 /І-7,В.Преслав-

Върбица/-Сушина-Ловец-

Конево; 

3. ОБЕКТ:„ Полагане на 

неплътен асфалтобетон за 

усилване и профилиране и 

изкърпване  с плътна 

асфалтова смес и   на дупки и 

деформации в настилката на 

път № SHU 2044/І-7  Иваново 

- Върбица/ - Конево - Граница 

общ. (Върбица-Търговище) - 

Базиликата-Драгановец 

/TGV1164 

124 770,71 2021 общински бюджет Подобряване 

техническото състояние 

на уличната мрежа в 

малките населени места 

38 „Реконструкция и/или 

рехабилитация на участъци от 

улици и тротоари на 

територията на община 

Върбица“ 

Местонахождение:          

 с. Нова бяла река, община 

Върбица, ул. „Септември“  

/о.т. 37-о.т.37а о.т. 14-о.т.15-

о.т.18-о.т.19-о.т.8-о.т.3/,  ул. 

„Дружба“  /о.т.38-о.т.43-о.т.44-

о.т.47/ 

гр. Върбица, ул. „Милан 

Борисов“  /о.т.352-о.т.172-

о.т.354-о.т.356-о.т.357 + 

площад триъгълник о.т.350-

о.т.352-о.т.353/,  ул. 

„Александър Стамболийски“  / 

от км.0+000 до км1+193,50/ 

с. Бяла река, община 

Връбница, ул.“Васил Левски“ 

/о.т.22-о.т.11-до чешмата/  ул. 

“Яворов“ и ул. „Чапаев“ 

1160904,78  2021 Договор с № 

BG06RDNP001-

7.001 -0004-C01 от 

10.05.2019г. за 

проектно 

предложение с 

регистрационен 

номер № 

BG06RDNP001-

7.001 -0004 в 

ИСУН 

„Реконструкция 

и/или 

рехабилитация на 

участъци от улици 

и тротоари на 

територията на 

Община Върбица” 

Подобряване 

техническото състояние 

на уличната мрежа в с. 

Нова бяла река, с. Бяла 

река, гр. Върбица, с. 

Тушовица 
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/о.т.89-о.т.78-о.т.87/,  

ул.“Плиска“ /о.т.150-о.т.151-

о.т.152-о.т.153/,  ул.“Средна 

гора“ /о.т.140-о.т141/ 

с. Тушовица, община Върбица, 

ул. „Никола Вапцаров“   /от 

км.0+000 до км.0+503,  ул. 

„Кишинев“ от км. 0+000 до км. 

0+130 

 Мярка 5.2. Обновяване и 

изграждане на водопроводни 

и канализационни мрежи  

    

39 Подновяване  на 

съществуващи довеждащи 

водопроводи за с. Нова Бяла 

река, с. Маломир, с. 

Крайгорци, с. Сушина,  

 2021 ВиК Шумен ООД о 

общински бюджет 

Подновяване  на 

съществуващи довеждащи 

водопроводи за с. Нова 

Бяла река, с. Маломир, с. 

Крайгорци, с. Сушина 

 Мярка 5.3. Развитие на 

енергийната 

инфраструктура и ВЕИ 

    

 Мярка 5.4. Цифрова 

свързаност и 

телекомуникации 

481728,14    

40 Проект на „Борамакс” ЕООД 

"ИНОВАТИВНА ОПТИЧНА 

МРЕЖА ЗА ДОСТАВКА НА 

ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕВИЗИЯ" 

общ.Върбица, обл. Шумен 

481 728.14 

 

2021 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

изграждане на 

иновативна- подземна и 

въздушна оптична 

кабелна мрежа в 

населените места в 

община Върбица, обл. 

Шумен.Инвестицията 

включва селата Бяла река- 

1181души, Нова бяла 

река-565 души, 

Тушовица- 851 души, 

Станянци- 559души, 

Чернооково 935души, гр. 

Върбица- 3325, кв. 

Трошка. Освен това, от 

инвестицията ще могат да 

се възползват жителите и 

на другите 10 населени 

места Божурово, Иваново, 

Конево, Крайгорци, 

Кьолмен, Ловец, 

Маломир, Менгишево, 

Методиево, Сушина, с 

общо население 3332 

души -намиращи се също 

в община Върбица. 

 

 Мярка 5.5. Интегрирано 

териториално развитие и 

подобряване на жизнената 

среда  

    

      

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 5 376 988,70 

Обобщената справка показва, че за отчетната 2021 г. на територията на 

община Върбицаса изпълнени 40 проекти и дейности на обща стойност  

5 376 988,70лева.  

http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
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За постигане на заложените цели и мерки в ПИРО през годината най-съществен 

принос има Община ВЪРБИЦА, която е привлякла най-много средства от европейските 

фондове. Местният бизнес също работи активно и съдейства за изпълнение на плана. 

Общината няма съвместни проекти с бизнеса и публично-частни партньорства. За 

изпълнението на Плана за интегрирано развитие през годината са допринесли и проектите на 

местните училища, социални и културни институции и други. 

 

Изпълнение на Приоритет 1: Засилване на конкурентните позиции на общината, 

устойчив, иновативен и интелигентен икономически растеж, базиран на местните 

ресурси, подобряване на бизнес средата и стимулиране на предприемачеството 

През 2021 г. по Приоритет 1 има 22 изпълнени проекта и дейности за 

1 017 304,48лева.  

По Мярка 1.1: Стимулиране на предприемачеството, инвестициите и 

иновациите, са реализирани 6 проекта за 178804,35 лева.  

По Мярка 1.2: Развитие на модерно, устойчиво и диверсифицирано селско 

стопанство, са реализирани 10 проекта за 838500,13 лева.  

По Мярка 1.3: Устойчиво управление на горските ресурси, няма изпълнение 

проекти през отчетната 2021 година. 

По Мярка 1.4: Развитие на туризма като водеща индустрия, базирана на 

специфичните местни ресурси, уникалните природни и културни забележителности, 

няма изпълнение проекти през отчетната 2021 година. 

Изпълнение на Приоритет 2: Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова 

икономика, чиста околна среда, приспособяване към изменението на климата, 

превенция и управление на риска 

 

 През 2021 г. по Приоритет 2 няма изпълнение проекти през отчетната 2021 година 

 

По Мярка 2.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване 

на емисиите парникови газове, няма изпълнени проекти и дейности през отчетната година 

По Мярка 2.2. Насърчаване на прехода към кръгова икономика, няма изпълнени 

проекти и дейности през отчетната година 

По Мярка 2.3. Опазване на околната среда и борба с климатичните промени, 

няма изпълнени проекти и дейности през отчетната година 

По Мярка 2.4. Устойчиво управление на отпадъците, няма изпълнени проекти и 

дейности през отчетната година 

Изпълнение на Приоритет 3: Добро образование, професионално развитие и нови 

знания за успешна реализация, заетост, висок жизнен стандарт и демографски подем  

През 2021 г. по Приоритет 3 са изпълнени 6  проекта на стойност 912608,20 лева. 

По Мярка 3.1: Демографски подем, насърчаване на раждаемостта, привличане на 

млади хора за работа и живот в общината, няма изпълнени проекти и дейности през 

отчетната година. 

По Мярка 3.2: Подобряване на образованието и модернизация на 

образователната инфраструктура, са изпълнени 3 проекта на стойност 710681,68 лева. 

По Мярка 3.3: Подобряване на условията за спорт и развитие на младежки 

дейности, отчитаме3 проекта за 201926,52 лева 

 

По Мярка 3.4: Създаване на разнообразни и гъвкави възможности за 

професионална реализация, подобряване на заетостта и квалификацията на 

работната сила, няма изпълнени проекти и дейности през отчетната година. 
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Изпълнение на Приоритет 4: Електронно управление, администрация близо до 

гражданите и предоставяне на качествени и достъпни обществени услуги – 

административни, здравни, социални и културни  

През 2021 г. по Приоритет 4 са изпълнени 7 проекта на обща стойност 

1 008 730.06лева. 

По Мярка 4.1: Подобряване на достъпа до електронни административни услуги, 

няма изпълнени проекти през отчетната година. Община Върбицае въвела предоставянето на 

148 електронни услуги за гражданите и бизнеса, чрез платформата на Държавна Агенция 

"Електронно управление". 

 

По Мярка 4.2: Развитие на административния капацитет и управление на 

общинската собственост в услуга на гражданите и бизнеса, няма изпълнени проекти и 

дейности през отчетната година. 

По Мярка 4.3: Подобряване на достъпа до здравното обслужване на населението 

и развитие на инфраструктурата на здравеопазването, са реализирани 1 проекта за 

35 343,20 лева. 

По Мярка 4.4: Развитие на социалните услуги и подобряване на социалната 

инфраструктура, са реализирани всичките 2 проекта по този приоритет на обща стойност 

973386,86 лева. 

По Мярка 4.5: Развитие на културата и обновяване на културната 

инфраструктура, няма изпълнени проекти и дейности през отчетната година. 

 

Изпълнение на Приоритет 5: Достъпност и свързаност, чрез подобряване на 

инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите, цифровизация и интегрирано 

развитие на всички видове територии  

През 2021 г. по Приоритет 5 са изпълнени 4проекта за 2 438345,96 лева.  

По Мярка 5.1: Подобряване на транспортната достъпност и свързаност, са 

реализирани 3 проекти и дейности на обща стойност 1956617,82 лева. 

По Мярка 5.2: Обновяване и изграждане на водопроводни и канализационни 

мрежи, е реализиран 1  проект през 2021г. съвместно с ВиК Шумен ООД. 

По Мярка 5.3: Развитие на енергийната инфраструктура и ВЕИ, няма изпълнени 

проекти и дейности през отчетната година 

По Мярка 5.4: Цифрова свързаност и телекомуникации, е реализиран 1 проекта за 

481 728.14лв.  

По Мярка 5.5: Интегрирано териториално развитие и подобряване на 

жизнената среда няма изпълнени проекти и дейности през отчетната година 

 

 

IV. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

 

1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни 

Предмет на наблюдение на ПИРО е изпълнението на целите и приоритетите, 

заложени в плана, както и действията на местната власт и администрация, организациите, 

бизнес структурите, физическите и юридическите лица, свързани с изпълнението на 

документа. 
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Мерките за наблюдение и механизмите за събиране, обработване и анализ на данни са 

заложени в самия План за интегрирано развитие на община Върбицаза периода 2021-2027 г. 

и се спазват и изпълняват ежегодно във връзка с отчитане на напредъка по цели и 

приоритети. 

Орган на наблюдение на ПИРО е Общинския съвет. 

Функциите по наблюдението на ПИРО включват: 

 

Наблюдение на изпълнението на ПИРО въз основа на определените 

макроикономически индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към целите на 

европейската политика за сближаване през периода 2021-2027 г., глобалните 

екологични индикатори, целите на Националната програма за развитие „България 

2030“ и другите специфични количествени индикатори по отношение на реализацията 

на целите, приоритетите и мерките за регионално развитие; 

 

 Координация на дейностите по наблюдението на ПИРО със заинтересуваните органи, 

организации, физически и юридически лица; 

бсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за 

изпълнението на ПИРО; 

Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на 

процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски - издаване 

на конкретни указания за преодоляването им; 

Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност 

при изпълнението на ПИРО. 

Системата за наблюдение на ПИРО включва следните основни компоненти:  

Системата от индикатори за наблюдение – отчетени по-горе, отразяващи 

специфичния характер на плана, реализацията на неговите цели, социално-

икономическото състояние, развитието на инфраструктурата и проблемите на 

околната среда в контекста на устойчивото регионално развитие; 

Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информацията - наблюдението на изпълнението на ПИРО се осъществява на основата 

 на данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, АЗ, АУЕР, ИАОС, РИОСВ, РЗИ, АСП И 

ДР., както и на основата на данни от други надеждни национални, регионални и 

местни източници на информация. При извършването на специфични тематични 

наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни проучвания за мнението 

и настроенията на населението, живеещо в общините на района.  

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ПИРО 

се осигурява от бюджета на Община ВЪРБИЦА. 

Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на  

плановете за интегрирано развитие и програмите за тяхната реализация.  
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Местните власти осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират такива на 

социалните партньори на местно ниво за реализация на проекти и дейности в техните 

планови документи.  

Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния 

сектор активно участват в процеса на разработване на ПИРО и наблюдение 

изпълнението на плана; подкрепят и участват в разработването на проекти за 

изпълнението на плана. Тази група от участници ще бъде пряко включена и в 

реализацията на проекти и дейности, основно насочени към подобряване на средата за 

живот и развитие.   

Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на информация.  

За изпълнението на ПИРО се извършват междинна и последваща оценка. Оценката 

предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на 

управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите,  

подпомага и съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на 

регионалния план, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и 

приоритети и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът от 

планираните дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на 

прилагане на плана и да насърчи повишаването на отговорността на властите пред широката 

общественост. 

Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в изготвени редовни Годишни 

доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ПИРО и в 

частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на 

национално, регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и 

приоритетите на ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети 

от местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 

общинския план за развитие; заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват 

информация за изготвяне на междинната и последващата оценка.   

 

 

 

По решение на органа за наблюдение – Общинския съвет,  или по искане на Кмета 

могат да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по 

определена тема или специфичен проблем.  

Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на 

действие на документа за стратегическо планиране и включва: оценка на първоначалните 

резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на 

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация 

на съответния документ. На база на междинната оценка е възможно да се инициира 

актуализация на ПИРО, за да се направят необходимите корекции в документа и да се 

предприемат мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се 

отговори на нуждите на района.  

Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на 

периода на действие на регионалния план за развитие и дава представа за степента на 

цялостното изпълнение на плана. Целта на този вид оценка е да се види доколко, дори след 

предприетите мерки в резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са  
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изпълнени и е достигнато очакваното развитие. На база на тази оценка могат да се 

направят основни изводи и констатации за всеки от етапите на регионалното развитие в 

съответния район.  

Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане на целите и 

устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално развитие. Резултатите от последващата оценка се вземат предвид 

при разработването/актуализацията на плана за следващия период на планиране.  

Междинната и последващата оценка на общинския план за развитие се внасят за 

обсъждане и одобрение в Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.  

През периода на действие на плана за интегрирано развитие могат да се извършват 

допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за 

управление на регионалното развитие. 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 

интегрирано развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на 

тези проблеми 

Водещи проблеми при прилагане на ПИРО на община Върбицапрез първата година на 

неговото действие – 2021 г. са предимно от глобално, европейско и национално ниво и са 

извън компетенциите и възможностите за въздействие на местната власт. Такива са 

споменатите вече в настоящия доклад проблеми: продължаваща пандемия от коронавирус и 

свързаните с това ограничения и извънредни разходи, високата инфлация, цената на  

 

енергоносителите, които поставят сериозни изпитания пред общинския бюджет. Проблеми 

са създадени и от политическите кризи в управлението на страната и забавянето на 

Националния план за възстановяване и устойчивост, който следваше да компенсира в 

известна степен последиците от пандемията. Все още не са стартирали и процедурите за 

финансиране на проекти и дейности по оперативните програми за периода 2021-2027 г. 

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2022-2027 г. все още не 

е готов и това ще забави значително инвестициите в селското стопанство през следващите 

години. 

При изготвяне на настоящия доклад беше отчетен проблем с липсата на актуална 

статистическа информация за 2021 г., необходима за социално-икономическия анализ. 

Проблем, също така, е че в по-голямата си част, предоставяната информация от НСИ е на 

ниво област, а не община. В този смисъл, докладът не може да даде конкретни показатели за 

изтеклата година по някой от индикаторите, свързани с БВП, доходи и разходи на 

домакинствата и някой данни за развитието на местната икономика. Регистрирана е също 

така, обвързаност на информацията, предоставяна от други институции, с тази на НСИ, което 

също води до предоставяне на данни, изчислени на база показатели от предходна на 

отчетната година. 

В голяма част от случаите, особено при реализацията на „меките” мерки, е 

изключително трудно да бъде измерено тяхното финансово изражение. Следва коректно да 

се прецизират вида на индикаторите и начина на изчисляване на напредъка по стратегически 

цели и приоритети.  

Друг проблем е, че в процеса на отчитане, трудно се събира информация за 

проекти/дейности и инвестиции на бизнеса и външни за Общинска администрация –  

Върбица институции. Някой от тях не предоставят данни за проектите и размера на 

вложените средства или се позовават на конфиденциалност в случаите на частни инициативи 

и инвестиции. Това изкривява информацията в отчета за напредъка, свързан с 

икономическото развитие на общината, иновациите и конкурентоспособността. 
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                          Годишен отчетен доклад за 2021 г. 

                     За наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие    

                            На Община Върбица 2021 – 2027г. 

 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие 

За осигуряване на информация, публичност, отчетност и прозрачност относно 

изпълнението на ПИРО, постигнатите резултати и използваните финансови ресурси по 

програмата за неговата реализация, в плана е заложен специален Комуникационният 

механизъм.  

Принципът на партньорство и сътрудничество с представителите на различните групи 

заинтересовани страни следва да се прилага в рамките на целия процес на изпълнение на 

плана до неговото финално отчитане с последваща оценка.  

Обществеността следва да бъде информирана за начина на изпълнение на мерките от 

програмата за реализация, за резултатите от тях и за начина, по който са били изразходвани 

финансовите ресурси, с които е било обезпечено изпълнението на програмата за реализация 

на ПИРО. Гражданите имат възможност да участват в изпълнението на плана като партньори 

на администрацията или чрез реализацията на техни частни бизнес и социални проекти  

Комуникационният механизъм предвижда мерки за публичност, комуникация, 

информация и включване на заинтересованите страни и партньорите в процесите на 

изпълнение, отчитане и актуализация на ПИРО. 

Предвиждат се следните мерки: 

1. Ежегодна комуникация по електронна поща с представителите на 

заинтересованите страни и партньорите за получаване на обратна връзка и 

информация за техните проекти, дейности и инвестиции през годината, 

допринасящи за изпълнението на ПИРО;                 

 

2. Ежегодно публикуване на годишните отчетни доклади за наблюдение 

изпълнението на ПИРО; 

3. Провеждане на годишна среща /през месец април всяка година/ с партньорите и 

заинтересованите страни за представяне и обсъждане на Годишния отчетен доклад 

за наблюдение изпълнението на ПИРО; 

4. Публикуване на сайта на Общината и обсъждане с партньорите и 

заинтересованите страни на доклада за междинна оценка на ПИРО; 

5. Събиране на данни и информация от привлечените партньори и заинтересовани 

страни за идентифициране на нови проблеми и генериране на идеи за 

актуализация на ПИРО, при необходимост. 
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Комуникационният механизъм предвижда постоянна комуникация с медиите за 

популяризиране на всички изпълнявани проекти и дейности от програмата за реализация на 

ПИРО. Журналисти ще бъдат канени на всички годишни срещи и обсъждания на докладите 

за изъпълнение на ПИРО. В медиите ще се публикуват резюмета на докладите за годишна и 

междинна оценка на плана, за да се информира обществеността за постигнатия напредък в 

изпълнението му. 

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса на 

разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на плана за интегрирано развитие се 

осъществява от Кмета на Община Върбица и Общинския съвет в съответствие с техните 

компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана се осигурява участието на 

граждани, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност. 

Местните органи на управление в община Върбицасе стремят да осигурят условия за: 

• Периодични срещи между заинтересованите страни; 

• Участие в съвместни проекти; 

• Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие; 

• Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране на 

основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране на 

местните ресурси; 

• Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански 

групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика; 

• Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет за  

предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на Общинския план за 

развитие; 
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За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър 

информационен поток Община Върбицаизползвани следните инструменти:  

• Публикации на електронната страница на Общината;  

• Плакати, брошури, пресконференции и други за популяризиране на изпълняваните  

• Информационни срещи и др. 

Годишните доклади за наблюдение на изпълнението и ПИРО 2021-2027 г. са публично 

достъпни на интернет страницата на Община Върбица- https://www.varbitsa.org  

 
4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на план за 

интегрирано развитие със секторните политики, планове и програми на 

територията на общината 

 

Планът за интегрирано развитие е основен управленски инструмент, който подчинява 

всички останали документи за секторно развитие, но притежава една особеност – 

разположен е в по-голяма времева амплитуда /7 години/, по отношение на цялостния планов 

процес. Тази специфика произтича от факта, че ПИРО 2021-2027 г. осигурява приемственост 

и преходност на политиките между предходните планови периоди: (2007-2013 г.) и (2014-

2020 г.), като в същото време наследява и обединява изпълнението на редица общински 

секторни стратегии, програми и планове, каквито са:  

• Общ устройствен план на община ВЪРБИЦА;  

• Общинска програма за опазване на околната среда;  

• Общинска програма за управление на отпадъците; 

• Стратегия за управление на общинската собственост; 

• Ежегодна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост;  

• Стратегия за развитие на социалните услуги в община ВЪРБИЦА; 

• Програма за енергийна ефективност; 

• Краткосрочна и дългорсрочна програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива; 

• Програми за развитие на туризма и други. 
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Всички стратегически документи са в режим на периодично краткосрочно планиране 

и отчитане, предимно ежегодно, което прави връзката с Плана за интегрирано развитие 

достатъчно съдържателна, от гледна точка на интензивността на процеса и възможността за  
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едновременно внасяне на съгласувани и своевременни корекции за отстраняване на 

възникнали несъответствия по отделни части и раздели. 

 

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се 

основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането, 

програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие със закона, и за 

повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, както и за 

ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на 

партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива се гарантира 

неговия успех и широка обществена подкрепа. 

Планът за интегрирано развитие е основен документ за провеждане на политиката за 

регионално развитие на местно ниво. С него се обективизират действията на местната 

изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на 

решенията на общинския съвет, дейността на кмета и общинската администрация. 

Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и изпълнението 

на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното устойчиво местно 

развитие също така биха могли да се използват ефективно. 

Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и контрол, 

наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа 

за партньорство на всички етапи на изпълнение. 

В цялостния процес на разработване, изпълнение, актуализация, наблюдение и оценка 

на ПИРО при спазване на принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на 

общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, 

социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите 

на гражданското общество в общината. 

В процеса на реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро 

управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване 

на управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението 

на конкретните дейности. 

В процеса на изпълнение на ПИРО е важно създаването на нови и поддържането на 

изграданите вече ефективни партньорства. Това дава възможност в процеса на изпълнение да 

се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи потенциала за 

разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и допълнителни финансови 

средства. Реализирането на стратегическите цели и приоритети следва да стане в условията 

на тясно  взаимодействие и партньорство между местните власти, бизнеса и НПО. 

Необходимо е да се използват всички възможности за съвместни проекти и дейности, 

включително в условията на междуобщинско и международно сътрудничество. 

Предвижда се прилагането на успешни модели на партньорство за интегрирани 

териториални инвестиции между общините и бизнеса за техни съвместни инициативи. 
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Важно условие е съчетаването на икономическите цели в развитието с опазването на 

околната среда и разумното използване на културното материално и нематериално 

наследство в общината. 
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Неправителствени организации, учебни заведения, читалища, специализирани местни и 

регионални структури и много други публични субекти попадат също в списъка на 

активните партньори по време на изпълнение на ПИРО. Участието на партньорите на всички 

нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира 

прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на плана.  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО 

Отчетната 2021 е първата година на действие и прилагане на Плана за 

интегрирано развитие на община Върбицаза периода 2021-2027 г., през която са 

приключени 40 проекти и дейности на обща стойност 5 376 988,70 лева. 

 Въпреки трудностите и предизвикателствата, породени от продължаващата пандемия 

от COVID 19, политическата, финансова и икономическа нестабилност, е реализиран 

съществен напредък в изпълнението на плана. Финансирането на повечето проекти и 

дейности през отчетната година е от европейските фондове, чрез ПРСР, Оперативните 

програми за предходния период 2014-2020 г., държавния и общинския бюджети. 

 

 

В социално-икономическите условия за развитие на община Върбицапрез 2021 година не се 

наблюдават съществени промени спрямо предходната 2020 г.  

Наложени са мерки за ограничаване на заболеваемостта от ковид и помощи за 

здравната система, за насърчаване и подкрепа на засегнатия бизнес и социална подкрепа в 

защита на най-уязвимите групи. Пандемията възпрепятства провеждането на масови 

културни и спортни прояви, ограничи значително социалния живот, създаде икономически и 

финансови рискове и неустойчивост. Отчитаме ръст на социалните и здравни разходи, спад в 

броя на нощувките и туристо-потока. През 2020 г. отчитаме ръст на безработицата, който 

през 2021 г. е овладян. Отчетната година се характеризира с рекордна инфлация, поскъпване 

на цените на енергоносителите и храните от първа необходимост. Свободният пазар на 

електроенергия и високите цени наложиха непопулярни мерки за строги икономии.  

Демографските показатели на община Върбицапродължават да се влошават, но с по-

бавни темпове в сравнение със средните за страната. Наблюдава се известно понижаване на 

броя на населението, породено от миграция, но се запазва тенденцията на ниска раждаемост 

и висока смъртност. Селищната система остава устойчива.  

През 2020 г. в община Върбицаживеят 10412 души. Естественият прираст на 

населението остава отрицателен. Образователната система в общината е добре организирана 

и материално обезпечена. Броят на учениците в училищата и на децата в детските градини 

също намалява, но с темпове по-бавни от средните за страната. 

В общината се предлагат разнообразни и качествени социални дейности и услуги, 

които отговарят на потребностите на населението.  
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Равнището на безработица в община Върбица през 2021 г. се намалява с 4% в 

сравнение с предходната година, като достига ниво от 18,6%.През 2021 г. въпреки 

негативните последици нанесени от продължаващата пандемия от COVID-19, броя на 

безработните лица намалява със 124 лица.      

Общинската икономика като цяло е в застой. Статистиката отчита влошаване на 

финансовите резултати на местните предприятия през 2020 г. спрямо 2019 г. и 2018 г.  
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Официални статистически данни за пълния ефект на кризата с коронавируса върху 

местната икономика все още няма. Най-засегнат остава туристическия бранш. 

Въпреки трудностите през 2021 година и негативното влияние на пандемията, 

социално-икономическите и политически фактори, Община Върбицасе справя успешно и 

успява да реализира част от планираните в ПИРО проекти и дейности.                  

В настоящия годишен отчетен доклад са обхванати проектите на Община ВЪРБИЦА, 

местния бизнес, земеделски производители, училища, социални и културни институции и 

НПО, за които има официална информация. За съжаление липсват данни за проектите и 

инвестициите на местния бизнес, финансирани със собствени средства и банкови заеми, така 

че вероятно постигнатият напредък в изпълнението на общинския план за развитие е още по-

голям. 

Остават нерешени редовният достъп до питейна вода в някои от населените места на 

общината, демографските проблеми и кризата в икономиката, породени от пандемията, 

високата инфлация и скока на цените на енергоносителите.   

Отчитайки резултатите за първата година на действие на ПИРО на база индикатори 

можем да дадем добра обща оценка на изпълнението, въпреки пандемията, извънредните 

разходи и трудностите, в условията на извънредна обстановка и задълбочаваща се 

икономическа и финансова криза. 

 

Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите цели в плана и показват, че 

най-добър напредък е постигнат по показателите, измерващи изпълнението на Стратегическа 

цел 3: Интегрирано териториално развитие и намаляване на неравенствата, чрез комплексно 

подобряване на транспортната и цифрова свързаност и достъпност, обновяване на 

инфраструктурите, енергийна ефективност и опазване на околната среда. На второ място се 

нарежда Стратегическа цел 2: Демографски подем, насърчаване на образованието, 

социалното включване, духовно развитие, съхранени традиции и културно наследство. Най- 

незадоволителни са резултатите за индикаторите, оценяващи напредъка по Стратегическа 

цел 1: Ускорено икономическо развитие, чрез ефективно използване на ресурсите и местния 

потенциал, привличане на инвестиции, иновации и нови технологии за повишаване на 

конкурентоспособността. 

   
Настоящият Годишен отчетен доклад е разработен на основание чл. 23 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР) и е 

приет с Решение на Общински съвет – Върбица № ................................... от 

.......................................2022 г.  
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Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№12 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №47/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Предложение Вх.рег.№24-00-158/24.02.2022г. от Началника на 

Общинска служба „Земеделие“ – гр. Върбица за обезщетяване Орлин Христов Асенов от с. 

Иваново със земи от ОПФ. 

  

Хава ХАСАНОВА –  Директор Дирекция ”РРХДИП”  запозна съветниците с  Докладната 

записка. 

 

Кадир ХАСАН – Председател на ОбС 

 Колеги, имате думата. Въпроси имате ли?  

 Видно няма. 

 

Режим на гласуване. 

 

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.2 от ЗМСМА, 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№12 

 

1. Оставя без движение предложение на Началника на Общинска служба „Земеделие”- 

гр. Върбица с Вх.рег.№24-00-158/24.02.2022г. за обезщетяване на Орлин Христов Асенов със 

земи от ОПФ, като указва на ОСЗ „Върбица“ в 3-дневен срок от връчване на настоящото 

решение: 

● да представи доказателства в подкрепа на посоченото правно основание - чл. 10 „б” 

от ЗСПЗЗ, на което се основава предложението за обезщетяване, по-конкретно, да представи 

доказателства, от които да е видно, че засегнатите имоти на заявителя/неговите 

наследодатели били ли са част от урбанизираната територия на с. Иваново и с. Сушина, че са 

били включени в ТКЗС, ДЗС или в други, образувани въз основа на тях, селскостопански 

организации, съответно, да изложи мотиви във връзка с предложението за обезщетяване на 

собственика със земи от ОПФ; 

● да представи изискуемите от закона скици-проект на посочените имоти, 

предложени за обезщетяване, издадени от АГКК; 

● да изложи конкретни мотиви по отношение характеристиките на имотите, които са 

предложени за обезщетение – местоположение, категория, НТП и др. 
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2. Отлага произнасянето по Предложение от Началника на Общинска служба 

„Земеделие”- гр. Върбица с Вх.рег.№24-00-158/24.02.2022г. за следващото редовно заседание 

(сесия). 

Да се укаже на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Върбица да представи 

необходимите документи за изясняване на релевантните факти и обстоятелства по 

преписката в 3-дневен срок от получаване на настоящото решение. 

 

МОТИВИ: 

ОбС намира, че следва да инициира производство по реда на чл.30, ал.2 от АПК и по 

чл.35 и чл.36 от с.з. за отстраняване на нередовности в предложението на началника на ОСЗ 

Върбица. 

Към настоящия момент: 

● не са представени изискуемите от закона скици-проект на посочените имоти, 

предложени за обезщетяване, издадени от АГКК; 

● не са изложени конкретни мотиви на какъв принцип са определени предложените за 

обезщетяване имоти; 

● не са представени доказателства в подкрепа на посоченото правно основание - чл. 10 

„б” от ЗСПЗЗ, на което се основава предложението за обезщетяване, по-конкретно 

засегнатите имоти на заявителя/неговите наследодатели били ли са част от урбанизираната 

територия на с.Иваново и с. Сушина, включени ли са били в ТКЗС, ДЗС или в други, 

образувани въз основа на тях, селскостопански организации, съответно не са изложени 

мотиви във връзка с предложението за обезщетяване на собственика със земи от ОПФ. 

 

Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК. 

 

 

Приложение: Предложение от Началника на Общинска служба „Земеделие”- 

гр.Върбица с Вх.рег.№24-00-158/24.02.2022г.  
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Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№13 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №48/24.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Приемане на Бюджета на Община Върбица за 2022 г. 

   

Резултати   от  поименно  гласуване:  

за   -  16 

 

1. Кадир Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед Юсуф 

4. Руфи Чуфадар 

5. Мехмед  Юсуфов 

6. Севдалин Алдинов 

7. Ердинч Исмаилов 

8. Мустафа Хюсеинов 

9. Исуф Газинов 

10. Мехмед Мехмед 

11. Енвер Исуф 

12. Емил Димов 

13. Стоян Димитров  

14. Мустафа Еминов 

15. Басри Басриев 

16. Радослав Чалъков 

 

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

 

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

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                           РЕШЕНИЕ:№13 

 

 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

чл.94, ал.2 и ал.3  и       чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 

година , ПМС № 31 от 2022 год.  за изпълнение на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2022 година  и Наредбата за условията и реда за съставяне 
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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 бюджета на Община  Върбица за 2022 година, както следва: 
1.1. По приходите в размер на 13 937 501 лева., съгласно Приложение №  1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 139 442 
лева в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 
6 806 788 лева. 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 година в размер на 322 654 лева,  
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 458 059, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 407 200 лева. съгласно Приложение № 1 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 762 600 лева. съгласно Приложение № 

1 
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 371 700 лева, в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 551 700 лева. 
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на105 

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

820 000 лева. 
1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на    – 221 000 лева. 
1.1.2.6  Преходен остатък от 2021 година в размер на 137 559 лева, съгласно 

Приложение № 1 
1.2. По разходите в размер на 13 738 298 лева., разпределени по функции, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2,3 
     1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 094 049 лева 

1.2.2. За местни дейности в размер на 3 971 149 лева., в т.ч. резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 682 500 лева. 
1.2.3 Дофинансиране на държавните дейности със собствени средства са в  
размер на  2 673 100 лв  

2. Приема инвестиционната програма за 2022 г.  в размер на 3 263 550 лева, като: 
2.1. Приема разчет на капиталовите разходи в размер на 2 065 200 лева, 
финансирани със собствени приходи и от приходи от постъпления на продажба 
на общински нефинансови активи, съгласно приложение № 4 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г. без звената от системата на 
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно 
Приложение № 5,6 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
 4.1. Членски внос – 8 500 лева 
 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, съгласно наредбата 
за еднократни помощи (за погребение, за други цели) – 30 000 лева,в т.ч. по 50 лева 
на завършващи ученици от випуск 2022/2023 год. ; 
     4.2.1 Общински съвет упълномощава кмета на общината да изготви вътрешни 
правила за разпределение на средствата за помощи по точка 4.2 изразходването на 
средствата да се извършва, съгласно Наредба за реда, начина и условията за 
отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за 
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обучение на граждани от бюджета на община Върбица и   със заповед на кмета на 
общината. 
     4.2.2 Издръжката на спортен клуб „ФК - Върбица“ в размер на 25 000 лева. 
     4.3. Субсидии за:  
  4.3.1. читалища – 122 637 лева.,  
  4.3.2 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.3.1 
        5. Приема следните лимити за разходи: 

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

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 
общината в размер на 6 800 лева. 

5.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на 3 400 
лева. 
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разноски: 

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно Приложение 7  
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз в размер на 679 000 лева, съгласно приложение № 9 
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 
периода (2023, 2024, 2025 г.), съгласно приложение № 8. 
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 
10 

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

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

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

15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства от и за общинския бюджет за авансово финансиране на 
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е 
част от общинския бюджет. 
 15.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока 
на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, 
но не по-късно от края на 2022 година. 
 15.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства от и за общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 
    15.3  При предоставяне на средства от сметките за средства от Европейския 
съюз да се спазва изискването на чл. 104, ал. 1, т.4 от Закона за публичните 
финанси. 
 15.4 във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне 
на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за 
предоставянето им по решение на Общински съвет Върбица. 
16. Упълномощава кмета: 
     16.1 Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за 
текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 
плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на 
делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 
местните дейности, и се спазват относимите фискални правила по Закона за 
публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на 
годината. 

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

17. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
      18.  Приема  План графика  за обслужване на просрочените задължения за 2021 
година, съгласно приложение № 13     
19.  Приема  План графика  за обслужване на просрочените вземания за 2021 
година, съгласно приложение № 14     
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 20.Приема бюджетите на населените места в община Върбица, съгласно 
приложение № 15 
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане, съгласно Приложение 
№ 16 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Председател ОбС:…………………………. 
                                                                                                             /КАДИР  ХАСАН/ 
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                                                                                                                           БЮДЖЕТ  ЗА  2022 ГОД.                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

 П Р И Х О Д И  

      

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА 
 

ПАР. 
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

ДОФИНАН-
СИРАНЕ НА 
ДЪРЖАВ-НИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСКИ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩО 
ЗА 
ОБЩИНА 

1 2 3   4 5 

  І.  ПРИХОДИ           

 1. ДАНЪЦИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР           

ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК 103     4000 4000 

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1300 0   403000 403000 

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

 -Д-K В/У ПРЕВОЗНИТЕ  СРЕДСТВА 1303     300000 300000 

 -Д-K ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ.ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.ПОЧИН 1304     60000 60000 

  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 1308     3000 3000 

ДРУГИ ДАНЪЦИ 2000     200 200 

 ВСИЧКО ДАН.ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:   0   403200 403200 

 ВСИЧКО  ПРИХОДИ (А + Б):   0   407200 407200 

 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ         0 

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400 0   360000 360000 

 -НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА  НА УСЛ.,СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ 2404     80000 80000 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА  ИМУЩЕСТВО 2405     30000 30000 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ 2406     250000 250000 

-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ 2407     0 0 

-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ 2408     0 0 

ОБЩИНСKИ ТАKСИ 2700 0   367100 367100 

 -ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ  2701     0 0 

 -ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ 2704     0 0 

 -ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТРОТОАРИ,УЛИЧНИ  ПЛАТНА И ДР. 2705     15000 15000 

 -ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2707     270000 270000 

 -ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ 2710     20000 20000 

 -ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 2711     60000 60000 

 -ОБЩИНСКА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 2717     100 100 

 -ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАKСИ 2729     2000 2000 

ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ 2800 0   30000 30000 

-ГЛОБИ,САНKЦИИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ 2802     30000 30000 

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3600 0   2000 2000 

-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3619     2000 2000 

СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО) 3700 0   -49000 -49000 

 -СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДC(НЕТО) 3701     -40000 -40000 

 -СЪБР.И ВНЕС.ДАНЪЦИ,ТАКСИ ВН.В/У ПРОДАЖБИ 3702     -9000 -9000 

 ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:   0   710100 710100 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 4000 0   1052000 1052000 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ 4022     10000 10000 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ 4040     1035000 1035000 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДМА 4030     7000 7000 

ПОМОЩИ,ДАРЕНИЯ И ДРУГИ   БЕЗВЪЗМ. 4500     500 500 

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

          0 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР(1Б+Б):   0   1762600 1762600 

          0 

 ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:   0   2169800 2169800 
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    2169800  

      

      

      

      

      

1 2 3 3 4 
5 

 II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ         0 

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО) 3100 6806788   2371700 9178488 

 а)ОБЩА ДОПЪЛВАЩА  СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+) 3111 6806788     6806788 

 б)ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+) 3112     1551700 1551700 

 в)ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИН.ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБС.) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+) 3113     820000 820000 

 ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:   6806788   2371700 9178488 

          0 

ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У  БЮДЖ.СМЕТKИ (НЕТО) 6100 0   -221000 -221000 

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6101       0 

-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) 6102     -221000 -221000 

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

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

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

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6201       0 

-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ  (-) 6202       0 

ТРАНСФ. ИЗВ.БЮДЖ.С-KИ/ФОНДОВЕ (НЕТО) 6300       0 

ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА 
ПРОГРАМА 6400     0 0 

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6401       0 

ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) 6402       0 

 ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:   0   -221000 -221000 

          0 

 III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ         0 

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 7600 0 2350000 0 2350000 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТЕВН ЗАЕМ 7622   2350000   2350000 

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ СМЕТКИ 7800       0 

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА (НЕТО) 7833       0 

ОБЩО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ   0 2350000 0 2350000 

          0 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):   6806788 2350000 4320500 13477288 

          0 

 V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА)         0 

ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-) 9300 0   0 0 

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

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) 9500 322654   137559 460213 

-ОСТАТЪK В ЛВ.ПО СМЕТKИ  ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+) 9501 322654   137559 460213 

 ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ.):   322654   137559 460213 

          0 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ( І+ІІ+ІІІ+ІV+V ):   7129442 2350000 4458059 13937501 

          0 

          0 

          0 

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   7129442 2350000 4458059 13937501 

    7129442 2350000 4458059 13937501 

    0 0 0 0 
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                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

 БЮДЖЕТ  ЗА  2022 ГОД. 

 РАЗХОДИ  ПО  ПАРАГРАФИ         

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА 
 

ПАР. 
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

ДОФИНАНСИРАНЕ 
НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСКИ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩО 
ЗА 
ОБЩИНА 

1 2 3 4 5 6 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 100 2546918 0 1015700 3562618 

-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ 101 
2406918   1015700 

3422618 

-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 102 
140000 

    140000 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 200 164570 147000 125700 437270 

-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО  ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 201 
154970 147000 0 

301970 

-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 202 
0 

  
0 

0 

 -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРСОН.С ХАР.НА ВЪЗНАГ. 205 
9600 

  
115400 

125000 

 -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. 208 
0 

  
2500 

2500 

-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 209 
0 

  
7800 

7800 

СОЦ.ОСИГУРОВKИ ОТ  РАБОТОДАТЕЛИТЕ  500 471800 28500 196400 696200 

СОЦ.ОСИГУРОВKИ ОТ  РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО 551 
271600 17000 118200 

406800 

СОЦ.ОСИГУРОВKИ ОТ  РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА УПФ 552 
27000 0 0 

27000 

ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 560 
109700 7000 47500 

164200 

ВНОСKИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРЯВАНЕ 580 
63500 4000 30700 

98200 

ИЗДРЪЖKА 1000 259863 1000 2437859 2698722 

-ХРАНА 1011 
132600 0 15000 

147600 

-МЕДИKАМЕНТИ 1012 
0 0 0 

0 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 1013 
0 0 6000 

6000 

-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ. 1014 
0 0 0 

0 

-МАТЕРИАЛИ 1015 
0 500 266000 

266500 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 1016 
2587 0 534000 

536587 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 1020 
117026 500 352879 

470405 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ 1030 
0 0 1208000 

1208000 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 1051 
2975 0 11000 

13975 

 KОМАНДИРОВKИ В ЧУЖБИНА 1052 
0   12000 

12000 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ 1062 
4675 0 12500 

17175 

 -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) 1091 
0 0 5280 

5280 

-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 1092 
0 0 3000 

3000 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 1098 
0 

  
12200 

12200 

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ 1900 0   2200 2200 

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

  
2200 

2200 

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 2900 0   30000 30000 

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ЗА МЕСТНИ ЛИЦА 2991     
30000 

30000 

СТИПЕНДИИ 4000       0 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА 4200 0   30000 30000 

-ДРУГИ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС 4294     
30000 

30000 

   РАЗХОДИ:   3443151 176500 3837859 7457010 

СУБС.НА ОРГ.С НЕСТОП.ЦЕЛ 4500 
122637 0 100000 

222637 

РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ 4600     
8500 

8500 

  СУБСИДИИ:   122637 0 108500 231137 



 

119 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 5100   
1358800 0 

1358800 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 5200   
0 502900 

502900 

ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 5300     
203500 

203500 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 5400     
  

0 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:   0 1358800 706400 2065200 

ВСИЧКО   3565788 1535300 4652759 9753347 

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ.И НЕОТЛ.РАЗХОДИ(0098) 9700     
620000 620000 

РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ   0   
620000 

620000 

  ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА - ОБЩО:   3565788 1535300 5272759 10373847 

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ   
3563654 

 0 3563654 

  ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА - ОБЩО:   7129442 1535300 5272759 13937501 

  0 814700 -814700 0 

      

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

      

БЮДЖЕТ  ЗА 2022 ГОД. 

 ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 

      

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

ДОФИНАНСИ-
РАНЕ НА 

ДЪРЖАВНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСКИ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩО 
ЗА 

ОБЩИНА 

1 
2   3 4 

ФУНКЦИЯ ОБЩО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
1292095 176500 744779 2213374 

В т.ч. Общинска администрация  
1292095 176500 547379 

2015974 

         Общински съвет     
197400 

197400 

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 173197   10000 183197 

В т.ч. Отбранително-мобилизационна подготовка, подържане на запаси и мощности 
110817 

    110817 

      . Други дейности по вътрешната сигурност 
46167 

    46167 

        Доброволни формирования 
16213 

    16213 

        Ликвидиране последсвията от бедствия и аварии     
10000 

10000 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ 5233281 0 101000 5334281 

В т.ч. Общообразователни училища 
3563654 

    3563654 

         Детски градини 
1669627 

  
101000 

1770627 

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 143492 1358800 0 1502292 

В т.ч. Здравен кабинет в детски гредини и училища 
114937 

    114937 

          Други дейности в здравеопазването 
28555 1358800 

  1387355 

ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПО. И ГРИЖИ 156150 0 171600 327750 

        Програми за временна заетост 
0 

  
1000 

1000 

         Социален патронаж 
0 

  
170600 

170600 

Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 
156150 

  
  

156150 

ФУНКЦИЯ ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
0   2708530 2708530 

В т.ч. Водоснабдяване и канализация     
168000 

168000 

         Осветление на улици и площади     
310000 

310000 

         Чистота     
596500 

596500 

         Озеленяване     
69400 

69400 

         Изграждане, поддържане и основен ремонт на улична мрежа     
1014000 

1014000 

      Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие     

550630 

550630 

ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ 
131227 0 70000 201227 

В т.ч. Спорт за всички 
8590 

  
25000 

33590 

         Читалища 
122637 0   

122637 

         Обредни домове и зали 
0 

  
25000 

25000 

         Други дейности по културата 
0 

  
20000 

20000 

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 0   816850 816850 
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В т.ч. Други дейности по туризма     
345000 

345000 

      Други дейности по транспорта       
100000 

100000 

          Служби и дейности по подържане на пътищата     
106300 

106300 

          Общински пазари и тържища     
138750 

138750 

           Други дейности по селското и горското стопанство     
121800 

121800 

       Приюти за безстопанствени животни       
5000 

5000 

ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ 
0   650000 650000 

В т.ч. Резерв за непредвидени  и неотложни разходи     
620000 

620000 

         Разходи за лихви     
30000 

30000 

ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА 7129442 1535300 5272759 13937501 

  0 814700 -814700 0 

 

  Приложение № 4  

    

ПЪРВИ ПОИМЕНЕН СПИСЪК   

    

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ЗА 
ОСНОВЕН РЕМОНТ ПРЕЗ 2022 год. ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 

РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН 

    

№ по ред 
Функции 

и 
дейности 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 
ГОДИШНА 
ЗАДАЧА ЗА 

2022 год 

І   

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

820000 

    В това число   

3 26195100 
Реконструкция на градски площад в с. Тушовица, находяща се в УПИ XXVII, 
квартал 47 по плана на селото, община Върбица 300000 

    

Резерв 520000 

    ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 820000 

  По закон 820000 

   0 
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  Приложение № 4  

ПОИМЕНЕН СПИСЪК   
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ЗА 
ОСНОВЕН РЕМОНТ ПРЕЗ 2022 год. ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ОТ МЕСТНИ 

ПРИХОДИ И ПРИХОДЕН ОСТАТЪК   ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН 

№ по ред   НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 
ГОДИШНА 
ЗАДАЧА ЗА 

2022 год 

    РАЗДЕЛ  І - § 51-00   РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА  1358800 

1 14375100 

Медицински център гр. Върбица - преустройство реконструкция от работническа 
болница и поликлиника, УПИ - 462, кв. 51 гр. Върбица и други инфраструктурни обекти 
на територията на общината 1358800 

2   РАЗДЕЛ  ІІ - § 52-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 502900 

3 

28665202 Изграждане на общински комплекс, рекреация, търговия и услуги в                       
гр. Върбица  121550 

4 26195204 Закупуване на специализирана техника 2 броя багери на лизинг 60000 

5 21225201 Придобиване на компютри и хардоер 20000 

6 21225204 Закупуване на 4 броя автомобили 30000 

7 21225219 
Закупуване на телефонна тентрала Volp и телефонен конвиртор с 32 порта 

3000 

8 21225219 Климатик - Общинска администрация 5000 

9 26235204 

Придобиване на специализирана техника за сметосъбиране и 
сметоизвозване 255000 

  26195219 Закупуване на  автоспирка /очуждаване/ с. Иваново 8350 

    РАЗДЕЛ  ІІI - § 53-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА 
203500 

10 21225301 
Придобиване на софтуер 

10000 

11 21225309 
Придобиване на ивестиционни планове и проекти 

35500 

12 21225309 
Изработване на проект за общ устройствен план на община Върбица 

2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 
№ 5 
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13 26035309 

Закупуване на предоставена проектанска услуга за подготовка на технически проекти, 
необходими за Община Върбица за "Рехабилитация на водопроводи в населените 
места на територията на общината" 

156000 

    РАЗДЕЛ  ІV - § 54-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ   

    ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2065200 

    ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2065200 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ   

1   РАЗДЕЛ  І - § 51-00   РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА  1358800 

2   РАЗДЕЛ  ІІ - § 52-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 502900 

3   РАЗДЕЛ  ІІ - § 53-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА 203500 

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

    ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2065200 

    

    РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ   

1 14375100 Здравеопазване 1358800 

2 21225201 Общинска администрация 20000 

3 21225204 Общинска администрация 30000 

4 21225301 Общинска администрация 10000 

5 21225309 Общинска администрация 37500 

6 21225219 Общинска администрация 8000 

10 26195204 
Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното 
развитие 60000 

11 26195219 
Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното 
развитие 8350 

14 28665202 Общински пазари и тържища 121550 

16 26035309 Водоснабдяване и канализация 156000 

  26235204 Чистота 255000 

    ОБЩО ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 2065200 

   0 
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СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 ТЕКУЩИ РЕМОНТИ В РАЗМЕР НА 1 208 
000 ЛЕВА В ТОВА ЧИСЛО КАКТО СЛЕДВА: 

      

ГОДИШНА 
ЗАДАЧА ЗА 

2022 год 

  21221030 Ремонтни възстановителни работи общинска сграда кметство Методиево 5000 

  21221030 Ремонтни възстановителни работи общинска сграда кметство Тушовица 5000 

  26061030 

Полагане на бетонови тръби на водосбора минаващ в с. Божурово срещу 
наводняване на къщи, дворове и улични платна 2000 

  21221030 

Ремонтно възсатновителни работи на Общинска сграда - бивша ветеринарна 
лечебница/служба/ 30000 

    
Ремонтно възсатновителни работи на Общинска административна сграда  
находяща се в УПИ XIII, квартал 48 по плана на гр. Върбица 30000 

    
Ремонтно възсатновителни работи на Общинска сграда, находяща се в УПИ 
IV, квартал 13 по плана на с. Чернооково 70000 

    Общо за текущи ремонти 142000 

    

 Текущ ремонт и частично асфалтиране на уличната мрежа в Община Върбица 

 

Позиция   Описание 
  

  

1   2   

1 
  

ОБЕКТ:„  улица „Георги Димитров“с.Черноково - от  О.Т.15 - О.Т.16- О.Т.17 ,  
ширина 4.00м, d =5.00см,трошен камък- d =0.25см, двустранно банкет 
х0.50м- (на 2м отстояние от сградите) 

52415 
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2 
  

ОБЕКТ:„  улица „Камчия“с.Черноково - от  О.Т.17 - О.Т.18 към О.Т.31 ,  30м 
ширина 7.50м, едностранно банкет -0.50м и 134 м ширина 4.00м  d 
=5.00см,трошен камък- d =0.25м, двустранно банкет х0.50м-   

47646 

3 
  

ОБЕКТ:„  улица „Аврора“с.Черноково - от  О.Т.16 - О.Т.32-  ширина 3.00м, d 
=5.00см,трошен камък- d =0.25м, двустранно банкет х0.50м  

21647 

4 
  

ОБЕКТ:„  улица „Георги Димитров“с.Черноково - от  О.Т.4 - О.Т.13  ширина 
3.00м, d =5.00см,трошен камък- d =0.25м, двустранно банкет х0.50м-   

11958 

5   
ОБЕКТ:„  улица „Васил Левски “с.Тушовица- 8м. след  О.Т.50 към О.Т.66-  
ширина до бордюр ,асфалт-d =5.00см,  трошен камък- d =0.20м 

26822 

6   
ОБЕКТ:„  улица „Бели лом“с.Тушовица   от мост до О.Т.45-О.Т.45-О.Т.67-
ширина до бордюр,  асфалт-d =5.00см,  трошен камък- d = 0.20см,  

41458 

7   
ОБЕКТ:„  улица „Бели лом “с. Тушовица     О.Т.67-уширение към  О.Т.67-
О.Т.68, ширина3.00м,асфалт d =5.00см, трошен камък- d = 0.20 м, банкет 
двустранно х 0.50м 

18527 

8   
ОБЕКТ:„  улица „Васил Левски “с.Тушовица-  от  О.Т.67-О.Т.66-О.Т. 65 към 
О.Т.64  ширина до бордюр ,асфалт-d =5.00см,  трошен камък- d = 0.20см 

31577 

9   
ОБЕКТ:„  улица „Васил Левски “с.Тушовица-  от  О.Т.65  към О.Т.69  ширина 
до бордюр ,асфалт-d =5.00см,  трошен камък- d = 0.20см 

16211 

10   
ОБЕКТ:„  улица „Дунав“с. Тушовица     О.Т.44- О.Т.42-О.Т.41 към О.Т.9, 
ширина3.00м,асфалт d =5.00см, трошен камък- d = 0.20м, банкет 
двустранно х 0.50м 

31066 

11   
ОБЕКТ:„  улица „Дунав“с. Тушовица     О.Т.29 към О.Т.30, 
ширина3.00м,асфалт d =5.00см, трошен камък- d = 0.25м, банкет 
двустранно х 0.50м 

16586 

12   
ОБЕКТ:„  улица „Дунав“с. Тушовица     О.Т.30 към О.Т.197, ширина 
2.50м,асфалт d =5.00см, трошен камък- d = 0.30 м, банкет двустранно х 
0.50м 

10104 

13   
ОБЕКТ:„  улица „Кишинев“с. Тушовица   О.Т.41 към О.Т.39 ширина 
3.00м,асфалт d =5.00см, трошен камък- d = 0.25м, банкет двустранно х 
0.50м 

11960 

14   
ОБЕКТ:„  улица „Балчик“с. Тушовица   О.Т.137- О.Т.139- О.Т.119- О.Т.141 
ширина 3.00м,асфалт d =5.00см, трошен камък- d = 0.25м, банкет 
двустранно х 0.50м 

36665 

15 
  

ОБЕКТ:„  улица „Септември“с.Нова бяла река - от  О.Т.7 - О.Т.6 ,  ширина 
3.00м, d =5.00см,трошен камък- d = 0.20см, двустранно банкет х0.50м 

29443 

16 
  

ОБЕКТ:„  улица „Христо Ботев“с.Нова бяла река - от  О.Т.23 към О.Т.22 ,  
ширина 3.00м, d =5.00см,трошен камък- d =20.00см, двустранно банкет 
х0.50м 

13977 

17 
  

ОБЕКТ:„  улица „Септември“с.Нова бяла река - от към О.Т.16 към О.Т.10 ,  
ширина 3.00м, d =5.00см,трошен камък- d =20.00см, двустранно банкет 
х0.50м 

25541 

18 
  

ОБЕКТ:„  улица „Пирин“с.Нова бяла река - от към О.Т.13 към 
О.Т.11,уширение към О.Т.13,  ширина 3.00м, d =5.00см,трошен камък- d 
=20.00см, двустранно банкет х0.50м 

17828 

19 
  

ОБЕКТ:„  улица „Септември“с.Нова бяла река - от към О.Т.36 - О.Т.35, ,  
ширина от бордюр до бордюр, d =5.00см,трошен камък- d = 0.20м,   

14150 

20 
  

ОБЕКТ:„  улица „Рила“с.Нова бяла река - от   О.Т.35 - О.Т.27,уширение към 
О.Т.35 и О.Т.27,  ширина 3.00м, d =5.00см,трошен камък- d =20.00см, 
двустранно банкет х0.50м 

18169 

21 
  

ОБЕКТ:„  улица „Кишинев“с.Нова бяла река - от   О.Т.79 - О.Т.78-към О.Т.77,  
ширина 3.00м, d =5.00см,трошен камък- d = 0.25см, двустранно банкет 
х0.50м 

21143 

22 
  

ОБЕКТ:„  улица „Кишинев“с.Нова бяла река - от   О.Т.70 - О.Т.69,  ширина 
3.00м, d =5.00см,трошен камък- d = 0.25м, двустранно банкет х0.50м 

32744 

23 
  

ОБЕКТ:„  улица „Ивайло“с.Маломир- от  О.Т.19 към О.Т.18 ,  ширина 3.00м, 
d =5.00см,трошен камък- d =20.00см, двустранно банкет х0.50м 

15609 
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24 
  

ОБЕКТ:„  улица „Ленин“с.Маломир- от  О.Т.71 към О.Т.84 ,  ширина 3.00м 
от към бордюра, d =5.00см,трошен камък- d =0.20см, едностранно банкет  
0.50м 

16010 

25 
  

ОБЕКТ:„  улица „Георги Димитров “ с.Маломир- от  О.Т.69- О.Т.70-О.Т.49-
О.Т.50- О.Т.51-О.Т.52-О.Т.70 ,  ширина от бордюр до бордюр, d =5.00см, ,  

100177 

26 
  

ОБЕКТ:„  улица „Георги Димитров “ с.Маломир- от  О.Т.49- О.Т.48,  7м - 
ширина 5.5 от бордюр до бордюр и 24м с ширина 3.00, d =5.00см,трошен 
камък- d =0.20см, двустранно банкет х0.50м  ,  

6244 

27 
  

ОБЕКТ:„  улица „ Ален Мак  “ с.Маломир- от  О.Т.51- О.Т.30,  105м - ширина 
7.00 от бордюр до бордюр, от  О.Т.30- О.Т.31 -19 м с ширина 4.00, асфалт d 
=5.00см, двустранно банкет х0.50м трошен камък- d =0.20см ,  

70033 

28   
ОБЕКТ:„  улица „Калоян “с.Бяла река -   уширение към О.Т.30 - О.Т.30 - 
О.Т.26 към О.Т.25  ширина на асфалта 5.00м от към бурдюра ,асфалт-d 
=5.00см,  трошен камък- d =0.10м едностранно банкет 0.50м 

24762 

29   
ОБЕКТ:„  улица „Чапаев “с.Бяла река -   уширение към О.Т.188 - О.Т.79 - 
О.Т.77 ,  ширина на асфалта 4.00м от към бурдюра ,асфалт-d =5.00см,  
трошен камък- d =0.30см едностранно банкет 0.50м 

43162 

30   
ОБЕКТ:„  улица „Хан Омуртаг“с.Бяла река -  от О.Т.122 - О.Т.113, уширение 
към О.Т.113   ,  ширина на асфалта 4.00м от към бурдюра ,асфалт-d 
=5.00см,  трошен камък- d =0.25м, едностранн банкет - 0.50м 

29234 

31   
ОБЕКТ:„  улица „Хаджи Димитър“с.Бяла река -  от О.Т.112 - О.Т.113 - О.Т.114   
,  ширина на асфалта 4.00м от към бурдюра ,асфалт-d =5.00см,  трошен 
камък- d = 0.25см, едностранно банкет - 0.50м 

33041 

32   
ОБЕКТ:„  улица „Симеон “с.Бяла река -  от О.Т.81 - О.Т.124 - О.Т.203 - 
О.Т.133,уширение към О.Т.133 ширина на асфалта 4.00м от към бурдюра 
,асфалт-d =5.00см,  трошен камък- d = 0.30см едностранно банкет 0.50м 

57281 

33   
ОБЕКТ:„  улица „Симеон“с.Бяла река -  от О.Т.202- О.Т.203,уширение към 
О.Т.203,  ширина на асфалта 4.00м  ,асфалт-d =5.00см,  трошен камък- d = 
0.25см, двустранно банкет х 0.50м 

13071 

34   
ОБЕКТ:„  улица „Рила“с.Бяла река -  от О.Т.134- О.Т.133- О.Т.204- О.Т.132-
уширение към О.Т.204,  ширина на асфалта 3.00м  ,асфалт-d =5.00см,  
трошен камък- d = 0.25см, двустранно банкет х 0.50м 

43735 

    Общо за текущ ремонт на улици 999996 

  Всичко за текущ ремонт  1141996 
 

 

 
 

ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И  СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНИ 
ЗАПЛАТИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В 

ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ   ПРИ ОБЩИНА 
ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА 2022  год. 

 

 

№ 
ПО 
РЕД 

НАИМЕНОВАНИЕ  
НА  ДЕЙНОСТИТЕ 

ЧИСЛЕНОСТ 
БРОЙ 

СРЕДСТВА ЗА 
РАБОТНИ 
ЗАПЛАТИ, 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
И ОСИГУРИТЕЛНИ 
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ВНОСКИ ЗА 2021 
год. 

        

  
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ     

1 
Общинска 
администрация 66 1074963 

2 
Целодневни 
детски градини 80 1303208 

3 
Медицински 
сестри 6 60000 

4 Медиатор 2 17000 

5 

Денонощни 
оперативни 
дежурни и 
изпълнители по 
поддръжка и 
охрана на 
пунктовете за 
управление 7 77000 

6 
Обществени 
възпитатели 3 17550 
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   Приложение № 6 

    

С  П  Р  А  В  К  А 
    

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

2022  год. 

    

№ 
ПО 
РЕД 

НАИМЕНОВАНИЕ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ 
ЧИСЛЕНОСТ 

БРОЙ 

СРЕДСТВА ЗА 
РАБОТНИ ЗАПЛАТИ, 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
И ОСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ ЗА 2022 год. 

        

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ     

1 Чистота 19 186000 

2 Социален патронаж 12 80000 

3 Общински пазари 1 8230 

4 Други дейности по туризма /Курортен комплекс/ 24 215000 

5 
Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройство и регионално развие 25  176000 

6 Озеленяване 6 35000 

7 
Други дейности по селското и горското 
стопанство 9 67000 
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   Приложение № 7  

     

     

     

     

                                           С  П  И С Ъ К    

     

за пътуващи работници и служители към общинска администрация 

имащи право на пътни разходи в община Върбица, област Шумен за 

2022 година  

     

     

     

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЪЛЖНОСТ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

НА МАРШРУТА 

ТРАНСПОРТН
И РАЗХОДИ 
/СЕДМИЧНО/ 

1. НИКОЛАЙ ИВАНОВ СИМЕОНОВ Главен архитект 
Шумен - 
Върбица 

30 лева 

     

     

     
 

 

 

ИЗГОТВИЛ:……………………………..                    КМЕТ НА ОБЩИНА:……………………. 

                       /ИСМЕТ ОСМАН/                                                                  /МЕРДИН БАЙРЯМ/ 
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приложение № 8  

   

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА 
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ   НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА  ОБЛАСТ  ШУМЕН 

        

       (в лева) 

  I. ПРИХОДИ Годишен 
отчет 

Годишен 
отчет  

Бюджет Прогноза Прогноза 

§§ под-
§§ 

Н А И М Е Н О В А Н И Е    Н А    П Р И Х О Д И Т Е 2019 2020 2022 2023 2025 

1 2 3 4 5 5 6 7 

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

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

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

 1301 данък върху недвижими имоти 32600 50000 55000 60000 60000 

 1303 данък върху превозните средства 241000 205000 230000 210000 210000 

 1304 данък при придобиване на имущество по дарения и 
възмезден начин 

59100 60000 50000 60000 60000 

 1308 туристически данък 1200 3000 3000 3000 3000 

2000 Други данъци 300 100 200 100 100 

2400 Приходи и доходи от собственост 319200 302000 292000 312000 327000 

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

 2405 приходи от наеми на имущество 69800 60000 70000 70000 75000 

 2406 приходи от наеми на земя 174800 165000 176000 165000 170000 

 2407 приходи от дивиденти 0 0 0 0 0 

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

2700 Общински такси 412500 388100 388100 417100 433100 

 2701 за ползване на детски градини 73600 70000 50000 75000 80000 

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

29800 15000 0 20000 20000 

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

43700 40000 40000 40000 40000 

 27-07 за битови отпадъци 184300 180000 226000 180000 190000 

 27-10 за технически услуги 16100 16000 15000 20000 20000 

 27-11 за административни услуги 64300 65000 55000 80000 80000 

 2717 за притежаване на куче 0 100 100 100 100 

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

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

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

37400 40000 57000 40000 50000 

 2809 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни 
вноски 

1300     

3600 Други приходи 1200 2000 2000 2000 3000 

 3619 други неданъчни приходи 1200 2000 2000 2000 3000 

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

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

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

-8000 -8000 -13000 -9000 -9000 

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

 4022 постъпления от продажба на сгради 324700 100000 100000 100000 100000 

 4030 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни 
активи 

0 7000 7000 7000 7000 

 4040 постъпления от продажба на земя 42900 40000 810000 40000 45000 

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

45-00  Помощи и дарения от страната 500 500 500 500 500 

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

        

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

   1450400 1174700 1955800 1223700 1270700 

   0 0 0 0 0 

        

        

        

        

        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

131 

 

        

        

  II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И 
ПОДПАРАГРАФИ 

Годишен 
отчет 

Годишен 
отчет  

Бюджет Прогноза Прогноза 

§§ под-
§§ 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И 
ПОДПАРАГРАФИ 

2019 2020 2022 2023 2024 

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

315800 457100 576400 498000 498000 

 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

315800 457100 576400 498000 498000 

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

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

 202  за персонала по извънтрудови правоотношения 3700 0 0 0 0 

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

15800 7000 7000 10000 10000 

 208 обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

2400 0 1000 0 0 

 209 други плащания и възнаграждения 400 2000 2000 2000 2000 

500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 57500 85800 110280 114900 114900 

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

35100 51800 66300 66500 66500 

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

 580 вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 

7100 11300 15600 18400 18400 

1000 Издръжка 1395900 918900 1309988 1381000 1417000 

 1011 Храна 88000 90000 80000 160000 170000 

 1013 Постелен инвентар и облекло 0 117600 80700 58800 58800 

 1015 материали 356600 135800 285400 274000 274000 

 1016 вода, горива и енергия 362800 245500 361888 396400 404000 

 1020 разходи за външни услуги 470900 239600 370100 342000 347000 

 1030 Текущ ремонт 28900 14000 31000 54600 68000 

 1051 командировки в страната 9800 10100 14100 15500 15500 

 1052 краткосрочни командировки в чужбина 2300 8000 8000 12000 12000 

 1062 разходи за застраховки 18600 21500 21500 30000 30000 

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

18500 20700 31050 21100 21100 

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

10300 3500 3500 6000 6000 

 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 
подпараграфи 

29200 12600 22750 10600 10600 
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1900 Платени данъци, такси и административни санкции 7000 5200 5200 6500 7500 

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

7000 5200 5200 6500 7500 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

1 2 3 4 5 5 6 7 

2900 Други разходи за лихви 1200 300 0 0 0 

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

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

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

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

12900 7500 8500 8000 8000 

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

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 191900 134800 220000 0 0 

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

 5202 придобиване на сгради 70500 120000 140000 0 0 

 5204 придобиване на транспортни средства 11000 0 50000 0 0 

 5205 придобиване на стопански инвентар 4700 0 0 0 0 

 5206 изграждане на инфраструктурни обекти 71700 8800 10000 0 0 

 5219 придобиване на други ДМА 24000 6000 20000 0 0 

5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 79800 32000 37500 0 0 

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

54-00 Придобиване на земя  6100 0 0 0 

98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи  50000 50000 50000 50000 

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

   4117600 2494500 3602148 2488100 2535100 

   0 0 0 0 0 
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          Приложение №9  
 
      

       ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ      
Наименование № на §§ ОБЩО в т.ч. от 

ЕС 
Общински 

бюджет 

ОП „Развитие на човешките ресурси”         

Приходи         

I. Трансфери         

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

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

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

Всичко трансфери:         

          

II. временни безлихв.заеми         

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

  получени заеми (+) 74-11       

  погасени заеми (-) 74-12       

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

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

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

Всичко временни безлихвени заеми:         

          

IІІ. Депозити и средства по сметки         

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

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

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

Разходи         

Функция Общо държавни служби         

Дейност Общинска администрация         

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

Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 394000     

Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 100000     

Издръжка 10-00 175000     

Стипендии 40-00       

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

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

Капиталови трансфери 55-00       

Всичко разходи:   679000     

    
 

    

     

     

    

    

Изготвил:…………………………. 
/ИСМЕТ  ОСМАН/ 
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 Приложение  № 10  

   

   

   

 
С  П  Р  А  В  К  А 

 

   

   

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИ 
РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА КЪМ 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА 2022   год. 
 

   

   

№ 
по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ 

ОБЩО 
БЮДЖЕТ ЗА 
ВСИЧКИ 
УЧИЛИЩА 

1 ОУ „св. Паисий Хилендарски” гр. Върбица  

3 563 281 
3 ОУ „св.св. Кирил и Методий” с Бяла Река   

4 ОУ „Гео Милев с. Чернооково                           

5 ОУ „Васил Левски” с. Иваново                        
 

 

 

 

 

 

 
ИЗГОТВИЛ:………………………. 
                       /ИСМЕТ ОСМАН/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Приложение № 11  

ПРОГНОЗА 

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2019-2022 г. на община 
ВЪРБИЦА  ОБЛАСТ  ШУМЕН 

       Код по ЕБК: 7703 

         лева 
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РАЗДЕЛИ Прогноз
а за 2018 

г. 

в т.ч.:  Прогноз
а за 2021 

г. 

в т.ч.:  Прогноз
а за 2021 

г. 

в т.ч.:  

  по поети 
към 
01.01.2020 
г. дългове  

по нови за 2021 г. 
дългове  

по поети 
към 
01.01.2020 
г. дългове  

по нови за 2021 г. 
дългове  

по поети 
към 
01.01.2020 
г. дългове  

по нови 
за 2021 г. 
дългове  

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

    I. Дълг в началото на периода  X      X 

   II. Движение 
по дълга за 
периода: 

 0  0 0 0 0 0 0 

         1. по 
емитирани 
общински ценни 
книжа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- продажба  0   0   0   

- погашения по 
главници  

0   0   0   

- разходи за 
лихви  

0   0   0   

         2. по 
външни заеми 
/с чуждестранен 
кредитор/ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени 
средства по 
заема 
(усвояване) 

0   0   0   

- погашения по 
главници  

0   0   0   

- разходи за 
лихви 

0   0   0   

         3. по 
банкови заеми 
от страната 
/местен 
кредитор/ 

   0 0 0 0 0 0 

- получени 
средства по 
заема 
(усвояване) 

   0   0   

- погашения по 
главници 

0   0   0   

- разходи за 
лихви 

0   0   0   

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени 
средства по 
заема 
(усвояване) 

0   0   0   

- погашения по 
главници 

0   0   0   

- разходи за 
лихви 

0   0   0   

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени 
средства по 
заема 

0   0   0   
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(усвояване) 

- погашения по 
главници 

0   0   0   

- разходи за 
лихви 

0   0   0   

         6. по 
фин.лизинги и 
търговски 
кредити  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- задължения по 
финансов 
лизинг и 
търговски 
кредит  

0   0   0   

- погашения по 
финансов 
лизинг и 
търговски 
кредит  

0   0   0   

- разходи за 
лихви по 
финансов 
лизинг и 
търговски 
кредит  

0   0   0   

         7. 
безлихвени 
заеми от 
Централния 
бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени 
средства по 
заема 
(усвояване) 

0   0   0   

- погашения по 
главници 

0   0   0   

- разходи за 
лихви * 

0   0   0   

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени 
средства по 
заема 
(усвояване) 

0   0   0   

- погашения по 
главници 

0   0   0   

- разходи за 
лихви * 

0   0   0   

         9. 
безлихвени 
заеми от 
ПУДООС  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени 
средства по 
заема 
(усвояване) 

0   0   0   

- погашения по 
главници 

0   0   0   

- разходи за 
лихви* 

0   0   0   

III. Преоценка 
на дълга (+/-)  

0   0   0   

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

        0 

Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС ( напр.заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.) 
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    I. Дълг в началото на периода  X 0 0 X 0 0 X 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- получени 
средства по 
заема 
(усвояване) 

0   0   0   

- погашения по 
главници 

0   0   0   

- разходи за 
лихви* 

0   0   0   

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

    I. Дълг в 
началото на 
периода  

        X 

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

        0 

  III. Преоценка 
на дълга (+/-)  

        0 

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

        0 

          

          

          

          

Изготвил: ……          

                /  ИСМЕТ  ОСМАН/         
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                                                                                                            Приложение № 12 
 

Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за 

разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Община Върбица област 
Шумен 

 
 
 

№ Показатели 
Сума 

(хил. лв.) 

  1 2 

 1. 
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2022 г. 

6 040,0 

 2. 
Максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2022 г. 

6 040,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗГОТВИЛ:………………………. 
                       /ИСМЕТ ОСМАН/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

139 

 

 Приложение №...... към решение №...........на Общинския 
съвет  

 Приложение № 13 

ПЛАН - ГРАФИК  
за обслужване на просрочените задължения за 2022 година 

  

      
 Община ВЪРБИЦА Код по ЕБК  7703    
 Област   ШУМЕН     
      

№ 
по 
ре
д  

Сметки за просрочени задължения 
 (по подгрупа 992) 

Вид разход по ЕБК 
(дейност/параграф) 

Източник на средства, с който ще 
бъде погасено просроченото 

задължение 
(параграф по ЕБК) 

Размер на просроченото 
задължение към 31.12.2020 година  

(в лева) 

Тримесечие, 
в което ще 

бъде 
разплатено 
просроченот

о 
задължение 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

      

      

      

 Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2021 година (в лева)  

 в т.ч.:     

  - за разплащане в І-во 
тримесечие 

    

  - за разплащане във ІІ-ро тримесечие    

  - за разплащане в ІІІ-то 
тримесечие 

    

  - за разплащане в ІV-то 
тримесечие 

    

      

 Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2020 година (в лева)   

      
      
 Изготвил:...........................               Главен счетоводител:...........................           Кмет:......................  
                /ИСМЕТ  ОСМАН/                                                    /АЙХАН  АХМЕД/                      /МЕРДИН БАЙРЯМ/  
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   Приложение № 14 

    

 Приложение №...... към решение №...........на Общинския съвет  

    

    

ПЛАН - ГРАФИК  
за обслужване на просрочените вземания за 2022 година 

    

 Община Върбица Код по ЕБК  7703  

 Област  Шумен   

    

№ 
по 
ре
д  

Просрочени вземания 
  

Вид приход по ЕБК 
(дейност/параграф) 

Размер на просроченото 
вземания към 31.12.2020 год.  

(в лева) 

1 2 3 5 

1 Имуществени данъци 13-00 55000 

2    

3    

4    

 Общ размер на просрочените вземания към 31.12.2020 
година (в лева) 

50000 

    

  
 
 
 
 
 

  

 Изготвил:.......... Главен счетоводител:.............           Кмет:............ 

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

    

  
 
 
 
 
 
Забележка: 

  

 Графикът   на просрочените вземания, които са заложени в бюджета за 2022 година, се 
приема от Общинския съвет с решението за приемане на бюджета за 2022 година. 
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                                                                                                            Приложение № 15 

 

 
Бюджет кметство с. Маломир  

§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 

      

  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 
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 Бюджет кметство с. Бяла река  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 

      

  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 
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 Бюджет кметство с. Нова Бяла Река  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 

      

  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 
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 Бюджет кметство с. Менгишево  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 

      

  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 
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 Бюджет кметство с. Иваново  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 

      

  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   
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42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 

   
   

   

 Бюджет кметство с. Тушовица  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 

      

  Обредни домове и зали   
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10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 

   
   

   

 Бюджет кметство с. Ловец  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 
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  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 

   
   
   

 Бюджет кметство с. Станянци  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 
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  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 

   
   
   

 Бюджет кметство с. Божурово  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 
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  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 
   
   
   

 Бюджет кметство с. Чернооково  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 

      

  Обредни домове и зали   
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10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 

   
   

   

 Бюджет кметство с. Методиево  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 
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  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 

   
   
   

 Бюджет кметство с. Сушина  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 

      



 

153 

 

  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 

      
   

 Бюджет кметство с. Конево  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 
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  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 

   

    

 Бюджет кметство с. Крайгорци  
§§ Общинска администрация   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 
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  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 

   
   
   

 Бюджет кметско наместничество с. Кьолмен  
§§ „   

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 

13500 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  7000 

02-05 
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение 

  

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   

05-51 
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) 

2500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1000 

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 

10-00 Издръжка   

10-13 постелен инвентар и облекло 600 

10-15 материали 100 

10-16 вода, горива и енергия 200 

10-20 разходи за външни услуги 50 

10-30 текущ ремонт   

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи   

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи   

52-05 придобиване на стопански инвентар   

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти   

52-19 придобиване на други ДМА   

  ОБЩО РАЗХОДИ   

      

  Водоснабдяване и канализация   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 200 

      

  Осветление на улици и площади   

10-00 Издръжка   

10-16 вода, горива и енергия 1000 

10-20 разходи за външни услуги   

      

  Чистота   

10-00 Издръжка   

10-20 разходи за външни услуги 4400 
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  Обредни домове и зали   

10-00 Издръжка   

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 100 
 

 

 

 

 

 
Приложение № 165 

 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА                                                  МUNICIPALITY  OF  VARBITSA  
9870 гр.Върбица,                                                          Вulgaria, 9870 Varbitsa,  
ул,''Септемврийско въстание'" №40                            Septemvriysko vastanie Str.40  
тел:05391/21-31,факс:05391/20-05                                                  Tel:05391/21-31,fax:05391/20-05 
                                                                          

 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 
 
 
                        Днес 23.03.2022 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински 
съвет Върбица, намираща се в Младежки дом гр. Върбица се проведе публична 
обсъждане на проекто бюджета на Община Върбица за 2022 год.  на основание чл. 
84 от Закона за публичните финанси. 
 
    От общинска администрация присъстваха: 
     1,  Мердин Мустафа Байрям – Кмет на Община Върбица 

 2,   Бейсим Мустафа – Заместник кмет 
     3, Кадир Хасан – Председател Общински съвет 
     4, Айхан Ахмед – Директор „АПО и ФД“ 
     5, Исмет Осман – Главен специалист „Бюджет и Финанси“ 

 
 
 

 
                     На публичното обсъждане нямаше представители на бизнеса и 
неправителствените организации и присъствието на гражданите.  
 
 
 
Протолист:………………………………. 
                    /Джемиле Ниязиева/ 
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Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№14 

 

по протокол №33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО:  Дoкладна записка  с вх. №49/25.03.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на 

Община  Върбица, относно:  В предвид продължаващата епидемичната обстановка в 

Република България и болестта covid-19 да се предостави на МБАЛ Шумен АД бюджетни 

средства от бюджета на общината. 

   

 

Резултати  от  поименно гласуване:   

 за   -   16 

1. Кадир Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед Юсуф 

4. Руфи Чуфадар 

5. Мехмед  Юсуфов 

6. Севдалин Алдинов 

7. Ердинч Исмаилов 

8. Мустафа Хюсеинов 

9. Исуф Газинов 

10. Мехмед Мехмед 

11. Енвер Исуф 

12. Емил Димов 

13. Стоян Димитров  

14. Мустафа Еминов 

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:№14 
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                  За изразходване на бюджетни средства в размер на 7 390 лева  за 
придобиване на дълготрайни материални активи, или основен ремонт или ремонт, 
свързан с преустройство на лечебното заведение МБАЛ  АД  гр. Шумен.  

 
 
                   На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл. 100, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за 
лечебните заведения,  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 

 
Р Е Ш И: 

 
        Да се  изразходват бюджетни средства от предвидения резерв в Бюджет-2022 г. 
за закупуване на материали в размер на 7 390 лева за придобиване на дълготрайни 
материални активи, или основен ремонт или ремонт, свързан с преустройство на 
лечебното заведение МБАЛ  АД  гр. Шумен.  
  
 

 
 

 

 

 

 

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

                 Джемиле Ниязиева                                                               Кадир Хасан 


