
                          Препис извлечение от Протокол №46 

                      от проведеното на 20.12.2022 година заседание 

 
       

                                                            ДНЕВЕН РЕД 

 

 

 

1. Дoкладна записка с вх. №172/09.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Актуализация на Бюджета на Община Върбица за 2022 година. 

 

 2. Дoкладна записка с вх. №173/09.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Одобряване и приемане на план сметка за необходимите средства за 

битови отпадъци през 2023 г. 

 

3. Дoкладна записка с вх. №174/09.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на       Община 

Върбица, относно:  Одобряване на оценка за УПИ II-228 – частна общинска собственост, 

кв.29 по плана на с. Конево за продажба на собственика на  построените сгради  в същия 

УПИ.        

МОТИВИ: Постъпила е молба от Мустафа ...... Мустафов – собственик на сгради /законно 

построени/ в УПИ II-228  – общински, кв.29 по плана на с. Конево с нотариален акт № 124 

том II, дело № 168 от 2011г. За същия УПИ е съставен АОС  

№ 458 от 15.06.2006г., вписан в Службата по Вписвания гр. В. Преслав. 

 

4. Дoкладна записка с вх. №175/13.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Върбица с проектно 

предложение „Преустройство на бивша училищна сграда в с. Ловец, общ. Върбица в 

ЦНСТ за стари хора”  за финансиране по мярка М02-01 „Подобряване на социалните 

услуги от резидентен тип” на Проект „Красива България”- 2023г. и осигуряване на 

съфинансиране на проекта от страна на Община Върбица. 

 

5. Дoкладна записка с вх. №176/13.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Кандидатстване на Община Върбица по процедура чрез подбор на 

проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. с проектно предложение „Бъдеще за децата в 

община Върбица“ 

 

6. Дoкладна записка с вх. №178/13.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

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

 

7.  Дoкладна записка с вх. №179/13.12.2022 г. от Кадир Хасан – председател на             
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 Общински съвет Върбица, относно: Решение на Административен съд Шумен по АД 

№240, за връщане на  преписката на Общински съвет Върбица за ново произнасяне по 

предложение вх. №44 от 28.04.2021 г. на Общинска служба „Земеделие” гр. Върбица. 

 

8. Дoкладна записка с вх. №180/13.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на      Община 

Върбица, относно: Кандидатстване на Община Върбица с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-

2.002 “Укрепване на общинския капацитет”. 

 

9. Дoкладна записка с вх. №181/13.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община     

Върбица, относно: Кандидатстване с проектно предложение на Община Върбица за 

изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP- 1.007 „Модернизация на 

образователната среда“. 

 

10. Дoкладна записка с вх. №182/14.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на               

Община Върбица, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване, 

стопанисване и управление на имот частна общинска собственост в полза на ГД „ПБЗН” – 

МВР за дейността на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” – Върбица. 

 

11. Дoкладна записка  с вх. № 184 /16.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на Община  

Върбица, относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал. 2, т.1 

и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закана за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2023 г. – 

31.12.2023 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал. 1 от Преходни и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален 

кодекс. 

 12.  Питания. 

    

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№1 

 

по протокол №46 от 20.12.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

                                          

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №172/09.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Актуализация на Бюджета на Община Върбица за 2022 година. 

 

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

 

                                    Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                                 РЕШЕНИЕ:№1 

 

      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 № 321 от 2022 год.  за изпълнение на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 година  и Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
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съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 
Върбица, Общински съвет – Върбица 

 
РЕШИ: 

 
1.Приема актуализация по бюджета на Община  Върбица за 2022 година, както 
следва: 
1.1. По приходите в размер на 17 169 892 лева, съгласно Приложение №  1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на    7 284 175 лева : 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 535 717 лева: 
1.1.3. Дофинансиране на местните дейности в размер на 2 350 000 лева 

1.2. По разходите в размер на 17 169 892 лева, разпределени по функции, дейности и 
параграфи, съгласно Приложение № 2 и 3 
     1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 284 175 лева 

1.2.2. За местни дейности в размер на 7 535 717 лева. 
1.2.3. Дофинансиране на държавните дейности от местните приходи в размер на 
1 535 300 лева, в това число: 
           От дългосрочен заем в размер на 1 358 800 лева. 
           От собствени приходи в размер на  176 500 лева. 

2.  Приема инвестиционната програма за 2022 г. в размер на  4 971 692  лева, 
съгласно Приложение № 4, 5 и 6 като: 
    2.1. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с целеви средства от 
държавния бюджет в размер на 1 083 500 лева, съгласно приложение № 4 
    2,2 Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани със собствени 
приходи и от приходи от постъпления на продажба на общински нефинансови 
активи, в размер на     2 100 200 лева, съгласно приложение № 5. 
    2,3  Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с други целеви 
средства от държавния бюджет в размер на 1 787 492 лева, съгласно приложение 
№ 6 
 

 
 

                                                                 

       

 
                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2022 ГОД. 

 П Р И Х О Д И  

        

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА  ПАР. 
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

Увеличени
е / 

намаление 

ДОФИНАН-
СИРАНЕ НА 
ДЪРЖАВ-НИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСКИ 
ДЕЙНОСТИ 

Увеличени
е / 

намаление 

ОБЩО 
ЗА 
ОБЩИНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  І.  ПРИХОДИ               

 1. ДАНЪЦИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР               

ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК 103       4000   4000 

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1300 0     403000 30000 433000 

 -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 30000 90000 

  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 1308       3000   3000 

ДРУГИ ДАНЪЦИ 2000       200   200 
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 ВСИЧКО ДАН.ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:   0     403200   403200 

 ВСИЧКО  ПРИХОДИ (А + Б):   0     407200 0 407200 

 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ             0 

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400 0     360000 96000 456000 

 -НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА  НА УСЛ.,СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ 2404       80000 22000 102000 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА  ИМУЩЕСТВО 2405       30000   30000 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ 2406       250000 74000 324000 

-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ 2407       0   0 

-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ 2408       0   0 

ОБЩИНСKИ ТАKСИ 2700 0     367100 88000 455100 

 -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 22000 37000 

 -ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2707       270000   270000 

 -ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ 2710       20000 16000 36000 

 -ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 2711       60000   60000 

 -ОБЩИНСКА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 2717       100   100 

 -ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАKСИ 2729       2000 50000 52000 

ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ 2800 0     30000 8000 38000 

-ГЛОБИ,САНKЦИИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ 2802       30000 8000 38000 

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3600 0     4000 20000 24000 

-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3619       4000 20000 24000 

СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО) 3700 0     -49000 -5000 -54000 

 -СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДC(НЕТО) 3701       -40000   -40000 

 -СЪБР.И ВНЕС.ДАНЪЦИ,ТАКСИ ВН.В/У ПРОДАЖБИ 3702       -9000 -5000 -14000 

 ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:   0     712100 207000 919100 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 4000 0     1713499 0 1713499 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ 4022       70499   70499 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ 4040       1636000   1636000 

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     2426099 207000 2633099 

 ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:   0     2833299 207000 3040299 

     2833299 207000 3040299 

        

1 2 3 4 5 6 7 
8 

 II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ             0 

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО) 3100 6806788 154733 0 2635200 0 9596721 

 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       1083500   1083500 

г) получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ  
3118   154733       154733 

 ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:   6806788 154733 0 2635200 0 9596721 

              0 

ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У  БЮДЖ.СМЕТKИ (НЕТО) 6100 0     89400 1633259 1722659 

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6101         1633259 1633259 

-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) 6102       89400   89400 

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

-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА   ПЪРВОСТ.РАЗП.(+/-) 6109           0 
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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     89400 1633259 1722659 

              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 154733 2350000 5557899 1840259 16709679 

              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 154733 2350000 5695458 1840259 17169892 

              0 

              0 

              0 

 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   7129442 154733 2350000 5695458 1840259 17169892 

    7129442 154733 2350000 5695458 1840259 17169892 

    0 0 0 0 0 0 

        

        

        

        

        

        

        

        
                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2022 ГОД. 

 РАЗХОДИ  ПО  ПАРАГРАФИ   
        

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА  ПАР. 
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

Увеличени
е / 

намаление 

ДОФИНАНСИРАН
Е НА 
ДЪРЖАВНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСК
И 
ДЕЙНОСТИ 

Увеличени
е / 

намаление 

ОБЩО 
ЗА 
ОБЩИН
А 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 100 2546918   0 1015700 -121000 3441618 

-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ 101 
2406918     1015700 -121000 

3301618 

-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 102 
140000   

      140000 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 200 164570   147000 125700 25000 462270 

-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО  ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 201 
154970   147000 0   

301970 

-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 202 
0   

  
0 25000 

25000 
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 -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 0 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 0 1000 3271758 403000 3936121 

-ХРАНА 1011 
132600   0 15000   

147600 

-МЕДИKАМЕНТИ 1012 
0   0 0   

0 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 1013 
0     6000 -6000 

0 

-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ. 1014 
0   0 0   

0 

-МАТЕРИАЛИ 1015 
0   500 376400   

376900 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 1016 
2587     564099 -129000 

437686 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 1020 
117026   500 463279 -134000 

447305 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ 1030 
0     1791000 672000 

2463000 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 1051 
2975     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 0 0 2200 0 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 4671758 307000 8598409 

СУБС.НА ОРГ.С НЕСТОП.ЦЕЛ 4500 
122637   0 100000 -100000 

122637 

РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ 4600       
8500   

8500 

  СУБСИДИИ:   122637   0 108500   231137 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 5100   154733 
1358800 363500 1633259 

3510292 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 5200     
0 1042900   

1042900 

ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 5300       
203500   

203500 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 5400       
20000   

20000 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:   0 154733 1358800 1629900 1633259 4776692 

ВСИЧКО   3565788 154733 1535300 6410158 1940259 13606238 

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ.И НЕОТЛ.РАЗХОДИ(0098) 9700       
100000 -100000 

0 

РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ   0     
100000 -100000 

0 

  ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА - ОБЩО:   3565788 154733 1535300 6510158 1840259 13606238 

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ   
3563654   

 0   3563654 

  ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА - ОБЩО:   7129442 154733 1535300 6510158 1840259 17169892 

  0 0 814700 -814700 0 0 

     0   
                                     
 
 
 
 
 

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

        

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ  ЗА 2022 ГОД. 
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 ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 

        

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

  

ДОФИНАНСИ-
РАНЕ НА 

ДЪРЖАВНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

ОБЩИНСК
И 

ДЕЙНОСТИ 

Увеличени
е / 

намаление 

ОБЩО 
ЗА 

ОБЩИН
А 

1 
2     3   4 

ФУНКЦИЯ ОБЩО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
1292095   176500 549278 57000 2074873 

В т.ч. Общинска администрация  
1292095   176500 351878   

1820473 

         Общински съвет       
197400 57000 

254400 

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 173197     10000 -10000 173197 

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 

0 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ 5233281 154733 0 101000 0 5489014 

В т.ч. Общообразователни училища 
3563654 154733 

      3718387 

         Детски градини 
1669627   

  
101000   

1770627 

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 143492   1358800 0 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 -28000 299750 

        Програми за временна заетост 
0   

  
1000   

1000 

         Социален патронаж 
0   

  
170600 -28000 

142600 

Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 
156150   

  
    

156150 

ФУНКЦИЯ ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
0     3835430 2225859 6061289 

В т.ч. Водоснабдяване и канализация       
168000 1633259 

1801259 

         Осветление на улици и площади       
310000   

310000 

         Чистота       
706900 -9400 

697500 

         Озеленяване       
69400   

69400 

         Изграждане, поддържане и основен ремонт на улична мрежа       
1667000 672000 

2339000 

      Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното 
развитие       

914130 -70000 
844130 

ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ 
131227   0 70000 0 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     1642850 -304600 1338250 

В т.ч. Други дейности по туризма       
651000 -14700 

636300 

      Други дейности по транспорта         

100000 -100000 

0 

          Служби и дейности по подържане на пътищата       
106300   

106300 

          Общински пазари и тържища       
658750 -170900 

487850 

           Други дейности по селското и горското стопанство       
121800 -19000 

102800 

       Приюти за безстопанствени животни         
5000   

5000 

ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ 
0     130000 -100000 30000 

В т.ч. Резерв за непредвидени  и неотложни разходи       
100000 -100000 

0 

         Разходи за лихви       
30000   

30000 

ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА 7129442 154733 1535300 6510158 1840259 17169892 

  0 0 814700 -814700 0 0 
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  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 

      БИЛО 

Увеличе
ние / 

намален
ие 

СТАВА 

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

563500 0 563500 

    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 200000   200000 

  
26195100 

Реконструкция на градски парк и площад в с. Иваново УПИ VII 
кв. 41 по КК на с. Иваново община Върбица 363500   363500 

  
  РАЗДЕЛ  IІ - § 52-00   ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ 520000 0 520000 

  
21225202 

Кметство и обществен център в УПИ IV кв.13 по плана на с. 
Чернооково община Върбица 265000   265000 

  28665202 Изграждане на общински комплекс, рекреация, 
търговия и услуги в                       гр. Върбица  255000   255000 

    
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ФИНАНСИРАНИ СЪС 
ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 

1083500 0 
1083500 
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                         Приложение № 5   
 

ВТОРИ 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 

      БИЛО 

Увеличе
ние / 

намален
ие 

СТАВА 

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

1358800 0 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   1358800 

2   РАЗДЕЛ  ІІ - § 52-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 517900 0 517900 

3 
28665202 Изграждане на общински комплекс, рекреация, 

търговия и услуги в                       гр. Върбица  121550   121550 

4 26195204 
Закупуване на специализирана техника 2 броя багери на 
лизинг 60000   60000 

5 21225201 Придобиване на компютри и хардоер 20000   20000 

6 21225204 Закупуване на 4 броя автомобили 30000   30000 

7 21225219 
Закупуване на телефонна централа Volp и телефонен 
конвиртор с 32 порта 3000   3000 

8 21225219 Климатик - Общинска администрация 5000   5000 

9 26235204 
Придобиване на специализирана техника за сметосъбиране и 
сметоизвозване 255000   255000 

10 26195219 Закупуване на  автоспирка /очуждаване/ с. Иваново 8350   8350 

11 26195219 Придобиване на мотофрези - 10 броя 15000   15000 

12 28655202 

Придобиване на профилакториум с обща застроена площ 
796,5 кв. м.,построен в УПИ № ХIV в кв. 1 по плана кураортен 
комплекс "Върбица" 0   0 

  21225202 
Кметство и общински център в УПИ IV кв. 13 по плана на с. 
Чернооково община Върбица 0   0 

    РАЗДЕЛ  ІІI - § 53-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА 
203500   203500 

13 21225301 
Придобиване на софтуер 

10000   10000 

14 21225309 
Придобиване на ивестиционни планове и проекти 

35500   35500 

15 21225309 

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

16 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   156000 

    РАЗДЕЛ  ІV - § 54-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 20000 0 20000 
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17 26195400 
Закупуване на парцел /очуждаване/ УПИ II кв. 15 по планана с. 
Чернооково община Върбица 20000   20000 

    
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ СЪС СОБСТВЕНИ 
СРЕДТВА 2100200 0 2100200 

            

      

      

       

       

      

         Приложение № 6    

      

ТРЕТИ ПОИМЕНЕН СПИСЪК   
  

      
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И 

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПРЕЗ 2022 год. 
ФИНАНСИРАНИ С ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ 

ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН   

№ по ред   НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 

ГОДИШНА ЗАДАЧА ЗА 2022 год 

БИЛО 

Увеличе
ние / 

намален
ие 

СТАВА 

    
РАЗДЕЛ  І - § 51-00   РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 
ДМА    1633259 1633259 

1 26035100 

„Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от 
местността „Рибника” до с.Тушовица”   1633259 1633259 

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

2 13225206 
Изграждане на спортна площадка в СОУ "Паисий Хилендарски" 
гр. Върбица   154733 154733 

    
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ФИНАНСИРАНИ СЪС 
ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА   1787992 1787992 

    ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3183700 1787992 4971692 

      

      

    РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ 

БИЛО 

Увеличе
ние / 

намален
ие 

СТАВА 

1   
РАЗДЕЛ  І - § 51-00   РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 
ДМА  1922300 1787992 3710292 

2   РАЗДЕЛ  ІІ - § 52-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 1037900 0 1037900 

3   РАЗДЕЛ  ІІ - § 53-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА 203500 0 203500 

4   РАЗДЕЛ  ІV - § 54-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 20000 0 20000 

    ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3183700 1787992 4971692 

   0 0 0 

    РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ       

1 14375100 Здравеопазване 1358800 0 1358800 

2 21225201 Общинска администрация 20000 0 20000 

3 21225204 Общинска администрация 30000 0 30000 

4 21225301 Общинска администрация 10000 0 10000 

5 21225309 Общинска администрация 37500 0 37500 

6 21225219 Общинска администрация 8000 0 8000 

  21225202 Общинска администрация 265000 0 265000 

  13225206 Образование 0 154733 154733 

10 26195204 
Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие 60000 0 60000 
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11 26195100 
Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие 563500 0 563500 

12 26195219 
Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие 23350 0 23350 

  26195400 
Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие 20000 0 20000 

13 28665202 Общински пазари и тържища 376550 0 376550 

14 26035309 Водоснабдяване и канализация 156000 0 156000 

  26035100 Водоснабдяване и канализация 0 1633259 1633259 

15 26235204 Чистота 255000 0 255000 

16 28655202 Други дейности по туризма 0 0 0 

  26195202 
Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие 0 0 0 

    ОБЩО ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 3183700 1787992 4971692 

  

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 ТЕКУЩИ РЕМОНТИ В 
РАЗМЕР НА 2 463 000 ЛЕВА В ТОВА ЧИСЛО КАКТО СЛЕДВА:   

      

ГОДИШНА ЗАДАЧА ЗА 2022 год 

      

БИЛО 

Увеличе
ние / 

намален
ие 

СТАВА 

  21221030 

Ремонтни възстановителни работи общинска сграда 
кметство Методиево 5000   5000 

  21221030 

Ремонтни възстановителни работи общинска сграда 
кметство Тушовица 5000   5000 

  26061030 

Полагане на бетонови тръби на водосбора минаващ в с. 
Божурово срещу наводняване на къщи, дворове и 
улични платна 2000   2000 

  21221030 

Ремонтно възсатновителни работи на Общинска сграда 
- бивша ветеринарна лечебница/служба/ 30000   30000 

  21221030 

Ремонтно възсатновителни работи на Общинска 
административна сграда  находяща се в УПИ XIII, 
квартал 48 по плана на гр. Върбица 30000   30000 

    Общо за текущи ремонти 72000   72000 

      

      

      

            

      

 
Текущ ремонт и частично асфалтиране на уличната мрежа в 

Община Върбица   
   

      БИЛО 

Увеличен
ие / 

намален
ие 

СТАВА 

1 2 3 4 5 6 

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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   18169 
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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   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   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   15609 

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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   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   43735 

  
  Общо за текущ ремонт на улици  999996 0 999996 

      

  
Частично асфалтиране на улична мрежа в Община Върбица 

 

      БИЛО 

Увеличе
ние / 

намален
ие 

СТАВА 

1 2 3 4 5 6 
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1   
ОБЕКТ:„  улица „Васил Левски “с.Иваново - от  О.Т.162 - О.Т.129 към 
О.Т.141,асфалтобетон с  ширина 3.00м,   d =5.00см,трошен камък- d 
=20.00см, двустранно банкет х0.50м  39120   39120 

2   
ОБЕКТ:„  улица „Кишинев“с.Методиево - от  О.Т.119   към О.Т.120 
,асфалтобетон с ширина 3.00м,  d =5.00см,трошен камък- d =20.00см, 
двустранно банкет х0.50м  20352   20352 

3   
ОБЕКТ:„  улица „Явор“с.Методиево - 20м след  О.Т.69-О.Т.37  -О.Т.36 
,асфалтобетон с ширина 3.00м, d =5.00см,трошен камък- d =20.00см, 
двустранно банкет х0.50м  19473   19473 

4   
ОБЕКТ:„  улица „Иван Вазов“с.Методиево - от О.Т.36-О.Т.38  към О.Т.39 
,асфалтобетон с ширина 3.00м , d =5.00см,трошен камък- d =20.00см, 
двустранно банкет х0.50м  5842   5842 

5   
ОБЕКТ:„  улица „Цар Симеон“с.Методиево - от О.Т.39-О.Т.55 -О.Т.54-
О.Т.52-О.Т.52а-О.Т.51 ,асфалтобетон с ширина 3.00м,   трошен камък- d 
=20.00см, двустранно банкет х0.50м  42840   42840 

6   
ОБЕКТ:„  улица „Мир“с.Методиево -30м след О.Т.64-О.Т.62 -О.Т.61-
О.Т.60  ,асфалтобетон с ширина 3.00м,  d =5.00см,трошен камък- d 
=20.00см, двустранно банкет х0.50м  11886   11886 

7   
ОБЕКТ:„  улица „Херсон“с.Методиево - от О.Т.64-О.Т.104 към О.Т.106 
,асфалтобетон с ширина 3.00м,  d =5.00см,трошен камък- d =20.00см, 
двустранно банкет х0.50м  15968   15968 

8   
ОБЕКТ:„  улица „Вела Пискова“с.Конево  -   О.Т.22 - О.Т.21 
,,асфалтобетон с ширина   3.00м,d =5.00см, двустранно банкет х0.50м,     
трошен камък - 0.20м  21265   21265 

9   
ОБЕКТ:„  улица „Вела Пискова“с.Конево  -   О.Т.22 - О.Т.23 ,  
,асфалтобетон с ширина 3.00м  d =5.00см с двустранно банкет х0.50м,   
трошен камък - 0.20м  19715   19715 

10   
ОБЕКТ:„  улица „Балкан“с.Конево  -   О.Т.23 - О.Т.29    ,асфалтобетон с 
ширина 3.00м  d =5.00см с двустранно банкет х0.50м,   трошен камък - 
0.20м  17936   17936 

11   
ОБЕКТ:„  Площадно пространство(ул.Козлодуй)“с.Конево  -   О.Т.62 - 
О.Т.62а- О.Т.64- О.Т.63- О.Т.62,     асфалтобетон d =5.00см, трошен 
камък - 0.20м, банкет х0.50м 21402   21402 

12   
ОБЕКТ: ул."Козлодуй“с.Конево  -   О.Т.62 - О.Т.61-  О.Т.57,   
асфалтобетон с ширина 3.00м  d =5.00см   с двустранно банкет х0.50м,   
трошен камък - 0.20м  41327   41327 

13   
ОБЕКТ:„  улица „Цар Симеон“с.Ловец  -   О.Т.57 - О.Т.51 ,  
,асфалтобетон с ширина 4.00м  d =5.00см  едностранно банкет от дясно 
0.50м,  трошен камък - 0.20м  23804   23804 

14   
ОБЕКТ:„  Площадно пространство(ул.Цар Симеон)“с.Ловец -   О.Т.51- 
О.Т.50- О.Т.49- О.Т.52-2,    ,асфалтобетон с ширина 3.00м  d =5.00см, 
трошен камък - 0.20м  15914   15914 

15   
ОБЕКТ:„  улица „Цар Симеон“с.Ловец  -   О.Т.52 - О.Т.59 ,   
асфалтобетон с ширина 3.00м  d =5.00см , двустранно банкет х0.50м,   
трошен камък - 0.20м  22380   22380 

16   ОБЕКТ:„  улица „Свобода“с.Ловец  -   О.Т.67 - О.Т.66    асфалтобетон с 
ширина 6.00м  d =5.00см  , от бордюр до бордюр,  трошен камък - 0.20м 22261   22261 

17   
ОБЕКТ:„  улица „Свобода“с.Ловец  -   О.Т.65 - О.Т.70-О.Т.87 ,   
,асфалтобетон с ширина 3.00м  d =5.00см , двустранно банкет х0.50м,   
трошен камък - 0.20м 22900   22900 

18   ОБЕКТ: Площадно пространство на улица „Свобода“с.Ловец  -   О.Т.66 - 
О.Т.65-О.Т.64-О.Т.63 ,   асфалтобетон d =5.00см, трошен камък - 0.20м 35373   35373 

19   
ОБЕКТ:„  улица „Балкан“с.Ловец  -   О.Т.85 - О.Т.84,  ,асфалтобетон с 
ширина 3.00м  d =5.00см , двустранно банкет х0.50м,  трошен камък - 
0.20м 33585   33585 

20   
ОБЕКТ:„  улица „Рила“с.Ловец  -   О.Т.104 - О.Т.123,  ,асфалтобетон с 
ширина 3.00м  d =5.00см, двустранно банкет х0.50м,   трошен камък - 
0.20м 26067   26067 

21   ОБЕКТ:„  улица „Плиска“с.Божурово  -   О.Т.39 - О.Т.40- О.Т.41-О.Т.13  , 
,асфалтобетон с ширина 3,00м, d =5.00сми уширение към ул.Камчия с 
двустранно банкет х0.50м,    трошен камък - 0.20м  28730   28730 

22   
ОБЕКТ:„  улица „Мир“с.Крайгорци - от  О.Т.6 - О.Т.5 ,асфалтобетон с 
ширина 3.00м,   d =5.00см,трошен камък- d =20.00см, двустранно банкет 
х0.50м  24018   24018 

23   ОБЕКТ:„  улица „Васил Левски “с.Иваново - от  О.Т.129  към О.Т.128  ширина 
3.00м, d =5.00см,трошен камък- d =20.00см, двустранно банкет х0.50м  8649   8649 

    Общо за текущ ремонт на улици  540807 0 540807 
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                             Частично асфалтиране на улична мрежа в Община Върбица   

  

Позиция   Описание БИЛО 

Увеличен
ие / 

намален
ие 

СТАВА 

1   2 3 4 5 

I.   

ОБЕКТ:„ -Асфалтиране  улица „Дружба“с.Нова бяла 
река -асфалтиране от край на съществуващ асфал (22м 
от О.Т.47) към О.Т.48- О.Т.17 ,  -53м ширина от бордюр 
до бордюрк, d =5.00см, трошен камък d =0.20см,  10838   10838 

I.   

ОБЕКТ:„  улица „Плиска“с.Бяла река - от край на 
съществуващ асфал към О.Т.150- О.Т.150а ,  -57м 
ширина от бордюр до бордюрк, d =5.00см, трошен 
камък d =0.20см,  23214   23214 

I.   

ОБЕКТ:„  улица „Чапаев“с.Бяла река - от край на 
съществуващ асфал  О.Т.75  към О.Т.76 ,  -21м ширина 
от бордюр до бордюрк, d =5.00см, трошен камък d 
=0.20см,  7855   7855 

I.   

ОБЕКТ:„  улица „Кишинев“с.Тушовица - от  
съществуващ асфал  О.Т.34  към УПИ III-87,кв.13  -
19.00м ширина 3.50,   d =5.00см, трошен камък d 
=0.20см, двустранно банкет х 0.50м, 4230   4230 

I.   

ОБЕКТ:„  улица „Дунав“с.Маломир - от  съществуващ 
асфал  О.Т.32  до О-Т.31 -19.00м ширина 3.00,   d 
=5.00см, трошен камък d =0.20см, двустранно банкет х 
0.50м, 3680   3680 

I.   

ОБЕКТ:„  улица „Свобода“с.Маломир - направа на 
уширение и заустване към О.Т.22 на ул.Г.Димитлов,  
44м2,  d =5.00см, трошен камък d =0.20 м, двустранно 
банкет х 0.50м, 2468   2468 

I.   

ОБЕКТ:„  улица „Георги Димитров“с.Маломир - направа 
на уширение и заустване към ул.Рила-О.Т.50, заустване 
ляво О.Т. 34, заустване О.Т.6 към ул.Христо Ботев,  
92м2,  d =5.00см, трошен камък d =0.20 м,  5160   5160 

I.   
ОБЕКТ:„  улица „Септември“с.Бяла река - направа на 
уширение и заустване към О.Т.204 на ул.Рила  и 
О.Т.138а,   d =5.00см, трошен камък d =0.20см,   3437   3437 

I.   

ОБЕКТ:„  улица „Дунав 1“с.Бяла река - направа на 
уширение и заустване към О.Т.39 и О.Т.34, асфалт- 
32м2,   d =5.00см, трошен камък d =0.20см и 58м 
бордюри 4117   4117 
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I.   
ОБЕКТ:„  улица „Ивайло 1“с.Методиево -  полагане на 
асфалт с допълнителна ширина от 2.00м  с дължина 
89м към,О.Т.89  10063   10063 

I.   
ОБЕКТ:„  улица „Септември“с.Методиево - 
допълнително уширение   от О.Т.89  към О.Т.90  и 
ул.Ивайло2 8484   8484 

I.   
ОБЕКТ:„  улица „Васил Коларов“с.Методиево - направа 
на уширение и заустване към О.Т.126 (ул.Ивайло) и към 
О.Т.93на ул.Георги Димитров,  3700   3700 

    

ОБЕКТ:„ Полагане на неплътен асфалтобетон за 
усилване и профилиране и изкърпване  с плътна асф. 
Смес и   на дупки и деформации в настилката 
общински път в К.К. Върбицаот  път І-7  О.Т.9-О.Т.16-
О.Т.17-О.Т.19-О.Т.20-О.Т.21-О.Т.22-О.Т.23-О.Т.24-О.Т.25-
О.Т.26-О.Т.31-О.Т.32-О.Т.33-О.Т.34-О.Т.35 (вход спортен 
комплекс "Герлово)      12714 28076 40790 

    

ОБЕКТ:„ Полагане на неплътен асфалтобетон за 
усилване и профилиране и изкърпване  с плътна асф. 
Смес и   на дупки и деформации в настилката по 
ул.Ал.Стамболийски  О.Т.177-О.Т.207-О.Т.209-О.Т.305-
О.Т.306-О.Т.307-О.Т.311-О.Т.317   8652   8652 

    

ОБЕКТ:„ Полагане на неплътен асфалтобетон за 
усилване и профилиране и изкърпване  с плътна асф. 
Смес и   на дупки и деформации в настилката на път № 
SHU 2044/І-7  Иваново - Върбица/ - Конево - Граница 
общ. (Върбица-Търговище) - Базиликата-Драгановец 
/TGV1164/ 3388   3388 

    Общо 112003   140081 

      

      

      

       

       

  Частично асфалтиране на улична мрежа в Община Върбица 
  

 

№ по 
ред 

Описание БИЛО 

Увеличе
ние / 

намален
ие 

СТАВА 

 1 2 3 4 5 

 

1 
ОБЕКТ:„  улица „Балкан“с.Методиево  - от  О.Т.21 - О.Т.18 , 
асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3.00м , двустранно банкет 
0.50м, трошен камък - 0.25м    4538 4538 

 

2 
ОБЕКТ:„  улица „Балкан“с.Методиево  - от  О.Т.21 - О.Т.22 - 
О.Т.83 - О.Т.87 , асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3.00м , 
двустранно банкет 0.50м, трошен камък - 0.25м    66758 66758 

 

3 
ОБЕКТ:„  улица „Септември“с.Методиево  - от  О.Т.87 - О.Т.88 
- О.Т.89 , асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3.00м , двустранно 
банкет 0.50м, трошен камък - 0.25м    34342 34342 

 

4 
ОБЕКТ:„  улица „Балкан“с.Методиево  - от  О.Т.87 - О.Т.129, 
асфалтобетон d =5.00см,  ширина 4.50м , двустранно банкет 
0.50м, трошен камък - 0.25м    40792 40792 

 

5 
ОБЕКТ:„  улица „Васил Коларов“с.Методиево  - от О.Т.129-
О.Т.128-О.Т.127-О.Т.126, асфалтобетон d =5.00см,  ширина 
3.00м , двустранно банкет 0.50м, трошен камък - 0.25м    43820 43820 
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6 
ОБЕКТ:„  улица „Георги Димитлов“с.Методиево  - от О.Т.124 
към О.Т.123, асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3.00м , 
двустранно банкет 0.50м, трошен камък - 0.25м    15228 15228 

 

7 
ОБЕКТ:„  улица „Цар Симеон“с.Методиево  - от О.Т.38 към 
О.Т.59, асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3.00м , двустранно 
банкет 0.50м, трошен камък - 0.25м    36891 36891 

 

8 
ОБЕКТ:„  улица „Чавдар“с.Иваново  - от  О.Т.47 - О.Т.46А - 
О.Т.46 към - О.Т.5, асфалтобетон d =5.00см,  ширина от 
бордюр до бордюр  , трошен камък - 0.15м    50045 50045 

 

9 

ОБЕКТ:„  улица „Вела Пискова“с.Иваново  - от  О.Т.15 към 
О.Т.20 - 52м ширина от бордюр до бордюр и 75м с ширина 
4м и мост, асфалтобетон d =5.00см, едностранно банкет 
1.00м ,   трошен камък - 0.25м    42364 42364 

 

10 
ОБЕКТ:„  улица „Панайот Волов“с.Сушина  - от  О.Т.47 - О.Т.46 
, асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3.00м , двустранно банкет 
0.50м, трошен камък - 0.25м    15333 15333 

 

11 
ОБЕКТ:„  улица „Панайот Волов“с.Сушина  - от  О.Т.46 - О.Т.44 
към О.Т.45 , асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3.00м , 
двустранно банкет 0.50м, трошен камък - 0.25м    41931 41931 

 

12 
ОБЕКТ:„  улица „Панайот Волов“с.Сушина  - от   О.Т.44 -О.Т.95 
, асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3.00м , двустранно банкет 
0.50м, трошен камък - 0.25м    23720 23720 

 

13 
ОБЕКТ:„  улица „Херсон“с.Сушина  - от   О.Т.95 -О.Т.93 , 
асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3.00м , двустранно банкет 
0.50м, трошен камък - 0.25м    12291 12291 

 

14 
ОБЕКТ:„  улица „Дружба“с.Ловец  - от  О.Т.126 - О.Т.123  , 
асфалтобетон d =5.00см,  ширина 4м , трошен камък - 0.15м, 
банкет двустранно х 0.5м.   36485 36485 

 

15 
ОБЕКТ:„  улица „Дружба“с.Ловец  - от  О.Т.123 - О.Т.119-
О.Т.118  , асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3м , трошен камък 
- 0.25м, банкет двустранно х 0.5м.   27122 27122 

 

16 

ОБЕКТ:„  улица „Хан Аспарух“с.Ловец  - от  О.Т.118 -О.Т.117А- 
О.Т.117-О.Т.106+ площадно простраство м/у О.Т.106-105-107  
, асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3м , трошен камък - 0.15м, 
банкет двустранно х 0.5м.   37995 37995 

 

17 
ОБЕКТ:„  улица „Тича“с.Ловец  - от  О.Т.117 -О.Т.115 , 
асфалтобетон d =5.00см,  ширина от бордюпр до бордюр, 
трошен камък - 0.15м,     56295 56295 

 

18 
ОБЕКТ:„  Площадно пространство на ул.Преслав“с.Ловец  - 
м/у  О.Т.24 -О.Т.25-О.Т.26 , асфалтобетон d =5.00см,  ширина 
от бордюпр до бордюр, трошен камък - 0.15м,     30495 30495 

 

19 
ОБЕКТ:„  улица „Шипка“с.Ловец  - от  О.Т.24 -О.Т.23- О.Т.22  , 
асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3м , трошен камък - 0.25м, 
банкет двустранно х 0.5м.   22418 22418 

 

20 
ОБЕКТ:„  улица „Шипка“с.Ловец  - от  О.Т.23 -О.Т.42- О.Т.44  , 
асфалтобетон d =5.00см,  ширина 3м , трошен камък - 0.25м, 
банкет двустранно х 0.5м.   32666 32666 

   ОБЩО   671534 671534 

   Всичко за текущ ремонт на улици      2352418 

 

                                                                                   

    

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№2 

 

по протокол №46 от 20.12.2022 г. на заседание на Общинския съвет 
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ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №173/09.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Одобряване и приемане на план сметка за необходимите 

средства за битови отпадъци през 2023 г. 

 

На основание с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, 

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ:№2 

 

 

          На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка чл. 66, ал.1, чл.67, ал.2, и чл.69, ал.1 от Закона за местни 
данъци и такси Общинския съвет Върбица 

 

                                                                 РЕШИ: 

  

1. Одобрява План-сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци през 
2023 г. 

2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове за 
съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година в 
Община Върбица. 

  

Приложение: 

1. План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци през 2023 г. 

2. План – сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове за 
съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година в 
Община Върбица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Община   Върбица   област  Шумен 

  

  
Информация за план-сметката по чл. 66 (в сила до 1.01.2023 г.) от Закона за местните 

данъци и такси (ЗМДТ) за 2020 г. 

  
1. Стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2023 г. 

(лв.), включваща приходи за: 907000 

Приходи от такса смет 270000 

Приходи от възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО от РОСВ в т.ч.  

 - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други  4 000 броя 480000 

 - за камион за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им (лв.) 147000 

От преходен остатък 2022 10000 

2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката в 

бюджета на общината за 2023 г. по позиции от ЕБК: 907000 

 - в дейност 623 "Чистота" 827000 

в т. ч. за издръжка и материали 200000 

 - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други  4 000 броя 480000 

в т. ч. за капиталови разходи   

 - за камион за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им (лв.) 147000 

 - в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци"   

 - по § 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 

отпадъците  80000 

 - по § 93-36  - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 

отпадъците в случаите, когато общината е собственик на депото    

 - по § 37-00  - за данък добавена стойност    

 - по други позициии от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на 

всяко плащане):…………………….  
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С П Р А В К А 

 

 
за отразяване на постъпили становища, предложения и възражения при съгласуването 

на проект на Уведомление за изменение и промяна на план сметката за такса битови 
отпадъци за 2023 год. 

 

 

 

 

  

Подател  Предложение Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

 

 

 

 

                        ЗАБЕЛЕЖКА:  В едно месечния срок, съгласно чл. 26 ал. 43 от ЗНА  за 
обсъждане на уведомление не  са постъпили становища, предложения и възражения 
при съгласуването на проекта. 

 

 

МОТИВИ: 
             Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗМДТ основният метод за определяне на размера на 
таксата е според количеството на битовите отпадъци. От направените проучвания от 
общинска администрация  се установява, че практически е невъзможно 
установяването на точното количество изхвърляни отпадъци от отделните носители 
на правото на собственост или право на ползване върху имотите, за които се дължи 
ТБО. За да може да се установи това количество е необходимо на всеки жител да 
бъде зачислен съд за отпадъци ( контейнер или кофа) или да има един общ съд и 
преди всяко изхвърляне на битовите отпадъци същите да се претеглят и да се 
записват. Това практически е свързано с ангажиране на много повече работна сила и 
необходима материална база, с усложнена форма на отчитане и създаване на 
коренно променена организация на сметосъбиране. Практически е невъзможно на 
всеки един отделен субект на правото на собственост върху недвижим имот, за който 
се дължи ТБО да се постави по един съд, който субектите да си пълнят 
самостоятелно и който следва да бъде с индивидуално заключване. Съдовете, с 
които разполага община Върбица за отпадъци, почистване и поддържане на 
чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Върбица“ не 
са пригодени за събиране и отчитане на количество отпадък. Към настоящият момент 
за въвеждане на реално измерване на количеството е необходимо закупуване на 
техника, съдове и изграждане на обособени за събиране на отпадъци помещения, 
служители, които да контролират измерването на изхвърляните от сградите с режим 
на етажна собственост битови отпадъци, както и внедряване на изцяло нова система 
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за сметосъбиране и сметоизвозване. За всичко това е необходимо технологично 
време и огромен финансов ресурс, с какъвто Община Върбица към настоящия 
момент не разполага. При дадената оперативна самостоятелност на Общинския 
съвет, за да се спази другия основен принцип „постигане на по-голяма справедливост 
при определяне и заплащане на местните такси”, най - справедливо би било да 
продължим да използваме действащият към настоящият момент и сравнително най-
справедлива основа за определяне размера на ТБО - данъчната оценка на 
жилищните имоти на граждани и юридически лица, и отчетната стойност на 
нежилищните имоти, в случай, когато носител на правото на собственост върху 
недвижими имот, за който се дължи ТБО е юридическо лице. С §13а от ЗР на ЗИД на 
ЗМДТ на Министерски съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в 
Република България бе възложено в срок до 31 март 2017 г. да разработят методика 
за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете 
основи, които да служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да 
се внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67 от закона. 
Предвид обстоятелството, че измененията на чл. 66, и сл. от ЗМДТ ще влязат в сила 
едва на 01.01.2023 г. и предвид липсата на утвърдена методика за изготвяне на план 
- сметката с необходимите разходи за дейности и за видовете основи, които служат за 
определяне размера на таксата за битови отпадъци, с оглед §6 от ЗИД на ЗМДТ във 
връзка с § 13 от Заключителните разпоредби към ЗР на ЗИД на ЗМДТ, до края на 
2021 година избраната по-горе основа ще е приложима, като след този момент ще 
влязат в сила измененията на чл. 67 от ЗМДТ, с които цитираният метод няма да 
бъде прилаган, а ще бъде прилагана една от предвидените в тази разпоредба 
основи. 

Във връзка с горното и на основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и 
такси (ЗМДТ) таксата битови отпадъци за 2023 г. следва да се определя в 
съответствие с необходимите разходи за осигуряване на услугите по събиране и 
извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения, 
както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът 
на таксата се определя за всяка услуга по отделно, респектевно такса битови 
отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги: 

- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управлението на отпадъците; 

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Проектът на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община 
Върбица през 2023 г. е изготвен въз основа на анализ на разходите за дейностите 
към м. ноември 2021 г., прогнозните разходи по организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване, почистване на улични платна и територии за обществено ползване, 
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очакваните разходи за, както и прогнозните стойности на обезпеченията по чл. 60 и 
отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, Закона за управление 
на отпадъците, Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване 
и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 
на отпадъци, Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цените 
на услугите на територията на Община Върбица. 

Съгласно предложеният проект на план-сметка, необходимите средства за 
предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и 
експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за 
обществено ползване в община Върбица през 2023 г. са общо в размер на 907 000 
лева. 

С оглед горе изложеното  предлагам Общински съвет Върбица, област Шумен да 
разгледа и приеме план сметка за разходите от такса битови отпадъци на общината 
за 2023 год. 

    

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№3 

 

по протокол №46 от 20.12.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №174/09.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на 

ОбщинаВърбица, относно:  Одобряване на оценка за УПИ II-228 – частна общинска 

собственост, кв.29 по плана на с. Конево за продажба на собственика на  построените сгради  в 

същия УПИ.     

    

        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 

 

           На основание чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС Общински съвет гр. 

Върбица одобрява оценка изготвена от независим оценител  на недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ УПИ II-228, кв.29 по плана с. Kонево, общ. Върбица 

с площ 1100 кв. м., за който има съставен АОС № 458 от 15.06.2006 г., вписан в Службата по 

Вписвания гр. В. Преслав в размер на 8655,00 лв. (осем хиляди шестстотин петдесет и пет 

лева и 00 ст.) с включен ДДС, на която цена имотът да се продаде на собственика на 

сградите – Мустафа ..... Мустафов.  

   Данъчната оценка на имота е 2 296,80 лв. 

 

Мотиви: Постъпила е молба от Мустафа ........ Мустафов – собственик на сгради /законно 

построени/ в УПИ II-228  – общински, кв.29 по плана на с. Конево с нотариален акт № 124 том 

II, дело № 168 от 2011 г. За същия УПИ е съставен АОС  

№ 458 от 15.06.2006 г., вписан в Службата по Вписвания гр. В. Преслав. 
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Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№4 

 

по протокол №46 от 20.12.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №175/13.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на 

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

проектно предложение „Преустройство на бивша училищна сграда в с. Ловец, общ. 

Върбица в ЦНСТ за стари хора”  за финансиране по мярка М02-01 „Подобряване на 

социалните услуги от резидентен тип” на Проект „Красива България”- 2023 г. и осигуряване на 

съфинансиране на проекта от страна на Община Върбица. 

 
 

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

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ:№4 

 

          

1. Общински съвет – Върбица дава съгласието си Община Върбица да 

кандидатства с проектно предложение „Преустройство на бивша училищна сграда в с. 

Ловец, общ.Върбица в ЦНСТ за стари хора”  по Мярка М02-01 „Подобряване на 

социалните услуги от резидентен тип” на Проект „Красива България”- 2023 г. 

 

2. Общински съвет Върбица дава съгласие Община Върбица да осигури 

необходимото съфинансиране при одобрение на проекта в размер  най-малко 30% от общата 

стойност на проекта в съответствие с изискванията на Проект „Красива България”. 

 

Мотиви: Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в 

страната. Той ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за 

действие по заетостта.  

Допустими проектни предложения по мярка М02-01 са за СМР/СРР в съществуващи 

сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на 

социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, 

център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище, 

преходно жилище и приют). 

Допустими кандидати по мярка М02-01 са общините, които са собственици на 

оферираните обекти.  

Финансовата рамка на проектно предложение по мярка М02-01 е, както следва: 

1. Общ бюджет – от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС; 

2. Съфинансиране от кандидата – най-малко 30% от общия бюджет;  

3. Финансиране от ПКБ при обекти: 

- без обучение – най-много 180 000 лв. с ДДС от общия бюджет; 

- с обучение – най-много 190 000 лв. с ДДС от общия бюджет. 
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 Общинска администрация – Върбица  възнамерява да кандидатства  пред МТСП чрез 

проект „Красива България” мярка М02-01 с проектно предложение: „Преустройство на бивша 

училищна сграда в с. Ловец, общ. Върбица в ЦНСТ за стари хора”.  Едно от изискванията на 

финансиращият орган е наличието на решение на съответния общински съвет за осигуряване 

на съфинансирането при евентуално одобрение на проектното предложение.  

 

    

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№5 

 

по протокол №46 от 20.12.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №176/13.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на  

Община Върбица, относно: Кандидатстване на Община Върбица по процедура чрез подбор на        

проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. с проектно предложение „Бъдеще за децата в 

община Върбица“ 

   

       На основание чл. 21, ал. 1 т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                    Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                        РЕШЕНИЕ:№5 

 

1. Дава съгласие Община Върбица да подаде проектно предложение „Бъдеще за децата в 

община Върбица“ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 

„Бъдеще за децата“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Върбица да осъществи всички необходими действия за 

подготовка и подаване на проектното предложение. 

 

Мотиви: Министерство на труда и социалната политика обяви процедура чрез подбор 

на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за 

децата“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. 

 Целта на процедурата е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални 

услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел 

превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, 

свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на 

Европейската гаранция за детето (ЕГД). 

По процедурата „Бъдеще за децата“ са допустими за финансиране следните дейности: 

1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 „Насърчаване на социално-

икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“: 

1.1. Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на 

гражданите и достъпа до здравни грижи. Информираност относно имунизационния календар;  
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1.2. Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. 

програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за 

включване в образователната система и други според идентифицираните нужди;  

1.3. Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите 

при децата. 

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3 „Подобряване на равния и 

навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, 

които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, 

включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително 

насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и 

групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с 

увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за 

полагане на дългосрочни грижи“: 

2.1 Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно 

консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за 

деца с увреждания и затруднения в развитието;  

2.2 Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;  

2.3 Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи 

до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст  ; 

2.4 Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на 

средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от 

постоянни медицински грижи;    

2.5 Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-

годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи 

системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и 

посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за пазара 

на труда и др.; 

2.6 Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на 

доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, 

ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на подкрепата, 

и др. 

Допустими целеви групи по настоящата процедура са: 

- Деца  в нужда  и техните семейства; 

- Служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 391 166,00 лева, а 

крайният срок за кандидатстване: 20.01.2023 г. 

Съгласно т.11.2. от Условията за кандидатстване процедура BG05SFPR002-2.003 

„Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., е необходимо, 

кандидатът да представи Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение 

по конкретната процедура. 

    

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№6 

 

по протокол №46 от 20.12.2022 г. на заседание на Общинския съвет 
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ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №178/13.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на 

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

Върбица. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.3 и 4 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, като съкращава две щатни бройки в отдел 

„ТСУ и ИП” към дирекция „РРХДИП”, и създава звено  ”Вътрешен одит”- две щатни бройки.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Графично разпределение, което е неразделна част от докладната. 

 
 
 



           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 

7.ВО-  Вътрешен одит 

КМЕТ 

ЗАМ.КМЕ

Т ЗАМ.КМЕТ 

С

Е

К

Р

Е

Т

А

Р

 

Н

А

 

О

Б

Щ

И

Н

А 

ОБЩА 

АДМИНИСТРАЦИЯ-

13.5 

СПЕЦИАЛИЦИРАНА   

АДСТРАЦИЯ-31.5 

ДИРЕКЦИЯ”РРХД

ИП”28- Директор 

 

КМЕТОВЕ НА  

КМЕТСТВА-14 

ЗАМ.КМЕТ 

Звено”ВО”-2 

СЕКРЕТАР 

НА ОБЩИНА 

ОБЩА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДИРЕКЦИЯ”АПО  

и ФД”-17-Директор 

ОТДЕЛ”ГР и АПО ”-8 ОТДЕЛ”ФД”-8 ОТДЕЛ”ОЗСП”-9 ОТДЕЛ”ТСУ и ИП”- 18 

КМЕТСКИ 

НАМЕСТНИК-1 



Мотиви:  

1. Изискванията на чл.12,ал.2,т.3  Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

 

 

    

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№7 

 

по протокол №46 от 20.12.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №179/13.12.2022 г. от Кадир Хасан – 

председател на  Общински съвет Върбица, относно: Решение на Административен 

съд Шумен по АД   №240, за връщане на  преписката на Общински съвет Върбица за 

ново произнасяне по предложение вх. №44 от 28.04.2021 г. на Общинска служба 

„Земеделие” гр. Върбица.   

                          

                     На основание чл.21, ал.1,т.8 и ал. 2 от  ЗМСМА 

 

                                    Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                                  РЕШЕНИЕ:№7 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, пар. 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ, чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ  Общински съвет  Върбица  приема следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Общински съвет Върбица приема отправеното предложение от Началника на 

ОСЗ „Върбица“ Вх.№ 44/ 28.04.2021г., като дава съгласие да бъдат предоставени на 

Общинска служба „Земеделие”- гр. Върбица за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследниците на Станчо Савов Стаматов 

следните земеделски земи от ОПФ: 

Землище с.Кьолмен: 

- ПИ №41054.9.26 с площ от 2,600 дка., местност „Върбишки път”, НТП –

Ливада; 

- ПИ №41054.10.2  с площ от 9,374 дка., местност „Корията”, НТП –Изоставена 

нива; 

Землище с.Конево:  

- ПИ №38306.24.98 с площ от 26,177 дка., местност „Яма алтъ”, НТП –Нива; 

Землище с.Ловец:  

- ПИ №43949.19.174  с площ от 22,364 дка., местност „Чаталкая”, НТП –Пасище; 

Землище гр.Върбица:   

- ПИ №12766.32.42  с площ от 18,421 дка., местност „Аджа кория”, НТП –

Пасище; 

- ПИ №12766.35.63 с площ от 15,537 дка., местност „Кара орман”, НТП –

Пасище; 

- ПИ №12766.35.65 с площ от 10,584 дка., местност „Кара орман”, НТП –Пасище 
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-ПИ №12766.61.121 целият с обща площ от 6,799 дка, местност „Голямо ливаде”, 

НТП –Изоставена нива.  

 

Посочените имоти се предоставят във връзка с Решение № 315/2000г. на 

Районен съд – гр. Велики Преслав относно признаване правото на възстановяване на 

собственост върху земеделска земя. 

 

Решението да се връчи на заинтересованите лица по реда на АПК и служебно – 

на ОСЗ – гр. Върбица. 

 

Приложение: 

      1. Предложение с вх. №44 от 28.04.2021 г. на Началник Общинска служба 

„Земеделие” гр. Върбица. 

      2. Решение №19 от Протокол №21 от 26.05.2021 г. на общински съвет-гр.  Върбица. 

      3. Решение №32/21.03.2022 г. по АД №240/2021 г.  

      4. Решение №10288/15.11.2022 г. по АД №5207/2022 г. на ВАС. 

      5. Решение постановено по гр.д. № 315/01.12.2000 г.  Великопреславски районен 

съд. 

 

Мотиви: В деловодството на общински съвет Върбица е постъпило писмо с вх. №169 

от 25.11.2022 г. от Административен съд Шумен с приложени заверени копия от 

Решение №32/21.03.2022 г. по АД №240/2021 г. и Решение №10288/15.11.2022 г. по АД 

№5207/2022 г. по описа на ВАС, влязло в законна сила на 15.11.2022 година за 

сведение и изпълнение, а именно: 

        ОСТАВЯ В СИЛА Решение №32 от 21.03.2022 г.,  постановено по адм.  дело №240 

по описа на Административен съд Шумен. 

      ОТМЕНЯ Решение №19 от Протокол №21 от 26.05.2021 г. на общински съвет-гр.  

Върбица, с което на основание чл.21 ал.1 т.8 ал.2 от ЗМСМА, параграф 27 ал.2 т.2 от 

ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ, е прието предложение на Началник на 

ОСЗ „Върбица” вх. №44 от 28.04.2021 г. и е дадено съгласие да бъдат предоставени на 

Общинска служба „Земеделие”-гр. Върбица за постановяване на решение за 

възтановяване правото на собственост на наследниците на Станчо Савов Стаматов 

земеделски земи от общинския поземлен фонд. 

 

       ВРЪЩА преписката на Общински съвет Върбица за ново произнасяне по 

предложение вх. №44 от 28.04.2021 г. на Общинска служба по „Земеделие” гр. Върбица 

при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на 

закона, съдържащи се в мотивите на решението. 

 

       В изпълнение на Решение № 32/21.03.2022 г., пост. по адм. дело №240/2021 г. по 

описа на ШАС и Решение № 10282/15.11.2022 г., пост. по адм. дело №5207/2022 г. по 

описа на ВАС, съобразявайки мотивите на същите, общински съвет Върбица, трябва да 

приеме ново решение. 

Съгласно предложението, на основание чл. 45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ във 

връзка с параграф 27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ОСЗ-гр. Върбица предлага на 

Общински съвет Върбица наследниците на Станчо Савов Стаматов, на които по силата 

на съдебно решение, постановено по гр.д. № 315/2000г. ВПРС е признато правото на 

възстановяване на земеделски земи, находящи се в землището на село Кьолмен, 
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община Върбица, да бъдат обезщетени с конкретно посочени в Предложението 

земеделски имоти /имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ/. 

Съгласно чл.10б (1) от ЗСПЗЗ  Собствениците или техните наследници, 

притежавали земеделски земи преди образуването на трудовокооперативни земеделски 

стопанства или държавни земеделски стопанства, независимо от това, дали са били 

включени в тях или в други, образувани въз основа на тях, селскостопански 

организации, намиращи се в границите на урбанизираните територии (населени места) 

или извън тях и са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които не 

позволяват възстановяване на собствеността, имат право на обезщетение по тяхно 

искане с равностойни земи от държавния или от общинския поземлен фонд и/или с 

поименни компенсационни бонове. 

(2) Когато лицата по ал.1 са поискали обезщетение с равностойни земи, 

обезщетяването е:  

1. със земи от общинския поземлен фонд, определени от общинския съвет въз 

основа на мотивирано предложение на общинската служба по земеделие - когато 

земите, върху които собствеността не може да се възстанови поради обстоятелствата, 

посочени в ал. 1, са застроени с обекти, които са общинска собственост; 

Съгласно § 27 (1) от ЗСПЗЗ  Неприключилите производства по обезщетяване със 

земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред. 

(2) Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд, 

включително пасища и мери по чл. 19, при наличие на едно от следните условия: 

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено 

решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на 

възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални 

граници; 

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост; 

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде 

възстановена. 

В конкретния случай налице са условията за предоставяне на предложените 

имоти и предпоставките Съгласно § 27 (1) и  (2)  от ЗСПЗЗ,  те не са застроени и не са 

провеждани мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността върху 

тях.  

Поземлените имоти се предоставят в цялост. 

Предложените за обезщетение земи са част от ОПФ (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ). 

За имотите не са съставени актове за общинска собственост, към настоящия момент с 

тях не са извършвани разпоредителни сделки. 

    

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№8 

 

по протокол №46 от 20.12.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №180/13.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет 

на Община Върбица, относно: Кандидатстване на Община Върбица с проектно 

предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  BG05SFPR002-2.002 “ Укрепване на общинския  капацитет”. 

 

На основание с чл.21, ал.1, т.23, ал.2, чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 

https://web.apis.bg/p.php?i=300040&b=0#p20369178
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                                    Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                            РЕШЕНИЕ:№8 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и 

съгласно условия за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на 

общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., 

Общински съвет Върбица:  

 

1. Дава съгласие Община Върбица да кандидатства с проектно предложение по 

процедура BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: 

„Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2021-2027 година. 

2. Упълномощава кмета на Община Върбица да изготви и подаде в срок 

проектното предложение по процедурата. 

 

Мотиви: Министерството на труда и социалната политика обяви срок за прием на 

проектни предложения по процедура за директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-

2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: „Социално включване и 

равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година . 

Конкретни бенефициенти по настоящата процедура са всички общини на територията 

на Република България. 

Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните 

услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез 

развитие и укрепване на общинския капацитет. Предоставянето на интегрирана 

подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните 

услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще 

позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните 

услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и 

качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението. 

Mаксималният размер на заявената БФП по процедура чрез директно 

предоставяне „Укрепване на общинския капацитет“ за всяка една община кандидат е 

изчислен въз основа на:  

– брой лица настанени в социални услуги; 

– брой на хората с увреждания с издадени направления за включване в механизма 

лична помощ, съгласно ЗЛП; 

– брой на желаещите за настаняване в социални услуги; 

– брой население на общината; 

– брой население на хора с увреждания в общината; 

– % на население над 65 г.; 

– брой лица, ползващи личен асистент. 

Максималният размер на БФП за община Върбица възлиза на 25 741,00 лева.  

Максималният срок за изпълнение дейностите по проекта е 24 месеца, а крайният 

срок за реализиране на проектите – 31.12.2025 година. 

Основно изискване при подаване на проектните предложения е да се представи 

решение на Общинския съвет за съгласие да бъде подадено проектно предложение по 

процедурата. 
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Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№9 

 

по протокол №46 от 20.12.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №181/13.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет 

на Община Върбица, относно: Кандидатстване с проектно предложение на Община 

Върбица за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP- 1.007 „Модернизация на 

образователната среда“. 

 

На основание с чл.21, ал.1, т.23, от ЗМСМА, 

 

                                    Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                                  РЕШЕНИЕ:№9 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 вр. ал.2 от ЗМСМА и съгласно Условия за 

кандидатстване за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за 

възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация 

на образователната среда“ Общински съвет Върбица:  

 

1. Дава съгласие Община Върбица да кандидатства с проектно предложение  за 

изпълнение на инвестиция в СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр.Върбица по процедура 

BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за 

възстановяване и устойчивост на Република България,  

2. Гарантира, че Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” гр.Върбица ще 

продължи да функционира като такова и няма да бъде закрито в период от 5 години, 

считано след последното плащане към крайния получател - Община Върбица. 

3. Възлага на Кмета на Община Върбица осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Мотиви: Открита е процедура по кандидатстване чрез подбор на проектни 

предложения по Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователната 

инфраструктура“, процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ 

по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.  

 Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование 

чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, 

подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване 

мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на 

децата и учениците.  

 Специфичните цели на процедурата са: 

• Осигуряване на съвременна материална база, която гарантира 

здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование чрез изграждане/надграждане на сигурна, 

екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за 

обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал; 
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• Подкрепа за преминаването към едносменен режим на обучение в 

училищата, в които няма създадени условия за такава организация, и за преодоляване 

недостига на места в детските градини.  

По настоящата процедура допустим кандидат е и Община Върбица за общински 

образователни институции, съгласно Условия за кандидатстване за предоставяне на 

средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост по 

процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ и 

Класиране на образователните институции, според заложените критерии в 

Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на 

територията на Република България.  

Средно училище „Св.Паисий Хилендарски”  гр.Върбица е образователна 

институция в община Върбица, отговаряща на условията за кандидатстване и е 

включена в четвърта група в списъка на класирането.  

Допустимите дейности за финансиране на образователната институция са: 

основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на 

образователната среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната 

институция. Задължително условие е изпълнението на всички енергоспестяващи мерки, 

включени в Сертификат за енергийни характеристики на сградата, и подобряване на 

достъпа на лица с увреждания до и вътре в сградата. 

За кандидатстване по процедурата Общинска администрация Върбица разполага с 

Идеен проект за „Пристройка на ново учебно крило към СУ „Св. Паисий Хилендарски” 

гр.Върбица с изпълнението на който ще се осигури съвременна материална база, която 

гарантира здравословни и качествени условия за обучение и преминаване към 

едносменен режим на обучение.  

    

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№10 

 

по протокол №46 от 20.12.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №182/14.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет 

на Община Върбица, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване, 

стопанисване и управление на имот частна общинска собственост в полза на ГД 

„ПБЗН” – МВР за дейността на Участък „Пожарна безопасност и защита на 

населението” – Върбица. 

 

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

 

                                    Общински съвет Върбица прие следното: 

                                                                

 

                                                   РЕШЕНИЕ:№10 

Общински съвет – Върбица на основание чл.21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 

и ал.4 от ЗОС, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Върбица:  

1. Предоставя на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението” – МВР за нуждите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението” – Шумен, за дейността на Участък „Пожарна безопасност и 
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защита на населението” – Върбица безвъзмездно право на ползване, стопанисване и 

управление на имот частна общинска собственост, представляващ дворно място  

представляващо УПИ IV, кв.7 по плана на гр.Върбица в едно с построената в него 

Масивна сграда – пожарна със застроена площ от 250кв.м. с административен адрес: 

гр.Върбица, ул. „Александър Стамболийски” №1а, за който е съставен акт за частна 

общинска собственост №2478 от 24.11.2020г., за срок от 10 /десет/ години, считано от 

датата на сключване на договора.  

2. Пряк ползвател на имота да бъде Участък „Пожарна безопасност и 

защита на населението” – Върбица. 

3. Поддържането, разходите за консумативи в това число разходи за електро 

енергия и вода и текущи ремонти на предоставеният по т.1 недвижим имот на 

организация на бюджетна издръжка са за сметка на ползвателя.  

4. Освобождава горе цитираната организация на бюджетна издръжка от 

заплащане на местни данъци и такси, включително и такса Битови отпадъци за срока на 

ползване на горе цитираният недвижим имот.  

5. Упълномощава Кмета на Община Върбица да сключи договор за 

безвъзмездно право на ползване, стопанисване и управление на горе цитираният 

недвижим имот с ръководителя на организацията на бюджетна издръжка.  

6. Възлага на Кмета на Община Върбица осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Мотиви: В деловодството на Общинска администрация Върбица е постъпило 

искане с вх.№24-00-921 от 05.12.2022г. от директора на Регионална дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” – Шумен за предоставяне на безвъзмездно право 

на ползване, стопанисване и управление на имот частна общинска собственост в полза 

на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, за 

нуждите на Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, за 

дейността на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” – Върбица за 

срок от 10 /десет/ години.  

Община Върбица разполага със собствен имот представляващ УПИ IV, кв.7 по 

плана на гр.Върбица с площ 1470кв.м. с построената в него масивна сграда – пожарна 

със застроена площ от 250кв.м. За имота е съставен Акт за частна общинска 

собственост №2478 от 24.11.2020г. вписан в Агенция по вписванията.  

Материалната база, с която разполагаме е приведена в отлично функционално 

състояние с което се гарантира в значителна степен безопасността на жителите на 

Община Върбица, тяхната материална собственост, както и охраната в противопожарно 

отношение на функциониращите на територията на общината производствени и 

търговски обекти, охраняват се земеделски земи и горски територии.   

    

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№11 

 

по протокол №46 от 20.12.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО:Дoкладна записка  с вх. № 184 /16.12.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет 

на Община  Върбица, относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по 

чл.60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закана за управление на отпадъците (ЗУО) за 

периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал. 1 от Преходни 
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и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно 

осигурителния процесуален кодекс. 

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

 

                                    Общински съвет Върбица прие следното: 

                                                                   

                                                      РЕШЕНИЕ:№11 

 
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 22, т. 1 и 2 

за изменение и допълнение на Преходни и допълнителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, /Обн. ДВ, бр. 

100 от 16,12,2022 г./,  
1. Дава съгласие Община Върбица да използва месечните обезпечения и 

отчисления за 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО чрез вътрешни 

компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за 

определяне и размер на таксата за битови отпадъци,за финансиране на разходите за 
закупуване на сметосъбираща техника и съдове за разделно събиране на зелени 
биоразградими отпадаци по план-сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и 

такси (ЗМДТ) за 2023 г.,  
 

Мотиви: На 09.03.2022 г. Община Върбица внесе в РИОСВ-Шумен заявление за 

възстановяване на преведените и неусвоени обезпечения и отчисления за 2021 г. и 2022 
год.  по     чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО, в размер на 300 000 лева и за 
110 400 лева за финансиране на планираните разходи за дейност „За закупуване на 
сметосъбираща техника и съдове за разделно събиране на зелени биоразградими 
отпадаци”, от план-сметка по чл. 66 от ЗМДТ за 2022 г., за което Общински съвет-

Върбица е дал съгласие с Решение № 6, прието с Протокол № 21 от 26,05,2021 г.           

В бр. 100 от 16,12,2022 год. на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и 
допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с параграф § 22 на който в 

в преходни и заключителни разпоредби, са приети изменения, като съгласно § 60, ал. 1: 

„Месечните обезпечения и отчисления за 2021 год., 2022 год., и за 2023 год., по чл. 60, 

ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се 

разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без 

да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за 

битови отпадъци". С цел осигуряване на пълния размер на необходимия финансов 

ресурс за обезпечаване на разходите по план-сметка по чл. 66 от Закона за местните 

данъци и такси (ЗМДТ) за 2023 г., Община Върбица възнамерява да заяви своето 

желание пред  РИОСВ-Шумен за използване на месечните обезпечения и отчисления за 

2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО чрез вътрешни компенсирани 

промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер 

на таксата за битови отпадъци, както и да бъдат възстановени преведените обезпечения 

и отчисления по ЗУО. 

 

 

 

 Протоколчик: …/П/………                                 Председател на Об С:…/П/…… 

    Джемиле Ниязиева                                                                 Кадир Хасан 


