
 
                            Препис извлечение от Протокол №35 

от проведеното на 20.05.2022 година  
извънредно заседание 

 
 
 

                                                                  ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Дoкладна записка  с вх. № 73/10.05.2022г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Определяне на представител на Община Върбица в  
комисията за изработване на Областна здравна карта.   

 
2. Дoкладна записка  с вх. № 89/17.05.2022г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Определяне на представител на Община Върбица в  
комисията за изработване на Областна аптечна карта.   
 

3. Предложение с Вх.№ 93 /19.05.2022г. от Кадир Хасан – Председател на 
Общински съвет Върбица, относно: Попълване състава на постоянните 
комисии „Обществен ред и транспорт,  устройство,  организация и развитие 
на територията на общината” и  „Здравеопазване,  социални дейности,  
екология и опазване на околната среда” към общински съвет Върбица 

 
 

  
Препис! 

 
 

РЕШЕНИЕ:№1 
 

по протокол №35 от 20.05.2022 г. на извънредно заседание на Общинския съвет 
 

 
ОТНОСНО : Дoкладна записка  с вх. № 73/10.05.2022г. от Мердин Байрям  – кмет 
на    Община Върбица, относно: Определяне на представител на Община Върбица в  
комисията за изработване на Областна здравна карта.   

  
Резултати   от   гласуването: 
  за   -   17 
 против   -   0;   

             въздържали   се   -   0, предложението се приема. 

 
 

 

 
О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А,  О Б Л А С Т   Ш У М Е Н  
 
        О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   В Ъ Р Б И Ц А 
 
  9870 гр. Върбица, ул.  Септемврийско въстание  № 40 ; тел. 05391/ 21-10     



Общ брой присъстващи общински съветници – 17 
 

 
На основание с чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.29, ал.4 от 
Закона за лечебните заведения   

 
   Общински съвет Върбица прие следното: 

 
РЕШЕНИЕ:№1 

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

местната администрация, във връзка с чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения  
Общински съвет – гр.Върбица определя: Хава… Хасанова – директор на Дирекция 
„Регионално развитие, хуманитарни дейности и инвестиционна политика” при ОА-
Върбица за представител на Община Върбица в комисията за изработване на Областна 
здравна карта. 
 
  

Препис! 
 
 

РЕШЕНИЕ:№2 
 

по протокол №35 от 20.05.2022 г. на извънредно заседание на Общинския съвет 
 
ОТНОСНО: Дoкладна записка  с вх. № 89/17.05.2022г. от Мердин Байрям  – кмет 
на    Община Върбица, относно: Определяне на представител на Община Върбица в  
комисията за изработване на Областна аптечна карта.   
   
Резултати   от   гласуването:  
  за   -   17;    
против   -   0;    
въздържали   се   -   0, предложението се приема. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17 
 
На основание с чл.  21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина 
 

Общински съвет Върбица прие следното: 
 
                                                              РЕШЕНИЕ:№2 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, Общински съвет – гр. Върбица,  за представител на 



Община Върбица в комисията за изработване на Областна аптечна карта определя 
Къймет…Узунова – секретар на община. 

 
  

Препис! 
 
 

РЕШЕНИЕ:№3 
 

по протокол №35 от 20.05.2022 г. на извънредно заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Предложение с Вх.№ 93 /19.05.2022г. от Кадир Хасан – Председател на 
Общински съвет Върбица, относно: Попълване състава на постоянните комисии 
„Обществен ред и транспорт,  устройство,  организация и развитие на територията 
на общината” и  „Здравеопазване,  социални дейности,  екология и опазване на 
околната среда” към общински съвет Върбица 

 
Резултати   от   гласуването:  
  за   -   17;    
против   -   0;    
въздържали   се   -   0, предложението се приема. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 17 
 

 
               На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.42, ал.1, чл. 43, ал.1 и ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация   Общински съвет Върбица 
прие следното: 
 

РЕШЕНИЕ:№3 
 

 
         На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.42, ал.1, чл. 43, ал.1 и ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Върбица, 
актуализира и избира  в състава на Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт,  
устройство,  организация и развитие на територията на общината” и Постоянна 
комисия „Здравеопазване,  социални дейности,  екология и опазване на околната 
среда” за член госпожа Емел Ахмед Петрова. 
 
                      Постоянни комисии към общински съвет Върбица 
                                          Мандат 2019-2023 г. 
 
1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна 

политика” 
      1.Председател:   Мехмед   Юсуфов 
членове: 

 2. Руфи  Чуфадар 
        3. Мехмед   Мехмед 



       4. Ердинч  Исмаилов 
        5. Емил  Димов 
 
2.  Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт, устройство,  организация и 
развитие на територията на общината”. 
      1. Председател:    Бирсен  Елманов  
членове: 

2. Мустафа  Хюсеинов 
3. Мехмед  Юсуф 
4. Емел Петрова 
5. Мустафа Еминов 

 
3. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и опазване 
на околната среда”. 
     1. Председател:   Мехмед  Юсуф 
членове: 
    2. Емел Петрова 
    3. Басри Басриев 
   4. Севдалин   Алдинов 
   5. Стоян  Димитров 
 
4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура, младежки дейности и 
спорт”. 
      1. Председател:    Исуф Газинов 
членове: 

2. Мехмед   Мехмед 
3. Енвер Исуф 
4. Мехмед   Юсуфов  
5. Радослав  Чалъков 

 
5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобито имущество. 

1. Председател:   Руфи  Чуфадар 
членове: 

2.  Мустафа   Хюсеинов 
3. Исуф  Газинов 
4. Севдалин   Алдинов 
5. Бирсен  Елманов 
 

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска 
предварително изпълнение на настоящите решения, поради необходимостта за 
свикване на заседания на комисиите 
 

 
  Протоколчик: ……………                                 Председател на Об С:…………… 

              Савина Атанасова                                                                   Кадир Хасан 


